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Muudatusettepanek 21
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Ettepanek võtta vastu määrus
Alus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

konkurentsivõimetute söekaevanduste 
sulgemise soodustamiseks antava riigiabi 
kohta

konkurentsivõimetute söekaevanduste 
konkurentsivõimeliseks muutmise
soodustamiseks antava riigiabi kohta

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Subsideeritud söe väike osa üldises 
koguenergias ei õigusta enam sellise 
toetuse säilitamist eesmärgiga tagada 
energiavarustuskindlus ELi tasandil.

(2) Subsideeritud söe osa üldises 
koguenergias õigustab sellise toetuse 
säilitamist eesmärgiga tagada 
energiavarustuskindlus ELi tasandil, 
niikaua kui seda tulemust ei saa tagada 
teiste vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ELi poliitika ergutada energia 
tootmisel taastuvate ja madala 
süsinikusisaldusega fossiilkütuste 
kasutamist ei õigusta 
konkurentsivõimetute söekaevanduste 
lõputut toetamist. Seetõttu ei tuleks 
määrusega (EÜ) nr 1407/2002 lubatud 
abiliikide võimaldamist lõputult jätkata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Arvestades autohtoonsete 
energiaallikate vähesust ELis, õigustab 
Euroopa Liidu poliitika, mis edendab 
taastuvkütuste ja vähese 
süsinikdioksiidiheitega fossiilkütuste 
kasutamist elektritootmiseks, 
söekaevanduste toetamist. 
Määrusega (EÜ) nr 1407/2002 lubatud 
abiliikide võimaldamist ei tuleks lõputult 
jätkata. Igal juhul tuleks alles jätta kogu 
riigiabi söe põhjustatud saaste 
tagajärgede vähendamiseks. Nendele 
kaevandustele, mis on kümneaastase 
perioodi järel suutelised 
konkurentsivõimeliseks muutuma ja 
vajavad riigilt rahalist süsti 
tehnoloogiliste investeeringute jaoks 
keskkonnaeesmärkidel, jäetakse samuti 
toetus alles.

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ilma et see piiraks üldiste riigiabi 
eeskirjade kohaldamist, peaks 
liikmesriikidel olema võimalik võtta 
meetmeid, millega leevendada kõnealuste 
kaevanduste sulgemise sotsiaalseid ja 
piirkondlikke tagajärgi, see tähendab nende 
tegevus nõuetekohaselt lõpetada 
kaevanduste pöördumatu sulgemise kava 
kontekstis ja/või rahastada erakorralisi 
kulusid, eelkõige varasemast tegevusest 
tulenevaid kohustusi.

(5) Ilma et see piiraks üldiste riigiabi
eeskirjade kohaldamist, peaks 
liikmesriikidel olema võimalik võtta 
meetmeid, millega leevendada kõnealuste 
kaevanduste võimaliku sulgemise 
sotsiaalseid ja piirkondlikke tagajärgi, see 
tähendab nende tegevus nõuetekohaselt 
lõpetada kaevanduste pöördumatu 
sulgemise kava kontekstis ja/või rahastada 
erakorralisi kulusid, eelkõige varasemast 
tegevusest tulenevaid kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa kaevanduspiirkonnad 
peaksid saama kasutada kättesaadavaid 
rahastamisallikaid, et tagada 
jätkusuutlikud struktuurilised muutused;
riigiabi aktiivse tööturupoliitika 
toetamiseks tuleks pidada ühtse turuga 
kooskõlas olevaks, kuna selle eesmärk on 
leevendada söetööstuse sulgemise 
sotsiaalset mõju;

Or. de
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Muudatusettepanek 27
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Söele antava abi negatiivse 
keskkonnamõju leevendamiseks peaksid 
liikmesriigid esitama kava, mis sisaldab 
asjakohaseid meetmeid näiteks 
energiatõhususe, taastuvenergia või 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
valdkonnas.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Määruse ettepanek peaks kaasnema mittekonkurentsivõimeliste söekaevanduste sulgemisega.
Keskkonnaalaste sätete lisamine on ebaloogiline, kuna asjaomased kaevandused lõpetavad 
lähemal ajal tegevuse.

Muudatusettepanek 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Söele antava abi negatiivse 
keskkonnamõju leevendamiseks peaksid 
liikmesriigid esitama kava, mis sisaldab 
asjakohaseid meetmeid näiteks 
energiatõhususe, taastuvenergia või 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise
valdkonnas.

