
AM\833952LV.doc PE450.663v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2010/0220(NLE)

11.10.2010

GROZĪJUMI Nr.
21 - 49

Atzinuma projekts
Jan Březina
(PE448.995v01-00)

par priekšlikumu Padomes Regulai par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu 
ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai

Regulas priekšlikums
(COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))



PE450.663v01-00 2/16 AM\833952LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\833952LV.doc 3/16 PE450.663v01-00

LV

Grozījums Nr. 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

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu 
ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai

par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu 
ogļraktuvju konkurētspējas atjaunošanai

Or. en

Grozījums Nr. 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

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Subsidēto ogļu mazais īpatsvars 
vispārējā enerģētikas kopainā vairs 
neattaisno šo subsīdiju saglabāšanu, lai 
nodrošinātu energoapgādi Eiropas 
Savienības līmenī.

(2) Subsidēto ogļu īpatsvars vispārējā 
enerģētikas kopainā attaisno šo subsīdiju 
saglabāšanu, lai nodrošinātu energoapgādi 
Eiropas Savienības līmenī, ja vien to nevar 
garantēt ar citiem līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 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

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Savienības politikas 
atjaunojama un zemāka oglekļa satura 
fosilā kurināmā izmantošanas 
veicināšanai enerģijas ražošanā nepamato 
nebeidzamu atbalstu nekonkurētspējīgām 
ogļraktuvēm. Tādēļ nedrīkst bezgalīgi 
turpināt to atbalsta kategoriju sniegšanu, 
kurus atļauj Regula (EK) Nr. 1407/2002.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 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

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ņemot vērā autohtonu enerģijas 
avotu nepietiekamību ES, atbalstu 
ogļraktuvēm pamato Eiropas Savienības 
politikas virzieni par atjaunojamo 
energoresursu un fosilā kurināmā ar 
zemu oglekļa saturu veicināšanu 
elektroenerģijas ražošanai. Regulā (EK) 
Nr. 1407/2002 atļautās atbalsta 
kategorijas nevajadzētu turpināt sniegt 
bezgalīgi. Jebkurā gadījumā ir jāsaglabā 
visu veidu valsts atbalsts, kura mērķis ir 
samazināt ogļu radīto piesārņojumu. 
Valsts atbalsta pārtraukšana neattieksies 
arī uz tām raktuvēm, kuras pēc desmit 
gadu perioda būs sasniegušas
konkurētspēju un kurām valsts sektora 
finanšu stimuls būs vajadzīgs tikai tāpēc, 
lai veiktu ieguldījumus tehnoloģijās vides 
aizsardzības nolūkos.

Or.en
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Grozījums Nr. 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

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Neskarot vispārīgos valsts atbalsta 
noteikumus, dalībvalstīm ir jāspēj veikt 
pasākumus sociālo un reģionālo seku 
atvieglošanai, ko radīs šo raktuvju 
slēgšana, proti, pakāpeniski sašaurināt 
uzņēmējdarbību saskaņā ar neatgriezenisku 
slēgšanas plānu un/vai finansēt ar to 
saistītos neparedzētos izdevumus, jo īpaši 
pārņemtās saistības.

(5) Neskarot vispārīgos valsts atbalsta 
noteikumus, dalībvalstīm ir jāspēj veikt 
pasākumus sociālo un reģionālo seku 
atvieglošanai, ko radīs šo raktuvju 
iespējamā slēgšana, proti, pakāpeniski 
sašaurināt uzņēmējdarbību saskaņā ar 
neatgriezenisku slēgšanas plānu un/vai 
finansēt ar to saistītos neparedzētos 
izdevumus, jo īpaši pārņemtās saistības.

Or.en

Grozījums Nr. 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Eiropas kalnrūpniecības reģioni var 
izmantot atbalsta iespējas, lai strukturālās 
pārmaiņas padarītu ilgtspējīgas; valsts 
atbalstu aktīviem darba tirgus politikas 
pasākumiem var uzskatīt par saderīgu ar 
iekšējo tirgu, jo ar to mazina ogļu 
ražošanas pārtraukšanas sociālās sekas.

