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Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

valtiontuesta kilpailukyvyttömien 
kivihiilikaivosten sulkemisen
helpottamiseksi

valtiontuesta kilpailukyvyttömien 
kivihiilikaivosten kilpailukykyisiksi 
muuttumisen helpottamiseksi

Or.en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Kivihiiliteollisuuden tukeminen 
unionin energiatuotannon turvaamiseksi ei 
ole enää perusteltua, sillä tuetun 
kivihiilen osuus energian 
kokonaistuotannosta on vähäinen.

(2) Tuetun kivihiilen osuuden energian 
kokonaistuotannosta säilyttäminen on 
perusteltua unionin energiatuotannon 
turvaamiseksi edellyttäen, että 
turvaaminen ei ole mahdollista muilla 
keinoin.

Or.en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(3) Kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten 
tukeminen määrittämättömäksi ajaksi ei 
ole unionin uusiutuvia ja vähähiilisempiä 
fossiilisia polttoaineita 
energiatuotannossa suosivien 
politiikkojen mukaista. Asetuksessa (EY) 
N:o 1407/2002 sallittuja tukiluokkia ei 
sen vuoksi pitäisi jatkaa 
määrittämättömäksi ajaksi.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kun otetaan huomioon kotimaisten 
energialähteiden niukkuus EU:ssa sekä 
unionin politiikat uusiutuvien 
polttoaineiden ja vähähiilisten fossiilisten 
polttoaineiden edistämiseksi 
sähköntuotannossa, on hiilikaivosten 
tukeminen perusteltua. Asetuksessa (EY) 
N:o 1407/2002 sallittuja tukiluokkia ei 
pitäisi jatkaa loputtomiin. Kaikki julkiset 
tuet, joilla pyritään pienentämään hiilen 
aiheuttaman saastumisen vaikutuksia, 
olisi kuitenkin pidettävä voimassa. Tukien 
lopettaminen ei myöskään saisi koskea 
kaivoksia, jotka kykenevät muuttumaan 
kilpailukykyisiksi kymmenen vuoden 
kuluessa ja jotka tarvitsevat julkiselta 
sektorilta taloudellista tukea voidakseen 
investoida ympäristöä säästävään 
teknologiaan.

Or.en
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Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Jäsenvaltioiden pitäisi pystyä 
toteuttamaan toimia kyseisten kaivosten 
sulkemisesta johtuvien sosiaalisten ja 
alueellisten seurausten lieventämiseksi eli 
lopettaa toiminta hallitusti 
peruuttamattomalla kaivoksen 
sulkemissuunnitelmalla ja/tai kattaa 
poikkeukselliset kustannukset, erityisesti 
aikaisemmasta toiminnasta periytyvät 
sosiaaliset ja ympäristövelvoitteet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta yleisten 
valtiontukisääntöjen soveltamista.

(5) Jäsenvaltioiden pitäisi pystyä 
toteuttamaan toimia kyseisten kaivosten 
mahdollisesta sulkemisesta johtuvien 
sosiaalisten ja alueellisten seurausten 
lieventämiseksi eli lopettaa toiminta 
hallitusti peruuttamattomalla kaivoksen 
sulkemissuunnitelmalla ja/tai kattaa 
poikkeukselliset kustannukset, erityisesti 
aikaisemmasta toiminnasta periytyvät 
sosiaaliset ja ympäristövelvoitteet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta yleisten 
valtiontukisääntöjen soveltamista.

Or.en

Tarkistus 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan kaivosteollisuusalueet 
voivat hyödyntää tukimahdollisuuksia 
rakennemuutoksen toteuttamiseksi 
kestävällä tavalla. Aktiivisten 
työmarkkinapoliittisten toimenpiteiden 
rahoittamiseksi tarkoitettuja valtiontukia 
olisi pidettävä sisämarkkinoille 
soveltuvina tukina, sillä niillä pyritään 
lievittämään hiilentuotannon 
lopettamisen sosiaalisia vaikutuksia.

Or.de
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Tarkistus 27
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Hiilialan tuen kielteisten 
ympäristövaikutusten lieventämiseksi 
jäsenvaltion olisi esitettävä esimerkiksi 
energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa 
tai hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia koskeva 
toimenpidesuunnitelma.

Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Asetusehdotuksen tarkoituksena on tukea kilpailukyvyttömien hiilikaivosten sulkemisia. 
Ympäristönäkökohtien lisääminen toimii tätä tarkoitusta vastaan, sillä asianomaiset kaivokset 
pyritään ajamaan alas lyhyellä aikavälillä. 

Tarkistus 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Hiilialan tuen kielteisten 
ympäristövaikutusten lieventämiseksi 
jäsenvaltion olisi esitettävä esimerkiksi 
energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa tai 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia
koskeva toimenpidesuunnitelma.

(8) Hiilialan ja hiilentuonnin tuen 
kielteisten ympäristövaikutusten 
lieventämiseksi jäsenvaltion olisi esitettävä 
esimerkiksi energiatehokkuutta ja
uusiutuvaa energiaa koskeva 
toimenpidesuunnitelma.

Or.en

Tarkistus 29
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
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Hidalgo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Säilyttämällä hiilentuotannon 
vähimmäistaso tuetaan yhdessä muiden, 
etenkin uusiutuvien energialähteiden 
edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden 
kanssa primaarienergialähteiden kiintiön 
ylläpitämistä, mikä mahdollistaa 
energiavarmuuden merkittävän 
parantamisen unionissa. Kotimaisille 
primaarienergialähteille asetettu kiintiö 
auttaisi lisäksi edistämään kestävään 
kehitykseen liittyviä ympäristötavoitteita. 
Pyrittäessä vahvistamaan kotimaisia 
energialähteitä Euroopassa, jotta 
maanosan valtavaa riippuvaisuutta sen 
rajojen ulkopuolella sijaitsevista 
energialähteistä voidaan tasapainottaa, 
olisi harkittava kotimaisten 
energialähteiden, joita ei monissa 
jäsenvaltioissa ole muita kuin hiili, 
täydentämistä muilla kuin fossiilisilla 
energialähteillä.

Or.en

Tarkistus 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 a) "Saastuttaja maksaa" -periaatteen 
mukaisesti ja pitäen mielessä tarpeen 
sisällyttää ulkoiset kustannukset hintoihin 
olisi yritykset velvoitettava korvaamaan 
niiden toiminnasta johtuvien lyhyen ja 
pitkän aikavälin ympäristöhaittojen 
torjumisesta aiheutuvat kustannukset.
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Or.en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Voidakseen hoitaa tehtävänsä 
Euroopan komission on varmistettava 
normaalien kilpailuolosuhteiden 
syntyminen, säilyminen ja noudattaminen. 
Erityisesti sähkömarkkinoiden osalta 
kivihiiliteollisuuden tuki ei saa olla 
luonteeltaan sellaista, että se vaikuttaa 
sähköntuottajien primaarienergian 
saantilähteen valintaan. Kivihiilen hinnasta 
ja määristä olisikin sovittava vapaasti 
sopimuspuolten välillä 
maailmanmarkkinoilla vallitsevan tilanteen 
mukaan.

(10) Voidakseen hoitaa tehtävänsä 
komission on varmistettava normaalien 
kilpailuolosuhteiden syntyminen, 
säilyminen ja noudattaminen. Erityisesti 
sähkömarkkinoiden osalta 
kivihiiliteollisuuden tuki ei saa olla 
luonteeltaan sellaista, että se vaikuttaa 
sähköntuottajien primaarienergian 
saantilähteen valintaan. Kivihiilen hinnasta 
ja määristä olisikin sovittava vapaasti 
sopimuspuolten välillä 
maailmanmarkkinoilla vallitsevan tilanteen 
mukaan. Unionin viranomaisten olisi joka 
tapauksessa varmistettava, myös 
sosiaalisten ja ympäristönormien 
polkemisen välttämiseksi, että kolmansista 
maista peräisin oleva, unionissa kaupattu 
hiili on tuotettu noudattaen tiettyjä 
sosiaalisia ja ympäristövelvoitteita, jotka 
vastaavat unionin kaivoksilta vaadittuja 
standardeja.