(8) Söele ja söeimpordile antava abi 
negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks 
peaksid liikmesriigid esitama kava, mis 
sisaldab asjakohaseid meetmeid näiteks 
energiatõhususe ja taastuvenergia 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
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García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) minimaalsel tasemel söetootmine 
koos teiste meetmetega, eriti nendega, 
mille eesmärk on edendada taastuvate 
energiaallikate kasutamist, aitab säilitada 
primaarenergia allikate kvooti, mis 
võimaldab Euroopa Liidu 
energiavarustuskindlust oluliselt 
parandada. Lisaks aitab autohtoonsete 
primaarenergia allikate kvoot edendada 
säästva arenguga seotud 
keskkonnaeesmärke. Autohtoonsete 
energiaallikate edendamise raamistikus 
tuleb selleks, et vähendada Euroopa suurt 
sõltuvust väljastpoolt pärinevatest 
energiaallikatest, kaaluda autohtoonsete 
energiaallikate (mitmes liikmesriigis on 
selleks üksnes süsi) täiendamist 
mittefossiilsetega.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Arvestades „saastaja maksab" 
põhimõtet ja väliskulude sisestamise 
vajadust, tuleks ettevõtjaid kohustada 
katma nende tegevusest tulenevate lühi- ja 
pikaajalise keskkonnakahjude heastamise 
kulusid.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selle ülesande täitmisel peaks 
Euroopa Komisjon tagama normaalsete 
konkurentsitingimuste loomise, säilitamise 
ja järgimise. Eelkõige elektriturgu silmas 
pidades ei tohiks söetööstusele antav abi 
mõjutada elektritootjatele kättesaadavat 
primaarenergia allikate valikut. Seetõttu 
peaksid lepinguosalised söehindades ja -
kogustes vabalt kokku leppima, võttes 
arvesse maailmaturul valitsevaid tingimusi.

(10) Selle ülesande täitmisel peaks 
komisjon tagama normaalsete 
konkurentsitingimuste loomise, säilitamise 
ja järgimise. Eelkõige elektriturgu silmas 
pidades ei tohiks söetööstusele antav abi 
mõjutada elektritootjatele kättesaadavat 
primaarenergia allikate valikut. Seetõttu 
peaksid lepinguosalised söehindades ja -
kogustes vabalt kokku leppima, võttes 
arvesse maailmaturul valitsevaid tingimusi.
sotsiaalse või keskkonnaalase dumpingu 
ärahoidmiseks peaksid Euroopa Liidu 
ametivõimud kindlasti tagama, et ELis 
müüdav kolmandatest riikidest pärit süsi 
oleks kaevandatud kooskõlas teatud 
sotsiaalsete ja keskkonnanormidega, mis 
on samaväärsed ELi kaevanduste jaoks 
kehtivatega;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt h a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) „aktiivsed tööturupoliitika meetmed“ 
– meetmed, millega toetatakse töövõtjaid, 
näiteks abi töö otsimisel, 
ametinõustamine, personaalne koolitus ja 
ümberõpe, omandatud kogemuste 
tunnustamine sertifikaadiga, ettevõtluse 
edendamine või ettevõtlustoetus, 
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niisugused meetmed nagu 
tööotsimistoetus, liikuvustoetus või toetus 
elukestvas õppes või koolituses osalevatele 
isikutele, samuti meetmed, millega 
aidatakse eeskätt ebasoodsamas olukorras 
olevatel või vanemaealistel töötajatel 
töökoht säilitada või leida;

Or. de

Muudatusettepanek 33
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Abi hõlmab ainult kulusid, mis on 
seotud söe kasutamisega elektritootmisel, 
soojuse ja elektrienergia koostootmisel, 
koksitootmisel ning terasetööstuses 
kasutatavate kõrgahjude kütmisel, kui 
selline kasutamine toimub ELis.

2. Abi hõlmab kulusid, mis on seotud söe 
kasutamisega elektritootmisel, soojuse ja 
elektrienergia koostootmisel, 
koksitootmisel ning terasetööstuses 
kasutatavate kõrgahjude kütmisel, samuti 
neid, mis on seotud tehnoloogia-alaste 
teadusuuringutega söe keskkonnasaaste 
vähendamiseks, kui selline kasutamine 
toimub ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomaste tootmisüksuste tegevus peab 
moodustama osa sulgemiskavast, mille 
tähtpäev on hiljemalt 1. oktoober 2014;

(a) asjaomaste tootmisüksuste tegevus peab 
moodustama osa sulgemiskavast, mille 
tähtpäev on hiljemalt 1. oktoober 2020;

Or. en
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Selgitus

Ei ole mõistlik lõpetada seda abi enne 2020. aastat, kuna see võiks praeguse majanduskriisi 
tingimustes põhjustada sotsiaalseid rahutusi.

