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Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų 
anglių kasyklų uždarymui palengvinti

dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų 
anglių kasyklų konkurencingumo 
didinimui palengvinti

Or.en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Dėl mažos subsidijuojamų anglių dalies 
bendroje energetikos struktūroje tokių 
subsidijų išlaikymas siekiant užtikrinti 
energijos tiekimo saugumą Sąjungos lygiu 
nebepateisinamas.

(2) Dėl subsidijuojamų anglių dalies 
bendroje energetikos struktūroje tokių 
subsidijų išlaikymas siekiant užtikrinti 
energijos tiekimo saugumą Sąjungos lygiu 
nepateisinamas tol, kol šis rezultatas 
negali būti užtikrinamas kitomis 
priemonėmis.

Or.en
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Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pagal Sąjungos politiką, kuria 
skatinama naudoti atsinaujinantįjį ir 
mažiau anglies dioksido į aplinką 
išskiriantį kurą elektros energijai gaminti, 
pagalbos teikimas nekonkurencingoms 
anglių kasykloms neribotą laiką yra 
nepagrįstas. Todėl Reglamentu (EB) 
Nr. 1407/2002 leidžiamų rūšių pagalba 
neturėtų būti toliau teikiama neribotą 
laiką.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3 a) Kadangi, atsižvelgiant į vietos 
energijos šaltinių ES trūkumą, parama 
anglių kasykloms pateisinama Sąjungos 
politika, kuria skatinama naudoti 
atsinaujinantįjį ir mažiau anglies dioksido 
į aplinką išskiriantį kurą elektros 
energijai gaminti. Reglamentu (EB) 
Nr. 1407/2002 leidžiamų rūšių pagalba 
neturėtų būti toliau teikiama neribotą 
laiką. Bet kuriuo atveju visa valstybės 
pagalba, skirta anglies sukeltos taršos 
pasekmėms mažinti, turėtų būti teikiama. 
Toms kasykloms, kurios po dešimties 
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metų laikotarpio gali būti konkurencingos 
ir kurioms reikia viešojo sektoriaus 
finansinės paramos, kad jos galėtų 
investuoti į technologijas, saugančias 
aplinką, pagalbos teikimas nebus 
nutrauktas.

Or.en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Nepažeidžiant bendrųjų valstybės 
pagalbos taisyklių, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė imtis 
priemonių socialiniams ir regioniniams 
tokių kasyklų uždarymo padariniams 
sušvelninti, t. y. tvarkingai nutraukiant 
veiklą pagal neatšaukiamą uždarymo planą 
ir (arba) dengiant išskirtines išlaidas, visų 
pirma perimtus įsipareigojimus.

(5) Nepažeidžiant bendrųjų valstybės 
pagalbos taisyklių, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė imtis 
priemonių socialiniams ir regioniniams 
tokių kasyklų galimo uždarymo 
padariniams sušvelninti, t. y. tvarkingai 
nutraukiant veiklą pagal neatšaukiamą 
uždarymo planą ir (arba) dengiant 
išskirtines išlaidas, visų pirma perimtus 
įsipareigojimus.

Or.en

Pakeitimas 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Europos kalnakasybos sektoriaus 
regionai gali išnaudoti pajėgumus 
siekiant formuoti tvaresnius struktūrinius 
pokyčius; valstybės parama skirta 
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aktyvioms darbo rinkos politikos 
priemonėms finansuoti turėtų derėti su 
vidaus rinkos reikalavimais, nes ja 
siekiama sumažinti socialines anglių 
gavybos sustabdymo pasekmes. 

Or.de

Pakeitimas 27
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekdamos sušvelninti neigiamą 
pagalbos anglių sektoriui poveikį 
aplinkai, valstybės narės turėtų parengti 
tinkamų priemonių planą tokiose srityse, 
kaip energijos vartojimo efektyvumas, 
atsinaujinančioji energija arba anglies 
dioksido surinkimas ir saugojimas.

išbraukta;

Or.fr

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl reglamento tikslas – padėti uždaryti nekonkurencingas anglių kasyklas. Įtraukti 
nuostatas apie aplinkos apsaugos užtikrinimą prieštarauja logikai, kadangi siekiama, kad per 
trumpą laiką šios kasyklos nustotų vykdyti savo veiklą.