Or.en

Tarkistus 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – h a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

h a) "aktiivisilla työmarkkinapoliittisilla 
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toimenpiteillä" asianomaisille 
työntekijöille suunnattuja työnhakuun 
liittyviä tukitoimenpiteitä, ammattiin 
ohjausta, räätälöityjä koulutus- ja 
jatkokoulutustoimenpiteitä, kertyneen 
kokemuksen sertifiointia, yrittäjyyden 
tukemista tai yrityksen perustamisen 
tukemista, työnhakuavustusten, 
liikkuvuusavustusten ja henkilöille, jotka 
osallistuvat elinikäiseen oppimiseen ja 
koulutustoimiin myönnettävien 
avustusten kaltaisia toimenpiteitä sekä 
toimenpiteitä, joilla erityisen heikossa 
asemassa olevia tai ikääntyneitä 
työntekijöitä saadaan pysymään 
työmarkkinoilla tai palaamaan 
työmarkkinoille.

Or.de

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tuki saa kattaa yksinomaan
sähköntuotantoon, lämmön ja sähkön 
yhteistuotantoon, koksintuotantoon sekä 
terästeollisuuden masuunien polttoaineeksi 
tarkoitettuun kivihiileen liittyvät 
kustannukset siltä osin kuin kivihiili
käytetään unionissa.

2. Tuki saa kattaa sähköntuotantoon, 
lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, 
koksintuotantoon sekä terästeollisuuden 
masuunien polttoaineeksi tarkoitettuun 
kivihiileen sekä hiilen saastepäästöjen 
vähentämiseen tähtäävää teknologiaa 
koskevaan tutkimukseen ja 
sijoitustoimintaan liittyvät kustannukset 
siltä osin kuin kivihiili käytetään unionissa.

Or.en



PE450.663v01-00 10/17 AM\833952FI.doc

FI

Tarkistus 34
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisten tuotantoyksiköiden toiminnan 
on oltava osa sulkemissuunnitelmaa, jonka 
määräpäiväksi on vahvistettu viimeistään 1 
päivä lokakuuta 2014;

a) kyseisten tuotantoyksiköiden toiminnan 
on oltava osa sulkemissuunnitelmaa, jonka 
määräpäiväksi on vahvistettu viimeistään 1 
päivä lokakuuta 2020;

Or.en

Perustelu

Ei ole järkevää lopettaa tämä tuki ennen vuotta 2020, koska se lisäisi sosiaalista 
levottomuutta nykyisen talouskriisin aikana.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisten tuotantoyksiköiden toiminnan 
on oltava osa sulkemissuunnitelmaa, jonka 
määräpäiväksi on vahvistettu viimeistään 1 
päivä lokakuuta 2014;

a) kyseisten tuotantoyksiköiden toiminnan 
on oltava osa sulkemissuunnitelmaa, jonka 
määräpäiväksi on vahvistettu viimeistään 
31 päivä joulukuuta 2020;

Or.en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

b) kyseiset tuotantoyksiköt on suljettava 
lopullisesti sulkemissuunnitelman 
mukaisesti;

b) kyseiset tuotantoyksiköt on suljettava 
lopullisesti sulkemissuunnitelman 
mukaisesti, mikäli niistä ei ole tullut 
kilpailukykyisiä ja edellyttäen, että niiden 
toiminnan jatkuminen ei ole tarpeen 
unionin energiatarpeiden tyydyttämiseksi;

Or.en

Tarkistus 37
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) kyseisten tuotantoyksiköiden on pitänyt 
olla toiminnassa 31 päivänä joulukuuta 
2009;

e) kyseisten tuotantoyksiköiden on pitänyt 
olla toiminnassa 31 päivänä joulukuuta 
2008;

Or.en

Tarkistus 38
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) jäsenvaltion yritykselle myöntämän 
sulkemistuen on oltava kokonaismäärältään 
alenevaa siten, että peräkkäisten 15 
kuukauden ajanjaksojen välisen 
vähennyksen on oltava vähintään 33 
prosenttia sulkemissuunnitelman 
ensimmäisen 15 kuukauden ajanjakson 
tukimäärästä;

f) jäsenvaltion yritykselle myöntämän 
sulkemistuen on oltava kokonaismäärältään 
alenevaa siten, että peräkkäisten 15 
kuukauden ajanjaksojen välisen 
vähennyksen on oltava vähintään 16 
prosenttia sulkemissuunnitelman 
ensimmäisen 15 kuukauden ajanjakson 
tukimäärästä;

