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Emenda 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

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

dwar għajnuna mill-Istat biex tiffaċilita l-
għeluq ta' minjieri tal-faħam li mhumiex 
kompettitivi

dwar għajnuna mill-Istat biex tiffaċilita t-
tranżizzjoni għall-kompetettività  ta' 
minjieri tal-faħam li mhumiex kompettitivi

Or.en

Emenda 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

Proposta għal regolament
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-kontribuzzjoni żgħira tal-faħam 
issussidjat lejn it-taħlita enerġetika ġenerali 
ma għadhiex tiġġustifika ż-żamma ta' tali 
sussidji bil-għan li tkun żgurata l-provvista 
tal-enerġija fuq il-livell tal-Unjoni.

(2) Il-kontribuzzjoni żgħira tal-faħam 
issussidjat lejn it-taħlita enerġetika ġenerali 
tiġġustifika ż-żamma ta' tali sussidji bil-
għan li tkun żgurata l-provvista tal-enerġija 
fuq il-livell tal-Unjoni sakemm dan ir-
riżultat ma jistax jiġi garantit b'mezzi 
oħrajn.

Or.en

Emenda 23
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

Proposta għal regolament
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-politiki tal-Unjoni li jinkoraġġixxu 
enerġija rinnovabbli u l-użu ta' karburant 
fossili b'inqas karbonju għall-ġenerazzjoni 
tal-enerġija ma jiġġustifikawx is-sostenn 
indefinit tal-minjieri tal-faħam li mhumiex 
kompetittivi. Il-kategoriji ta' għajnuna 
permessi mir-Regolament (KE) 
Nru 1407/2002 għalhekk ma għandhomx 
jitkomplew indefinittivament.

imħassar

Or.en

Emenda 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

Proposta għal regolament
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3 a) Meta titqies l-iskarsezza ta' sorsi tal-
enerġija awtoktoni fl-UE, il-politiki tal-
Unjoni għall-promozzjoni ta' fjuwil 
rinnovabbli u fjuwil fossili b'kontenut 
baxx ta' karbonju sabiex jiġġeneraw l-
elettriċità jiġġustifikaw is-sostenn għall-
minjieri tal-faħam. Il-kategoriji ta' 
għajnuna permessi mir-Regolament (KE) 
Nru 1407/2002 ma għandhomx 
jitkomplew indefinittivament. Fi 
kwalunkwe każ, kull għajnuna pubblika 
sabiex tnaqqas l-effetti tat-tniġġis 
ikkawżat mill-faħam għandha tinżamm. 
Dawk il-minjieri li wara perjodu ta' 
għaxar snin ikunu kapaċi jiksbu 
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kompettittività u jkunu jeħtieġu spinta 
finanzjarja mis-settur pubbliku sabiex 
ikunu jistgħu jagħmlu investimenti 
finanzjarji għal skopijiet ambjentali jkunu 
wkoll  eżenti mill-eleminazzjoni tal-
għajnuna 

Or.en

Emenda 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

Proposta għal regolament
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Mingħajr ħsara għar-regoli ġenerali 
dwar l-għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jieħdu miżuri biex 
itaffu l-konsegwenzi soċjali u reġjonali tal-
għeluq ta' dawk il-minjieri, jiġifieri l-istralċ 
ordnat tal-attivitajiet fil-kuntest ta' pjan ta' 
għeluq irrivokabbli u/jew il-finanzjament 
tal-kosti eċċezzjonali, partikolarment ir-
responsabbiltajiet li jintirtu.

(5) Mingħajr ħsara għar-regoli ġenerali 
dwar l-għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jieħdu miżuri biex 
itaffu l-konsegwenzi soċjali u reġjonali tal-
possibilità ta' għeluq ta' dawk il-minjieri, 
jiġifieri l-istralċ ordnat tal-attivitajiet fil-
kuntest ta' pjan ta' għeluq irrivokabbli 
u/jew il-finanzjament tal-kosti 
eċċezzjonali, partikolarment ir-
responsabbiltajiet li jintirtu.