Muudatusettepanek 35
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomaste tootmisüksuste tegevus peab 
moodustama osa sulgemiskavast, mille 
tähtpäev on hiljemalt 1. oktoober 2014;

(a) asjaomaste tootmisüksuste tegevus peab 
moodustama osa sulgemiskavast, mille 
tähtpäev on hiljemalt 31. detsember 2020;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio 
Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaomased tootmisüksused tuleb 
sulgemiskava kohaselt lõplikult sulgeda;

(b) asjaomased tootmisüksused tuleb 
sulgemiskava kohaselt lõplikult sulgeda, 
juhul kui need ei ole muutunud 
konkurentsivõimeliseks ja kui nende 
tegevuse jätkumine ei ole ELi 
energiavajaduste rahuldamiseks vajalik.

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) asjaomased tootmisüksused töötasid 
seisuga 31. detsember 2009;

(e) asjaomased tootmisüksused töötasid 
seisuga 31. detsember 2008;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) liikmesriigi poolt ettevõttele antava 
sulgemisabi kogusumma peab kahanema, 
kusjuures kahanemine teineteisele 
järgnevate viieteistkuuliste ajavahemike 
kohta ei või olla väiksem kui 33 %
sulgemiskava esimesel viieteistkuulisel 
ajavahemikul antud abist;

(f) liikmesriigi poolt ettevõttele antava 
sulgemisabi kogusumma peab kahanema, 
kusjuures kahanemine teineteisele 
järgnevate viieteistkuuliste ajavahemike 
kohta ei või olla väiksem kui 16 %
sulgemiskava esimesel viieteistkuulisel 
ajavahemikul antud abist;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) liikmesriigi poolt ettevõttele antava 
sulgemisabi kogusumma peab kahanema, 
kusjuures kahanemine teineteisele 
järgnevate viieteistkuuliste ajavahemike 
kohta ei või olla väiksem kui 33 %
sulgemiskava esimesel viieteistkuulisel 
ajavahemikul antud abist;

(f) liikmesriigi poolt ettevõttele antava 
sulgemisabi kogusumma peab kahanema, 
kusjuures kahanemine teineteisele 
järgnevate viieteistkuuliste ajavahemike 
kohta ei või olla väiksem kui 25 %
sulgemiskava esimesel viieteistkuulisel 
ajavahemikul antud abist;
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Or. en

Muudatusettepanek 40
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) liikmesriigi poolt ettevõttele antava 
sulgemisabi kogusumma peab kahanema, 
kusjuures kahanemine teineteisele 
järgnevate viieteistkuuliste ajavahemike 
kohta ei või olla väiksem kui 33 % 
sulgemiskava esimesel viieteistkuulisel 
ajavahemikul antud abist;

(f) liikmesriigi poolt ettevõttele antava 
sulgemisabi kogusumma peab kahanema.
Abi vähenemine ei puuduta kaevandusi, 
millel on õnnestunud muutuda selle 
perioodi jooksul konkurentsivõimeliseks
ja mis vajavad riigi investeeringuid ainult 
söe põhjustatud saaste vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) liikmesriigi söetööstusele antava 
sulgemisabi kogusumma ei tohi ühelgi 
2010. aastale järgneval aastal ületada 
määruse (EÜ) nr 1407/2002 artiklite 4 ja 5 
kohaselt 2010. aastaks asjaomase 
liikmesriigi poolt antud ja komisjoni poolt 
heakskiidetud abi summat.

(g) liikmesriigi söetööstusele antava 
sulgemisabi kogusumma ei tohi ühelgi 
2011. aastale järgneval aastal ületada 
määruse (EÜ) nr 1407/2002 artiklite 4 ja 5 
kohaselt 2010. aastaks asjaomase 
liikmesriigi poolt antud ja komisjoni poolt 
heakskiidetud abi summat.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) liikmesriik peab esitama kava selliste 
meetmete võtmiseks, mille eesmärk on 
leevendada söe kasutamise 
keskkonnamõju, näiteks energiatõhususe, 
taastuvenergia või süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise valdkonnas. 
Kõnealusesse kavasse selliste meetmete 
lisamine, mis kujutavad endast riigiabi 
artikli 107 lõike 1 tähenduses, ei piira 
liikmesriigi suhtes kohaldatavat teatamis-
ja ooteaja kohustust, mis tuleneb sellistele 
meetmetele ELi toimimise lepingu 
artikli 108 lõikest 3 ega kõnealuste 
meetmete siseturuga kooskõlas olemise 
nõuet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 43
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) liikmesriik peab esitama kava selliste 
meetmete võtmiseks, mille eesmärk on 
leevendada söe kasutamise 
keskkonnamõju, näiteks energiatõhususe, 
taastuvenergia või süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise valdkonnas. 
Kõnealusesse kavasse selliste meetmete 
lisamine, mis kujutavad endast riigiabi 
artikli 107 lõike 1 tähenduses, ei piira 
liikmesriigi suhtes kohaldatavat teatamis-
ja ooteaja kohustust, mis tuleneb sellistele 
meetmetele ELi toimimise lepingu 
artikli 108 lõikest 3 ega kõnealuste 
meetmete siseturuga kooskõlas olemise 
nõuet.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Määruse ettepanek peaks kaasnema mittekonkurentsivõimeliste söekaevanduste sulgemisega.
Keskkonnaalaste sätete lisamine on ebaloogiline, kuna asjaomased kaevandused lõpetavad 
lähemal ajal tegevuse.