Or.en
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Tarkistus 39
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) jäsenvaltion yritykselle myöntämän 
sulkemistuen on oltava kokonaismäärältään 
alenevaa siten, että peräkkäisten 15 
kuukauden ajanjaksojen välisen 
vähennyksen on oltava vähintään 33 
prosenttia sulkemissuunnitelman 
ensimmäisen 15 kuukauden ajanjakson 
tukimäärästä;

f) jäsenvaltion yritykselle myöntämän 
sulkemistuen on oltava kokonaismäärältään 
alenevaa siten, että peräkkäisten 15 
kuukauden ajanjaksojen välisen 
vähennyksen on oltava vähintään 25 
prosenttia sulkemissuunnitelman 
ensimmäisen 15 kuukauden ajanjakson 
tukimäärästä;

Or.en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) jäsenvaltion yritykselle myöntämän 
sulkemistuen on oltava kokonaismäärältään 
alenevaa siten, että peräkkäisten 15 
kuukauden ajanjaksojen välisen 
vähennyksen on oltava vähintään 33 
prosenttia sulkemissuunnitelman 
ensimmäisen 15 kuukauden ajanjakson 
tukimäärästä;

f) jäsenvaltion yritykselle myöntämän 
sulkemistuen on oltava kokonaismäärältään 
alenevaa. Tuen pienentämistä ei sovelleta 
kaivoksiin, jotka ovat onnistuneet 
muuttumaan kilpailukykyisiksi kyseisellä 
ajanjaksolla ja jotka tarvitsevat vain 
sellaisia julkisia investointeja, joilla 
pyritään vähentämään hiilen saastuttavia 
vaikutuksia; 

Or.en

Tarkistus 41
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

g) jäsenvaltion kivihiiliteollisuudelle 
myöntämän sulkemistuen kokonaismäärä 
ei saa ylittää minkään vuoden 2010
jälkeisen vuoden osalta kyseisen 
jäsenvaltion myöntämän ja komission 
asetuksen (EY) N:o 1407/2002 4 ja 
5 artiklan mukaisesti vuodelle 2010 
hyväksymän tuen määrää.

g) jäsenvaltion kivihiiliteollisuudelle 
myöntämän sulkemistuen kokonaismäärä 
ei saa ylittää minkään vuoden 2011
jälkeisen vuoden osalta kyseisen 
jäsenvaltion myöntämän ja komission 
asetuksen (EY) N:o 1407/2002 4 ja 
5 artiklan mukaisesti vuodelle 2010 
hyväksymän tuen määrää.

Or.en

Tarkistus 42
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

h) jäsenvaltion on esitettävä suunnitelma 
toimenpiteistä, joiden avulla pyritään 
lieventämään hiilen käytön 
ympäristövaikutuksia esimerkiksi 
energiatehokkuuden, uusiutuvan 
energian tai hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin alalla. Sellaisten 
toimenpiteiden sisällyttäminen tällaiseen 
suunnitelmaan, jotka ovat Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
valtiontukea, ei vaikuta jäsenvaltion 
ilmoitusvelvollisuuksiin ja 
toimenpidekieltoon, jotka koskevat näitä 
toimenpiteitä sopimuksen 108 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, eikä näiden 
toimenpiteiden soveltuvuuteen 
sisämarkkinoille.

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 43
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

h) jäsenvaltion on esitettävä suunnitelma 
toimenpiteistä, joiden avulla pyritään 
lieventämään hiilen käytön 
ympäristövaikutuksia esimerkiksi 
energiatehokkuuden, uusiutuvan 
energian tai hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin alalla. Sellaisten 
toimenpiteiden sisällyttäminen tällaiseen 
suunnitelmaan, jotka ovat Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
valtiontukea, ei vaikuta jäsenvaltion 
ilmoitusvelvollisuuksiin ja 
toimenpidekieltoon, jotka koskevat näitä 
toimenpiteitä sopimuksen 108 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, eikä näiden 
toimenpiteiden soveltuvuuteen 
sisämarkkinoille.

Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Asetusehdotuksen tarkoituksena on tukea kilpailukyvyttömien hiilikaivosten sulkemisia. 
Ympäristönäkökohtien lisääminen toimii tätä tarkoitusta vastaan, sillä asianomaiset kaivokset 
pyritään ajamaan alas lyhyellä aikavälillä. 