Pakeitimas 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekdamos sušvelninti neigiamą 
pagalbos anglių sektoriui poveikį aplinkai, 
valstybės narės turėtų parengti tinkamų 
priemonių planą tokiose srityse, kaip 
energijos vartojimo efektyvumas, 

(8) Siekdamos sušvelninti neigiamą 
pagalbos anglių ir anglių importo sektoriui 
poveikį aplinkai, valstybės narės turėtų 
parengti tinkamų priemonių planą tokiose 
srityse, kaip energijos vartojimo 
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atsinaujinančioji energija arba anglies 
dioksido surinkimas ir saugojimas.

efektyvumas ir atsinaujinančioji energija.

Or.en

Pakeitimas 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 
Hidalgo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Minimalus anglies gamybos lygis, 
kartu su kitomis priemonėmis, ypač tomis, 
kurios skirtos skatinti naudoti 
atsinaujinančiosios energijos šaltinius, 
padės išsaugoti pirminės energijos 
šaltinių kvotą ir taip bus labai sustiprintas 
Sąjungos energetinis saugumas. Be to 
pirminės energijos vietos šaltinių kvota 
padės propaguoti aplinkos apsaugos 
tikslus, susijusius su tvariu vystymusi. 
Šiomis paramos Europos vietos energijos 
šaltiniams gairėmis siekiant suderinti 
žemyno didelę priklausomybę nuo 
energijos šaltinių, esančių už jo teritorijos 
ribų, reikėtų apsvarstyti, kaip vietos 
energijos šaltinius, kuriuos daugelyje 
valstybių narių sudaro tik anglis, papildyti 
ne iškastiniais energijos šaltiniais.

Or.en

Pakeitimas 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Pagal principą „teršėjas moka“ ir 
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prireikus internalizuoti išorės sąnaudas 
įmonės turėtų būti priverstos padengti 
trumpalaikės ir ilgalaikės žalos, padarytos 
aplinkai dėl jų veiklos, išlaidas.

Or.en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Vykdydama šią užduotį, Europos
Komisija turėtų užtikrinti, kad būtų 
nustatytos ir taikomos normalios 
konkurencijos sąlygos ir kad jų būtų 
laikomasi. Ypač atsižvelgiant į elektros 
energijos rinką, pagalba anglių pramonei 
neturėtų turėti įtakos elektros gamintojų 
sprendimui pasirenkant pirminės energijos 
šaltinius. Atitinkamai, sutarties šalys, 
atsižvelgdamos į esamas pasaulio rinkos 
sąlygas, turėtų nevaržomai susitarti dėl 
anglių kainos ir kiekio.

(10) Vykdydama šią užduotį, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad būtų nustatytos ir 
taikomos normalios konkurencijos sąlygos 
ir kad jų būtų laikomasi. Ypač atsižvelgiant 
į elektros energijos rinką, pagalba anglių 
pramonei neturėtų turėti įtakos elektros 
gamintojų sprendimui pasirenkant pirminės 
energijos šaltinius. Atitinkamai, sutarties 
šalys, atsižvelgdamos į esamas pasaulio 
rinkos sąlygas, turėtų nevaržomai susitarti 
dėl anglių kainos ir kiekio. Bet kuriuo 
atveju, siekiant išvengti socialinio ir 
aplinkos apsaugos dempingo Sąjungos 
institucijos turėtų užtikrinti, kad 
Sąjungoje komerciniu būdu platinamos 
trečiųjų šalių anglys būtų kasamos pagal 
tam tikrus socialinius ir aplinkos 
apsaugos standartus, kurie būtų 
lygiaverčiai tiems, kurių reikalaujama 
Sąjungos kasyklose.