Or.en

Emenda 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 5 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Ir-reġjuni minerarji Ewropej jistgħu 
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jużaw possibbiltajiet ta' finanzjament biex 
jorganizzaw ir-ristrutturazzjoni b'mod 
sostenibbli; għajnuniet mill-Istat li jkopru 
miżuri attivi tal-politika tas-suq tax-
xogħol għandhom jitqiesu kompatibbli 
mas-suq intern, minħabba li jservu biex 
mil-lat soċjali jtaffu l-konsegwenzi tal-
waqfien tal-produzzjoni tal-faħam.

Or.de

Emenda 27
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jittaffa l-impatt ambjentali 
negattiv ta' għajnuna għall-faħam, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu pjan ta' 
miżuri xierqa, pereżempju fil-qasam tal-
effiċjenza tal-enerġija, enerġija 
rinnovabbli u l-ġbir u ħżin tad-diossidu 
tal-karbonju.

imħassar

Or.fr

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-proposta għal regolament huwa li jgħin fl-għeluq ta' minjieri tal-faħam li 
mhumiex kompetittivi. L-introduzzjoni ta' konsiderazzjoni ambjentali hija kontradittorja ma' 
din il-loġika għaliex il-minjieri konċernati huma ntiżi li jwaqqqfu l-attività tagħhom fi żmien 
perjodu qasir. 

Emenda 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jittaffa l-impatt ambjentali 
negattiv ta' għajnuna għall-faħam, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu pjan ta' 
miżuri xierqa, pereżempju fil-qasam tal-
effiċjenza tal-enerġija, enerġija rinnovabbli 
u l-ġbir u ħżin tad-diossidu tal-karbonju.

(8) Sabiex jittaffa l-impatt ambjentali 
negattiv ta' għajnuna għall-faħam u 
importazzjonijiet ta' faħam, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu pjan ta' 
miżuri xierqa, pereżempju fl-oqsma tal-
effiċjenza tal-enerġija u l- enerġija 
rinnovabbli.

Or.en

Emenda 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

Proposta għal regolament
Premessa 8 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Livell minimu ta' produzzjoni ta' 
faħam, flimkien ma' miżuri oħrajn, 
speċjalment dawk bl-iskop li jippromwovu 
s-sorsi ta' enerġija rinnovannli, 
jikkontribwixxu għaż-żamma ta' kwota ta'  
sorsi tal- enerġija primarji li jippermettu li 
tissaħħaħ sinifikattivament is-sigurtà tal-
enerġija fl-Unjoni. Barra minn hekk, 
kwota ta' sorsi awtoktoni ta' eneġija 
primarja tgħin biex tippromwovi objettivi 
ambjentali relatati mal-iżviklupp 
sostenibbli. F'dan il-qafas ta' għoti ta' 
spinta għal sorsi tal-enerġija awtoktoni fl-
Ewropa sabiex jikkontrobilanċaw id-
dipendenza kbira ħafna tal-kontinent fuq 
sorsi tal-enerġija minn barra l-fruntieri 
tiegħu, trid tingħata konsiderazzjoni għal 
sorsi awtoktoni ta' enerġija 
kumplementari li f'bosta Stati Membri 
huma rappreżentati biss mill-faħam, sorsi 
li mhumiex fossili.
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Or.en

Emenda 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 9 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) B'konformità mal-prinċipju ta' min 
iniġġes iħallas u l-ħtieġa tal-
internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni, 
impriżi għandhom ikunu obbligati li 
jkopru l-ispejjeż biex jirmedjaw għall-
ħsara ambjentali f'termini qosra u twal ta' 
żmien ikkawżata mill-attivitajiet tagħhom.