Or.de

Grozījums Nr. 27
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, 
ko rada atbalsts ogļu ražošanai, 
dalībvalstij jāiesniedz atbilstīgu pasākumu 
plāns, piemēram, energoefektivitātes, 
atjaunojamo energoresursu vai oglekļa 
dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas 
jomā.

svītrots

Or.fr

Pamatojums

Regulas priekšlikuma mērķis ir palīdzēt slēgt nekonkurētspējīgas ogļraktuves. Vides 
apsvērumu iekļaušana būtu tam pretrunā, jo attiecīgās ogļraktuves vēlas savu darbību 
pārtraukt drīzumā.

Grozījums Nr. 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, 
ko rada atbalsts ogļu ražošanai, dalībvalstij 
jāiesniedz atbilstīgu pasākumu plāns, 
piemēram, energoefektivitātes,
atjaunojamo energoresursu vai oglekļa 
dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas 
jomā.

(8) Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, 
ko rada atbalsts ogļu ražošanai un ogļu 
imports, dalībvalstij jāiesniedz atbilstīgu 
pasākumu plāns, piemēram, 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu jomā.

Or.en

Grozījums Nr. 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

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Minimāls ogļu ražošanas līmenis 
kopā ar citiem pasākumiem, jo īpaši 
tādiem, kas vērsti uz atjaunojamo 
enerģijas avotu veicināšanu, palīdzēs 
saglabāt tādu primārās enerģijas avotu 
īpatsvaru, kas ļaus ievērojami uzlabot 
Eiropas Savienības energoapgādes 
drošību. Turklāt šāda autohtonu primārās 
enerģijas avotu daļa atvieglos vides jomā 
noteikto mērķu sasniegšanu saistībā ar 
ilgtspējīgu attīstību. Ņemot vērā vispārējo 
virzību uz autohtono enerģijas avotu 
veicināšanu Eiropā, lai tādējādi radītu 
pretsvaru kontinenta ievērojamai 
atkarībai no enerģijas importa, vajadzētu 
apsvērt arī iespēju ar nefosilajiem 
enerģijas avotiem papildināt autohtonos 
enerģijas avotus, kurus dažās dalībvalstīs 
nodrošina tikai ogles.

Or.en

Grozījums Nr. 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Uzņēmumiem saskaņā ar principu 
„piesārņotājs maksā” un nepieciešamību 
internalizēt ārējās izmaksas vajadzētu 
pieprasīt segt izmaksas par īstermiņa un 
ilgtermiņa kaitējumu videi, ko rada to 
darbība.

Or.en

Grozījums Nr. 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 
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Hidalgo

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Veicot šo uzdevumu, Eiropas
Komisijai ir jānodrošina, ka tiek izveidoti, 
uzturēti un ievēroti parastie konkurences 
apstākļi. Attiecībā uz elektroenerģijas tirgu 
atbalsts ogļu rūpniecībai nedrīkst ietekmēt 
elektroenerģijas ražotāju primārās 
energoapgādes avotu izvēli. Tādēļ par ogļu 
cenām un daudzumiem līgumslēdzējām 
pusēm ir brīvi jāvienojas, ņemot vērā 
pasaules tirgū dominējošos apstākļus.

(10) Veicot šo uzdevumu, Komisijai ir 
jānodrošina, ka tiek izveidoti, uzturēti un 
ievēroti parastie konkurences apstākļi. 
Attiecībā uz elektroenerģijas tirgu atbalsts 
ogļu rūpniecībai nedrīkst ietekmēt 
elektroenerģijas ražotāju primārās 
energoapgādes avotu izvēli. Tādēļ par ogļu 
cenām un daudzumiem līgumslēdzējām 
pusēm ir brīvi jāvienojas, ņemot vērā 
pasaules tirgū dominējošos apstākļus.
Jebkurā gadījumā, kā arī, lai novērstu 
sociālo un vides dempingu, Eiropas 
Savienības iestādēm vajadzētu nodrošināt, 
ka gadījumos, kad Eiropas Savienībā tiek 
pārdotas trešās valstīs ražotas ogles, tās 
tiek iegūtas atbilstoši tādiem pašiem 
sociālajiem un vides standartiem, kādi 
noteikti attiecībā uz Eiropas Savienības 
raktuvēm.