Tarkistus 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

h) jäsenvaltion on esitettävä suunnitelma 
toimenpiteistä, joiden avulla pyritään 
lieventämään hiilen käytön 
ympäristövaikutuksia esimerkiksi 

h) jäsenvaltion on esitettävä suunnitelma 
toimenpiteistä, joiden avulla pyritään 
lieventämään hiilen käytön 
ympäristövaikutuksia esimerkiksi 
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energiatehokkuuden, uusiutuvan energian 
tai hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin alalla. Sellaisten 
toimenpiteiden sisällyttäminen tällaiseen 
suunnitelmaan, jotka ovat Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
valtiontukea, ei vaikuta jäsenvaltion 
ilmoitusvelvollisuuksiin ja 
toimenpidekieltoon, jotka koskevat näitä 
toimenpiteitä sopimuksen 108 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, eikä näiden 
toimenpiteiden soveltuvuuteen 
sisämarkkinoille.

energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
aloilla. Sellaisten toimenpiteiden 
sisällyttäminen tällaiseen suunnitelmaan, 
jotka ovat Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua valtiontukea, ei vaikuta 
jäsenvaltion ilmoitusvelvollisuuksiin ja 
toimenpidekieltoon, jotka koskevat näitä 
toimenpiteitä sopimuksen 108 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, eikä näiden 
toimenpiteiden soveltuvuuteen 
sisämarkkinoille.

Or.en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tuotantoyksiköitä, joille on 
myönnetty tukea 1 kohdan mukaisesti, ei 
ole suljettu komission hyväksymässä 
sulkemissuunnitelmassa määrättynä 
päivänä, asianomainen jäsenvaltio perii 
kaiken myönnetyn tuen takaisin 
sulkemissuunnitelman kattaman ajanjakson 
osalta.

2. Jos tuotantoyksiköitä, joille on 
myönnetty tukea 1 kohdan mukaisesti, ei 
ole suljettu komission hyväksymässä 
sulkemissuunnitelmassa määrättynä 
päivänä, tai niistä ei ole tullut siihen 
mennessä kilpailukykyisiä eikä niiden 
toiminnan jatkuminen ole tarpeen 
kyseisen valtion energiaomavaraisuutta 
koskevat edellytykset huomioon ottaen,
asianomainen jäsenvaltio perii kaiken 
myönnetyn tuen takaisin 
sulkemissuunnitelman kattaman ajanjakson 
osalta.

Or.en
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Tarkistus 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Kivihiilituotantoon liittyvää toimintaa 
harjoittaville tai harjoittaneille yrityksille 
myönnettävää tukea, jonka tarkoituksena 
on kattaa kivihiilen tuotantoyksiköiden 
sulkemisesta aiheutuvat tai aiheutuneet 
kustannukset, jotka eivät liity nykyiseen 
tuotantoon, voidaan pitää sisämarkkinoille 
soveltuvana, jos sen määrä ei ylitä 
mainittuja kustannuksia. Tällä tuella 
voidaan kattaa:

1. Kivihiilituotantoon liittyvää toimintaa 
harjoittaville tai harjoittaneille yrityksille 
myönnettävää tukea, jonka tarkoituksena 
on kattaa kivihiilen tuotantoyksiköiden 
sulkemisesta aiheutuvat tai aiheutuneet 
kustannukset tai sulkemisesta johtuvien 
sosiaalisten seurausten lieventämiseksi 
sovelletuista aktiivisista 
työmarkkinapolitiikoista aiheutuvat 
kustannukset, jotka eivät liity nykyiseen 
tuotantoon, voidaan pitää sisämarkkinoille 
soveltuvana, jos sen määrä ei ylitä 
mainittuja kustannuksia. Tällä tuella 
voidaan kattaa:

Or.en

Tarkistus 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) aktiivisista työmarkkinapoliittisista 
toimenpiteistä ja sosiaaliohjelmista 
aiheutuvat kustannukset.

Or.de

Tarkistus 48
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan globalisaatiorahastosta 
(EGF) myönnettyjä varoja ei sisällytetä 
enimmäismäärään ja niitä voidaan hakea 
tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjen 
tukien lisäksi.

Or.en

Perustelu

Jäsenvaltioita ei saa estää hakemasta EGF-varoja sen perusteella, että ne ovat myöntäneet 
valtiontukia kaivoksen sulkemista varten. Hiilikaivoksen sulkemisesta aiheutuvat sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset ovat paljon merkittävämmät kuin itse kaivos.

Tarkistus 49
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – l a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

l a) suljettavan kaivosalueen 
turvallisuuden varmistamiseen liittyvät 
kustannukset.

Or.en