Muudatusettepanek 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) liikmesriik peab esitama kava selliste 
meetmete võtmiseks, mille eesmärk on 
leevendada söe kasutamise 
keskkonnamõju, näiteks energiatõhususe, 
taastuvenergia või süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise valdkonnas. 
Kõnealusesse kavasse selliste meetmete 
lisamine, mis kujutavad endast riigiabi 
artikli 107 lõike 1 tähenduses, ei piira 
liikmesriigi suhtes kohaldatavat teatamis-
ja ooteaja kohustust, mis tuleneb sellistele 
meetmetele ELi toimimise lepingu 
artikli 108 lõikest 3 ega kõnealuste 
meetmete siseturuga kooskõlas olemise 
nõuet.

(h) liikmesriik peab esitama kava selliste 
meetmete võtmiseks, mille eesmärk on 
leevendada söe kasutamise 
keskkonnamõju, näiteks energiatõhususe ja 
taastuvenergia valdkonnas. Kõnealusesse 
kavasse selliste meetmete lisamine, mis 
kujutavad endast riigiabi artikli 107 lõike 1 
tähenduses, ei piira liikmesriigi suhtes 
kohaldatavat teatamis- ja ooteaja kohustust, 
mis tuleneb sellistele meetmetele ELi 
toimimise lepingu artikli 108 lõikest 3 ega 
kõnealuste meetmete siseturuga kooskõlas 
olemise nõuet.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõike 1 kohaselt abi saavaid 
tootmisüksusi komisjoni poolt 
sulgemiskavas heakskiidetud kuupäeval ei 
suleta, tagastab asjaomane liikmesriik kogu 

2. Kui lõike 1 kohaselt abi saavaid 
tootmisüksusi komisjoni poolt 
sulgemiskavas heakskiidetud kuupäeval ei 
suleta ja need ei ole selleks ajaks 
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sulgemiskavaga hõlmatud ajavahemiku 
eest antud abi.

muutunud konkurentsivõimeliseks ja 
nende tegevuse jätkamine ei ole riigi 
energiavarustuse sõltumatuse seisukohalt 
vajalik, tagastab asjaomane liikmesriik 
kogu sulgemiskavaga hõlmatud 
ajavahemiku eest antud abi.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riigiabi, mida antakse söetootmisega 
tegelevatele või tegelnud ettevõtjatele 
selliste söetootmisüksuste sulgemisega 
kaasnevate kulude katteks, mis ei ole 
seotud käsiloleva tootmisega, võib lugeda 
siseturuga kokkusobivaks, kui makstav 
abisumma ei ületa kõnealuseid kulusid. 
Sellisest abist võib katta:

1. Riigiabi, mida antakse söetootmisega 
tegelevatele või tegelnud ettevõtjatele 
selliste söetootmisüksuste sulgemisega 
kaasnevate kulude katteks, või kulude 
katteks, mis on seotud aktiivse 
tööturupoliitikaga sulgemise sotsiaalsete 
tagajärgede leevendamiseks ja mis ei ole 
seotud käsiloleva tootmisega, võib lugeda 
siseturuga kokkusobivaks, kui makstav 
abisumma ei ületa kõnealuseid kulusid. 
Sellisest abist võib katta:

Or. en

Muudatusettepanek 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) aktiivse tööturupoliitika meetmete ja 
sotsiaalkavadega seotud kulud

Or. de
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Muudatusettepanek 48
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi poolt eraldatud vahendeid 
ei arvestata maksimumsumma hulka ja 
neid võib kasutada lisaks käesoleva 
määruse alusel antud abile.

Or. en

Selgitus

Kaevanduse sulgemiseks eraldatud abi pärast ei tohi liikmesriike takistada taotlemast 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendeid. Söekaevanduse sulgemise 
sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed on suuremad kui kaevandus ise.

Muudatusettepanek 49
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – alapunkt l a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) suletud kaevanduse kindlustamisega 
seotud kulud.

Or. en