Or.en

Pakeitimas 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio h a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) „aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonės“, – priemonės skirtos paremti 
darbuotojus ieškant darbo, profesinio 
orientavimo, asmeniškai pritaikytų 
švietimo ir kvalifikacijos kėlimo 
programų, skirtų sertifikuoti įgytą patirtį, 
skatinti verslumą arba skirti paramą 
verslo įkūrimui. Tai pat finansuoti tokias 
priemones kaip parama ieškant darbo, 
parama mobilumui arba asmenims 
dalyvaujantiems visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi arba tobulinimosi 
programose, o taip pat priemones, 
kuriomis padedama sunkumų turintiems 
arba pagyvenusiems asmenims išlikti 
darbo rinkoje arba į ją sugrįžti.

Or.de

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagalba skiriama tik išlaidoms, 
susijusioms su anglimis, naudojamomis 
Sąjungoje elektros energijai, kombinuotai 
šilumos ir elektros energijai bei koksui 
gaminti ir plieno pramonės aukštakrosnėms 
kūrenti, padengti.

2. Pagalba skiriama išlaidoms, susijusioms 
su anglimis, naudojamomis elektros 
energijai, kombinuotai šilumos ir elektros 
energijai bei koksui gaminti ir plieno 
pramonės aukštakrosnėms kūrenti, 
padengti, taip pat moksliniams tyrimams 
ir investicijoms į technologijas, skirtas 
anglies taršai mažinti, jeigu visa tai 
vykdoma Sąjungoje.

Or.en
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Pakeitimas 34
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atitinkamų gavybos padalinių veikla 
turi būti uždarymo plano, kurio terminas –
ne vėliau kaip 2014 m. spalio 1 d., dalis;

(a) atitinkamų gavybos padalinių veikla 
turi būti uždarymo plano, kurio terminas –
ne vėliau kaip 2020 m. spalio 1 d., dalis;

Or.en

Pagrindimas

Neprasminga nutraukti pagalbą prie 2020 m., kadangi vykstant ekonominei krizei kiltų 
socialiniai neramumai.

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atitinkamų gavybos padalinių veikla 
turi būti uždarymo plano, kurio terminas –
ne vėliau kaip 2014 m. spalio 1 d., dalis;

(a) atitinkamų gavybos padalinių veikla 
turi būti uždarymo plano, kurio terminas –
ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., 
dalis;

Or.en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atitinkami gavybos padaliniai turi būti 
visiškai uždaryti pagal uždarymo planą;

(b) atitinkami gavybos padaliniai turi būti 
visiškai uždaryti pagal uždarymo planą, 
jeigu jie netampa konkurencingi ir jeigu 
jų vykdoma veikla nepatenkina Sąjungos 
energijos poreikių;

Or.en

Pakeitimas 37
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) atitinkami gavybos padaliniai turi būti 
vykdę veiklą 2009 m. gruodžio 31 d.;

(e) atitinkami gavybos padaliniai turi būti 
vykdę veiklą 2008 m. gruodžio 31 d.;

Or.en

Pakeitimas 38
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) valstybės narės bendra bet kokiai 
įmonei teikiama uždarymo pagalbos suma 
turi būti mažinama; tolesniems penkiolikos 
mėnesių laikotarpiams ji turi būti 
sumažinama bent 33 % pagalbos, suteiktos 
pirmajam uždarymo plano penkiolikos 
mėnesių laikotarpiui;

(f) valstybės narės bendra bet kokiai 
įmonei teikiama uždarymo pagalbos suma 
turi būti mažinama; tolesniems penkiolikos 
mėnesių laikotarpiams ji turi būti 
sumažinama bent 16 % pagalbos, suteiktos 
pirmajam uždarymo plano penkiolikos 
mėnesių laikotarpiui;

Or.en
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Pakeitimas 39
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) valstybės narės bendra bet kokiai 
įmonei teikiama uždarymo pagalbos suma 
turi būti mažinama; tolesniems penkiolikos 
mėnesių laikotarpiams ji turi būti 
sumažinama bent 33 % pagalbos, suteiktos 
pirmajam uždarymo plano penkiolikos 
mėnesių laikotarpiui;