Or.en

Emenda 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

Proposta għal regolament
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fit-twettiq tal-kompitu tagħha, il-
Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura li 
l-kondizzjonijiet normali tal-kompetizzjoni 
jiġu stabbiliti, miżmuma u mħarsa. Fir-
rigward ta' iktar għajnuna lill-industrija tal-
faħam, speċjalment għas-suq tal-elettriċità, 
din ma għandhiex tkun tali li taffetwa lilll-
produtturi tal-enerġija fl-għażla tas-sorsi 
primarji ta’ provvista ta' enerġija. 
Konsegwentament, il-prezzijiet u l-
kwantitajiet tal-faħam għandhom ikunu 
maqbula liberament bejn il-partijiet 

(10) Fit-twettiq tal-kompitu tagħha, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-
kondizzjonijiet normali tal-kompetizzjoni 
jiġu stabbiliti, miżmuma u mħarsa. Fir-
rigward ta' iktar għajnuna lill-industrija tal-
faħam, speċjalment għas-suq tal-elettriċità, 
din ma għandhiex tkun tali li taffetwa lilll-
produtturi tal-enerġija fl-għażla tas-sorsi 
primarji ta’ provvista ta' enerġija. 
Konsegwentament, il-prezzijiet u l-
kwantitajiet tal-faħam għandhom ikunu 
maqbula liberament bejn il-partijiet 
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kontraenti fid-dawl tal-kondizzjonijiet 
prevalenti fis-suq dinji.

kontraenti fid-dawl tal-kondizzjonijiet 
prevalenti fis-suq dinji. Fi kwalunkwe każ, 
u sabiex jiġi evitat dumping soċjali u 
ambjentali, l-awtoritajiet tal-Unjoni 
għandhom jiżguraw li faħam minn pajjiżi 
terzi li jiġi kummerċjalizzat fl-Ewropa jiġi 
estratt skont ċerti standards soċjali u 
ambjentali li huma ekwivalenti għal dawk 
rekwiżiti mill-minjieri tal-Unjoni.

Or.en

Emenda 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt h a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) "miżuri attivi tal-politika tas-suq tax-
xogħol" tfisser miżuri ta' appoġġ għall-
impjegati milquta fit-tfittxija tax-xogħol, 
pariri dwar l-impjiegi, edukazzjoni u 
taħriġ imfassla individwalment, 
ċertifikazzjoni tal-esperjenza miksuba, 
promozzjoni tal-intraprenditorija jew 
għajnuna biex dak li jkun jistabbilixxi 
impriża, miżuri bħal pereżempju 
għajnuna fit-tfittxija tax-xogħol, 
għajnuna għall-mobbiltà jew għajnuna 
għal persuni li jipparteċipaw fit-tagħlim 
matul il-ħajja jew fit-taħriġ kif ukoll 
miżuri li permezz tagħhom impjegati 
partikolarment żvantaġġati jew kbar fl-età 
jingħataw iċ-ċans i jibqgħu fis-suq tax-
xogħol jew jerġgħu jidħlu fih.

Or.de

Emenda 33
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-



PE450.663v01-00 10/18 AM\833952MT.doc

MT

Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għajnuna għandha tkopri biss kosti 
dwar faħam għall-produzzjoni tal-
elettriċità, il-produzzjoni tas-sħana u l-
elettriċità flimkien, il-produzzjoni tal-kokk 
u l-karburazzjoni tal-kalkari tal-blast fl-
industrija tal-azzar, fejn tali użu jseħħ fl-
Unjoni,

2. L-għajnuna għandha tkopri kosti dwar 
faħam għall-produzzjoni tal-elettriċità, il-
produzzjoni tas-sħana u l-elettriċità 
flimkien, il-produzzjoni tal-kokk u l-
karburazzjoni tal-kalkari tal-blast fl-
industrija tal-azzar, kif ukoll dwar riċerka 
u investimenti fit-teknoloġija li jkolhom l-
iskop li jnaqqsu emissjonijiet tal-faħam li 
jniġġsu, fejn tali użu jseħħ fl-Unjoni,