Or.en

Grozījums Nr. 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
1. pants – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) „aktīvi darba tirgus politikas 
pasākumi” ir pasākumi attiecībā uz 
skartajiem darba ņēmējiem, lai palīdzētu 
darba meklējumos un profesionālajā 
orientācijā, attiecīgajai personai pielāgoti 
izglītības un apmācības pasākumi, iegūtās 
pieredzes sertifikācija, uzņēmējdarbības 
veicināšana vai atbalsts uzņēmuma 
dibināšanai, tādi pasākumi kā pabalsti 
darba meklējumiem, pārcelšanās pabalsti 
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vai pabalsti cilvēkiem, kas piedalās 
mūžizglītības programmās un apmācībā, 
kā arī pasākumi, ar kuriem īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošiem vai gados 
vecākiem darba ņēmējiem palīdz palikt 
darba tirgū vai atgriezties tajā.

Or.de

Grozījums Nr. 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

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsts sedz tikai tos izdevumus, kas 
saistīti ar oglēm elektroenerģijas ražošanai, 
siltuma un elektrības kopīgai ražošanai, 
koksa ražošanai un domnu kurināšanai 
tērauda rūpniecībā, ja tās Eiropas 
Savienībā šim nolūkam izmanto.

2. Atbalsts sedz tos izdevumus, kas saistīti 
ar oglēm elektroenerģijas ražošanai, 
siltuma un elektrības kopīgai ražošanai, 
koksa ražošanai un domnu kurināšanai 
tērauda rūpniecībā, ja tās Eiropas 
Savienībā šim nolūkam izmanto, kā arī 
izdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un 
ieguldījumiem tehnoloģijās, kuru mērķis 
ir samazināt ogļu piesārņojošās emisijas.

Or.en

Grozījums Nr. 34
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgās ražotnes ir ietvertas slēgšanas 
plānā, kura termiņš nebeidzas vēlāk par 
2014. gada 1. oktobri;

a) attiecīgās ražotnes ir ietvertas slēgšanas 
plānā, kura termiņš nebeidzas vēlāk par 
2020. gada 1. oktobri;

Or.en
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Pamatojums

Nav saprātīgi pārtraukt šo atbalstu pirms 2020. gada, jo tas izraisītu vēl papildu sociālos 
nemierus pašreizējās ekonomikas krīzes laikā.

Grozījums Nr. 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

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgās ražotnes ir ietvertas slēgšanas 
plānā, kura termiņš nebeidzas vēlāk par 
2014. gada 1. oktobri;

a) attiecīgās ražotnes ir ietvertas slēgšanas 
plānā, kura termiņš beidzas ne vēlāk par 
2020. gada 31. decembri;

Or.en

Grozījums Nr. 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

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgās ražotnes ir jāslēdz pilnībā un 
saskaņā ar slēgšanas plānu;

b) attiecīgās ražotnes ir jāslēdz pilnībā un 
saskaņā ar slēgšanas plānu, ja līdz tam tās 
vēl nav kļuvušas konkurētspējīgas un 
Eiropas Savienības enerģijas vajadzību 
dēļ nav nepieciešama to darbības 
turpināšana;

Or.en
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Grozījums Nr. 37
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) attiecīgai ražotnei ir jādarbojas 
2009. gada 31. decembrī;

e) attiecīgai ražotnei ir jādarbojas 
2008. gada 31. decembrī;

Or.en

Grozījums Nr. 38
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) jebkuram konkrētam uzņēmumam 
piešķirtā dalībvalsts slēgšanas atbalsta 
kopsumma ir pakāpeniski jāsamazina, un 
šis samazinājums starp secīgiem 
piecpadsmit mēnešu periodiem nedrīkst būt 
mazāks par 33 procentiem atbalsta, kas 
sniegts slēgšanas plāna sākotnējā 
piecpadsmit mēnešu periodā;

f) jebkuram konkrētam uzņēmumam 
piešķirtā dalībvalsts slēgšanas atbalsta 
kopsumma ir pakāpeniski jāsamazina, un 
šis samazinājums starp secīgiem 
piecpadsmit mēnešu periodiem nedrīkst būt 
mazāks par 16 procentiem atbalsta, kas 
sniegts slēgšanas plāna sākotnējā 
piecpadsmit mēnešu periodā;