(f) valstybės narės bendra bet kokiai 
įmonei teikiama uždarymo pagalbos suma 
turi būti mažinama; tolesniems penkiolikos 
mėnesių laikotarpiams ji turi būti 
sumažinama bent 25 % pagalbos, suteiktos 
pirmajam uždarymo plano penkiolikos 
mėnesių laikotarpiui;

Or.en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) valstybės narės bendra bet kokiai 
įmonei teikiama uždarymo pagalbos suma 
turi būti mažinama; tolesniems penkiolikos 
mėnesių laikotarpiams ji turi būti 
sumažinama bent 33 % pagalbos, 
suteiktos pirmajam uždarymo plano 
penkiolikos mėnesių laikotarpiui;

(f) valstybės narės bendra bet kokiai 
įmonei teikiama uždarymo pagalbos suma 
turi būti mažinama. Šis pagalbos 
mažinimas netaikomas toms kasykloms, 
kurios per šį laikotarpį tapo 
konkurencingomis ir kurioms reikia 
viešųjų investicijų, skirtų anglies taršos 
padariniams mažinti;

Or.en

Pakeitimas 41
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) valstybės narės bendra anglių pramonei 
teikiama uždarymo pagalbos suma bet 
kuriais metais po 2010 m. turi neviršyti 
pagalbos sumos, kurią ta valstybė narė 
suteikė ir kurią Komisija leido suteikti 
2010 metais pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1407/2002 4 ir 5 straipsnius.

(g) valstybės narės bendra anglių pramonei 
teikiama uždarymo pagalbos suma bet 
kuriais metais po 2011 m. turi neviršyti 
pagalbos sumos, kurią ta valstybė narė 
suteikė ir kurią Komisija leido suteikti 
2010 metais pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1407/2002 4 ir 5 straipsnius.

Or.en

Pakeitimas 42
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) Valstybė narė turi parengti priemonių 
planą, skirtą neigiamam pagalbos anglių 
sektoriui poveikiui aplinkai sušvelninti, 
tokiose srityse, kaip energijos vartojimo 
efektyvumas, atsinaujinančioji energija 
arba anglies dioksido surinkimas ir 
saugojimas. Valstybės pagalbos, kaip 
apibrėžta 107 straipsnio 1 dalyje, 
priemonių įtraukimas į tokį planą nedaro 
poveikio valstybei narei taikomiems 
pranešimo apie šias priemones ir jų 
sustabdymo įpareigojimams, nustatytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
108 straipsnio 3 dalyje, ir šių priemonių 
suderinamumui su vidaus rinka.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 43
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Valstybė narė turi parengti priemonių 
planą, skirtą neigiamam pagalbos anglių 
sektoriui poveikiui aplinkai sušvelninti, 
tokiose srityse, kaip energijos vartojimo 
efektyvumas, atsinaujinančioji energija 
arba anglies dioksido surinkimas ir 
saugojimas. Valstybės pagalbos, kaip 
apibrėžta 107 straipsnio 1 dalyje, 
priemonių įtraukimas į tokį planą nedaro 
poveikio valstybei narei taikomiems 
pranešimo apie šias priemones ir jų 
sustabdymo įpareigojimams, nustatytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
108 straipsnio 3 dalyje, ir šių priemonių 
suderinamumui su vidaus rinka.

išbraukta;

Or.fr

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl reglamento tikslas – padėti uždaryti nekonkurencingas anglių kasyklas. Įtraukti 
nuostatas apie aplinkos apsaugos užtikrinimą prieštarauja logikai, kadangi siekiama, kad per 
trumpą laiką šios kasyklos nustotų vykdyti savo veiklą.