Or.en

Emenda 34
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-operazzjoni tal-unitajiet ta' 
produzzjoni kkonċernati trid tkun tagħmel 
parti minn pjan ta’ għeluq li l-iskadenza 
tiegħu ma taqbiżx l-1 ta’ Ottubru 2014;

(a) l-operazzjoni tal-unitajiet ta' 
produzzjoni kkonċernati trid tkun tagħmel 
parti minn pjan ta’ għeluq li l-iskadenza 
tiegħu ma taqbiżx l-1 ta’ Ottubru 2020;

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ma tkunx ħaġa għaqlija li titwaqqaf din l-għajnuna qabel l-2020 għaliex dan jirriżulta f'aktar 
inkwiet soċjali f'din il-kriżi ekonomika attwali.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-operazzjoni tal-unitajiet ta' 
produzzjoni kkonċernati trid tkun tagħmel 
parti minn pjan ta’ għeluq li l-iskadenza 
tiegħu ma taqbiżx l-1 ta’ Ottubru 2014;

(a) l-operazzjoni tal-unitajiet ta' 
produzzjoni kkonċernati trid tkun tagħmel 
parti minn pjan ta’ għeluq li l-iskadenza 
tiegħu ma taqbiżx il-
31 ta’ Diċembru 2020;

Or.en

Emenda 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

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-unitajiet ta' produzzjoni kkonċernati 
jridu jingħalqu definittivament skont il-
pjan ta' għeluq;

(b) l-unitajiet ta' produzzjoni kkonċernati 
jridu jingħalqu definittivament skont il-
pjan ta' għeluq jekk ma jkunux saru 
kompetittivi, u sakemm it-tkomplija tal-
operazzjoni tagħhom ma tkunx meħtieġa 
biex tissodisfa bżonnijiet tal-enerġija tal-
Unjoni;

Or.en
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Emenda 37
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-unitajiet ta’ produzzjoni kkonċernati 
kellhom ikunu attivi fil-
31 ta' Diċembru 2009;

(e) l-unitajiet ta’ produzzjoni kkonċernati 
kellhom ikunu attivi fil-
31 ta' Diċembru 2008;

Or.en

Emenda 38
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ammont globali tal-għajnuna għall-
għeluq mogħtija minn Stat Membru għal 
kwalunkwe impriża partikolari jrid isegwi 
xejra 'l isfel, fejn it-tnaqqis bejn il-perjodi 
suċċessivi ta' ħmistax-il xaħar ma jridx 
ikun inqas minn 33 fil-mija tal-għajnuna 
pprovduta fil-perjodu inizjali ta' ħmistax-il 
xaħar tal-pjan ta' għeluq;

(f) l-ammont globali tal-għajnuna għall-
għeluq mogħtija minn Stat Membru għal 
kwalunkwe impriża partikolari jrid isegwi 
xejra 'l isfel, fejn it-tnaqqis bejn il-perjodi 
suċċessivi ta' ħmistax-il xaħar ma jridx 
ikun inqas minn 16 fil-mija tal-għajnuna 
pprovduta fil-perjodu inizjali ta' ħmistax-il 
xaħar tal-pjan ta' għeluq;

Or.en

Emenda 39
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ammont globali tal-għajnuna għall-
għeluq mogħtija minn Stat Membru għal 

(f) l-ammont globali tal-għajnuna għall-
għeluq mogħtija minn Stat Membru għal 
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kwalunkwe impriża partikolari jrid isegwi 
xejra 'l isfel, fejn it-tnaqqis bejn il-perjodi 
suċċessivi ta' ħmistax-il xaħar ma jridx 
ikun inqas minn 33 fil-mija tal-għajnuna 
pprovduta fil-perjodu inizjali ta' ħmistax-il 
xaħar tal-pjan ta' għeluq;

kwalunkwe impriża partikolari jrid isegwi 
xejra 'l isfel, fejn it-tnaqqis bejn il-perjodi 
suċċessivi ta' ħmistax-il xaħar ma jridx 
ikun inqas minn 25 fil-mija tal-għajnuna 
pprovduta fil-perjodu inizjali ta' ħmistax-il 
xaħar tal-pjan ta' għeluq;