Or.en

Grozījums Nr. 39
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) jebkuram konkrētam uzņēmumam 
piešķirtā dalībvalsts slēgšanas atbalsta 
kopsumma ir pakāpeniski jāsamazina, un 
šis samazinājums starp secīgiem 
piecpadsmit mēnešu periodiem nedrīkst būt 
mazāks par 33 procentiem atbalsta, kas 

f) jebkuram konkrētam uzņēmumam 
piešķirtā dalībvalsts slēgšanas atbalsta 
kopsumma ir pakāpeniski jāsamazina, un 
šis samazinājums starp secīgiem 
piecpadsmit mēnešu periodiem nedrīkst būt 
mazāks par 25 procentiem atbalsta, kas 
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sniegts slēgšanas plāna sākotnējā 
piecpadsmit mēnešu periodā;

sniegts slēgšanas plāna sākotnējā 
piecpadsmit mēnešu periodā;

Or.en

Grozījums Nr. 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

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) jebkuram konkrētam uzņēmumam 
piešķirtā dalībvalsts slēgšanas atbalsta 
kopsumma ir pakāpeniski jāsamazina, un 
šis samazinājums starp secīgiem 
piecpadsmit mēnešu periodiem nedrīkst 
būt mazāks par 33 procentiem atbalsta, 
kas sniegts slēgšanas plāna sākotnējā 
piecpadsmit mēnešu periodā;

f) jebkuram konkrētam uzņēmumam 
piešķirtā dalībvalsts slēgšanas atbalsta 
kopsumma ir pakāpeniski jāsamazina. Šis 
atbalsta samazinājums neattiecas uz 
raktuvēm, kuras šajā laika posmā 
kļuvušas konkurētspējīgas, un valsts 
ieguldījumi tām nepieciešami vienīgi 
tāpēc, lai samazinātu kaitīgo vielu 
izmešus ogļu izmantošanas procesā;

Or.en

Grozījums Nr. 41
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) slēgšanas atbalsta kopsumma, ko 
dalībvalsts piešķir ogļu rūpniecībai, 
nevienā gadā pēc 2010. gada nedrīkst 
pārsniegt atbalsta summu, ko šī dalībvalsts 
piešķīrusi un Komisija apstiprinājusi 
2010. gadam saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1407/2002 4. un 5. pantu;

g) slēgšanas atbalsta kopsumma, ko 
dalībvalsts piešķir ogļu rūpniecībai, 
nevienā gadā pēc 2011. gada nedrīkst 
pārsniegt atbalsta summu, ko šī dalībvalsts 
piešķīrusi un Komisija apstiprinājusi 
2010. gadam saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1407/2002 4. un 5. pantu;

Or.en
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Grozījums Nr. 42
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) konkrētajai dalībvalstij jāiesniedz 
plāns, lai veiktu pasākumus ar mērķi 
samazināt ogļu izmantošanas ietekmi uz 
vidi, piemēram, energoefektivitātes, 
atjaunojamo energoresursu un oglekļa 
dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas 
jomā. Tas, ka šajā plānā ir iekļauti 
pasākumi, kas 107. panta 1. punkta 
nozīmē ir valsts atbalsts, neskar LESD 
108. panta 3. punktā noteikto dalībvalsts 
pienākumu paziņot un nogaidīt attiecībā 
uz šiem pasākumiem, kā arī neskar šo 
pasākumu saderību ar iekšējo tirgu.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 43
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) konkrētajai dalībvalstij jāiesniedz 
plāns, lai veiktu pasākumus ar mērķi 
samazināt ogļu izmantošanas ietekmi uz 
vidi, piemēram, energoefektivitātes, 
atjaunojamo energoresursu un oglekļa 
dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas 
jomā. Tas, ka šajā plānā ir iekļauti 
pasākumi, kas 107. panta 1. punkta 
nozīmē ir valsts atbalsts, neskar LESD 
108. panta 3. punktā noteikto dalībvalsts 
pienākumu paziņot un nogaidīt attiecībā 
uz šiem pasākumiem, kā arī neskar šo 
pasākumu saderību ar iekšējo tirgu.

svītrots

Or.fr
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Pamatojums

Regulas priekšlikuma mērķis ir palīdzēt slēgt nekonkurētspējīgas ogļraktuves. Vides 
apsvērumu iekļaušana būtu tam pretrunā, jo attiecīgās ogļraktuves vēlas savu darbību 
pārtraukt drīzumā.