Pakeitimas 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) Valstybė narė turi parengti priemonių 
planą, skirtą neigiamam pagalbos anglių 
sektoriui poveikiui aplinkai sušvelninti, 
tokiose srityse, kaip energijos vartojimo 
efektyvumas, atsinaujinančioji energija 
arba anglies dioksido surinkimas ir 
saugojimas. Valstybės pagalbos, kaip 
apibrėžta 107 straipsnio 1 dalyje, 
priemonių įtraukimas į tokį planą nedaro 
poveikio valstybei narei taikomiems 
pranešimo apie šias priemones ir jų 

(h) Valstybė narė turi parengti priemonių 
planą, skirtą neigiamam pagalbos anglių 
sektoriui poveikiui aplinkai sušvelninti, 
tokiose srityse, kaip energijos vartojimo 
efektyvumas ir atsinaujinančioji energija. 
Valstybės pagalbos, kaip apibrėžta 
107 straipsnio 1 dalyje, priemonių 
įtraukimas į tokį planą nedaro poveikio 
valstybei narei taikomiems pranešimo apie 
šias priemones ir jų sustabdymo 
įpareigojimams, nustatytiems Sutarties dėl 
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sustabdymo įpareigojimams, nustatytiems 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
108 straipsnio 3 dalyje, ir šių priemonių 
suderinamumui su vidaus rinka.

Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 
3 dalyje, ir šių priemonių suderinamumui 
su vidaus rinka.

Or.en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei gavybos padaliniai, kuriems suteikta 
pagalba pagal šio straipsnio 1 dalį, 
neuždaromi Komisijos patvirtintame 
uždarymo plane nustatytą dieną, atitinkama 
valstybė narė susigrąžina visą pagalbą, kuri 
buvo suteikta per visą uždarymo plano 
laikotarpį.

2. Jei gavybos padaliniai, kuriems suteikta 
pagalba pagal šio straipsnio 1 dalį, 
neuždaromi Komisijos patvirtintame 
uždarymo plane nustatytą dieną ir netampa 
konkurencingi, taip pat atsižvelgiant į tos 
valstybės energetinę nepriklausomybę 
nebūtina, kad jie nepertraukiamai veiktų, 
atitinkama valstybė narė susigrąžina visą 
pagalbą, kuri buvo suteikta per visą 
uždarymo plano laikotarpį.

Or.en

Pakeitimas 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Su anglių gavyba susijusią veiklą 
vykdančioms ar vykdžiusioms įmonėms 
teikiama valstybės pagalba, kuria siekiama 
suteikti joms galimybę padengti išlaidas, 
susidarančias ar susidariusias dėl anglių 
gavybos padalinių uždarymo ir nesusijusias 
su esama gavybos veikla, gali būti 
suderinama su vidaus rinka, jei išmokėta 

1. Su anglių gavyba susijusią veiklą 
vykdančioms ar vykdžiusioms įmonėms 
teikiama valstybės pagalba, kuria siekiama 
suteikti joms galimybę padengti išlaidas, 
susidarančias ar susidariusias dėl anglių 
gavybos padalinių uždarymo arba išlaidas, 
kuriomis siekiama palengvinti uždarymo 
socialines pasekmes vykdant aktyvią 
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suma neviršija tokių išlaidų. Tokia pagalba 
gali būti naudojama:

darbo jėgos rinkos politiką, ir nesusijusias 
su esama gavybos veikla, gali būti 
suderinama su vidaus rinka, jei išmokėta 
suma neviršija tokių išlaidų. Tokia pagalba 
gali būti naudojama:

Or.en

Pakeitimas 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) išlaidos aktyvioms darbo rinkos 
politikos priemonėms ir socialiniams 
planams;

Or.de

Pakeitimas 48
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo (EGF) 
skirtos lėšos neįtraukiamos į didžiausią 
pagal šį reglamentą leidžiamą pagalbos 
sumą ir gali būti skiriamos papildomai.

Or.en

Pagrindimas

Valstybėms narėms negali būti užkertamas kelias kreiptis į EGF dėl to, kad jos skyrė valstybės 
pagalbą kasyklos uždarymui. Kasyklų uždarymo socialinis ir ekonominis poveikis yra daug 
didesnis negu pačios kasyklos.
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Pakeitimas 49
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(la) sąnaudos, susidariusios dėl 
uždaromos vietos saugos reikalavimų.

Or.en