Grozījums Nr. 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) konkrētajai dalībvalstij jāiesniedz plāns, 
lai veiktu pasākumus ar mērķi samazināt 
ogļu izmantošanas ietekmi uz vidi, 
piemēram, energoefektivitātes,
atjaunojamo energoresursu un oglekļa 
dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas
jomā. Tas, ka šajā plānā ir iekļauti 
pasākumi, kas 107. panta 1. punkta nozīmē 
ir valsts atbalsts, neskar LESD 108. panta 
3. punktā noteikto dalībvalsts pienākumu 
paziņot un nogaidīt attiecībā uz šiem 
pasākumiem, kā arī neskar šo pasākumu 
saderību ar iekšējo tirgu.

h) konkrētajai dalībvalstij jāiesniedz plāns, 
lai veiktu pasākumus ar mērķi samazināt 
ogļu izmantošanas ietekmi uz vidi, 
piemēram, energoefektivitātes un
atjaunojamo energoresursu jomā. Tas, ka 
šajā plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
107. panta 1. punkta nozīmē ir valsts 
atbalsts, neskar LESD 108. panta 3. punktā 
noteikto dalībvalsts pienākumu paziņot un 
nogaidīt attiecībā uz šiem pasākumiem, kā 
arī neskar šo pasākumu saderību ar iekšējo 
tirgu.

Or.en

Grozījums Nr. 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

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ražotnes, kurām atbalsts piešķirts 
saskaņā ar 1. punktu, nav slēgtas datumā, 
kas noteikts Komisijas apstiprinātajā 
slēgšanas plānā, attiecīgajai dalībvalstij ir 
jāatmaksā viss piešķirtais atbalsts attiecībā 

2. Ja ražotnes, kurām atbalsts piešķirts 
saskaņā ar 1. punktu, netiek slēgtas līdz 
datumam, kas noteikts Komisijas 
apstiprinātajā slēgšanas plānā, ja tās nav 
kļuvušas konkurētspējīgas un ja attiecīgās 
dalībvalsts energoapgādes apstākļu dēļ 
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uz visu slēgšanas plānā paredzēto periodu. nav nepieciešama to turpmāka darbība, 
tām attiecīgajai dalībvalstij ir jāatmaksā 
viss piešķirtais atbalsts attiecībā uz visu 
slēgšanas plānā paredzēto periodu.

Or.en

Grozījums Nr. 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts atbalstu, ko piešķir uzņēmumiem, 
kuri veic vai ir veikuši darbības saistībā ar 
ogļu ražošanu, lai tie varētu segt izmaksas, 
kas rodas vai ir radušās, slēdzot ogļu 
ražotnes, un nav saistītas ar kārtējo 
ražošanu, var uzskatīt par saderīgu ar 
iekšējo tirgu, ja izmaksātā atbalsta summa 
nepārsniedz šīs izmaksas. Šo atbalstu var 
izmantot, lai segtu

1. Valsts atbalstu, ko piešķir uzņēmumiem, 
kuri veic vai ir veikuši darbības saistībā ar 
ogļu ražošanu, lai tie varētu segt izmaksas, 
kas rodas vai ir radušās, slēdzot ogļu 
ražotnes, vai arī izmaksas, kas saistītas ar 
šīs slēgšanas sociālo seku mazināšanu ar 
aktīviem darba tirgus politikas 
pasākumiem, un nav saistītas ar kārtējo 
ražošanu, var uzskatīt par saderīgu ar 
iekšējo tirgu, ja izmaksātā atbalsta summa 
nepārsniedz šīs izmaksas. Šo atbalstu var 
izmantot, lai segtu:

Or.en

Grozījums Nr. 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izmaksas aktīviem darba tirgus 
politikas pasākumiem un sociālajiem 
plāniem.

Or.de
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Grozījums Nr. 48
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līdzekļus, ko piešķir no Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF), 
neiekļauj atbalsta maksimālajā summā un 
to var izmantot papildus atbalstam, kas 
atļauts saskaņā ar šo regulu.

Or.en

Pamatojums

Dalībvalstīm nedrīkst liegt izmantot EGF līdzekļus tāpēc, ka tās sniedz valsts atbalstu 
raktuvju slēgšanai. Raktuves slēgšanas sociālās un ekonomiskās sekas ir daudz plašākas, 
nekā tikai ar pašas raktuves slēgšanu saistītās izmaksas.

Grozījums Nr. 49
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) izmaksas, kas saistītas ar drošības 
nodrošināšanu slēgšanas vietā.

Or.en