Or.en

Emenda 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

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ammont globali tal-għajnuna għall-
għeluq mogħtija minn Stat Membru għal 
kwalunkwe impriża partikolari jrid isegwi 
xejra 'l isfel, fejn it-tnaqqis bejn il-perjodi 
suċċessivi ta' ħmistax-il xaħar ma jridx 
ikun inqas minn 33 fil-mija tal-għajnuna 
pprovduta fil-perjodu inizjali ta' ħmistax-
il xaħar tal-pjan ta' għeluq;

(f) l-ammont globali tal-għajnuna għall-
għeluq mogħtija minn Stat Membru għal 
kwalunkwe impriża partikolari jrid isegwi 
xejra 'l isfel. Dan it-tnaqqis fl-għajnuna 
ma jkunx applikabbli għall-minjieri li ma 
jkunx irnexxielhom isiru kompetittivi 
matul dan il-perjodu u li jkunu jeħtieġu 
investimenti pubbliċi għall-iskop biss li
jitnaqqsu l-effetti ta' tniġġis tal-faħam;

Or.en

Emenda 41
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt g 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-ammont globali tal-għajnuna għall-
għeluq lill-industrija tal-faħam ta' Stat 
Membru ma jridx jeċċedi, fi kwalunkwe 

(g) l-ammont globali tal-għajnuna għall-
għeluq lill-industrija tal-faħam ta' Stat 
Membru ma jridx jeċċedi, fi kwalunkwe 
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sena wara l-2010, l-ammont ta' għajnuna 
mogħtija minn dak l-Istat Membru u 
awtorizzata mill-Kummissjoni skont l-
Artikoli 4 u 5 tar-Regolament (KE) 
Nru 1407/2002 għas-sena 2010.

sena wara l-2011, l-ammont ta' għajnuna 
mogħtija minn dak l-Istat Membru u 
awtorizzata mill-Kummissjoni skont l-
Artikoli 4 u 5 tar-Regolament (KE) 
Nru 1407/2002 għas-sena 2010.

Or.en

Emenda 42
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt h 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-Istat Membru għandu jipprovdi pjan 
biex jieħu miżuri bil-għan li jittaffa l-
impatt ambjentali tal-użu tal-faħam, 
pereżempju fil-qasam tal-effiċjenza tal-
enerġija, enerġija rinnovabbli u l-ġbir u 
ħżin tad-diossidu tal-karbonju. L-
inklużjoni ta' miżuri li jikkostitwixxu 
għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-
Artikolu 107(1) f'tali pjan hija mingħajr 
ħsara għall-obbligi ta' notifika u ta' 
waqfien imposti fuq l-Istat Membru 
permezz tal-Artikolu 108(3) TFUE fir-
rigward ta' dawn il-miżuri, u għal 
kompatibbiltà ta' dawn il-miżuri mas-suq 
intern."

imħassar

Or.en

Emenda 43
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt h 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) l-Istat Membru għandu jipprovdi pjan 
biex jieħu miżuri bil-għan li jittaffa l-
impatt ambjentali tal-użu tal-faħam, 
pereżempju fil-qasam tal-effiċjenza tal-
enerġija, enerġija rinnovabbli u l-ġbir u 
ħżin tad-diossidu tal-karbonju. L-
inklużjoni ta' miżuri li jikkostitwixxu 
għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-
Artikolu 107(1) f'tali pjan hija mingħajr 
ħsara għall-obbligi ta' notifika u ta' 
waqfien imposti fuq l-Istat Membru 
permezz tal-Artikolu 108(3) TFUE fir-
rigward ta' dawn il-miżuri, u għal 
kompatibbiltà ta' dawn il-miżuri mas-suq 
intern."

imħassar

Or.fr

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-proposta għal regolament huwa li jgħin fl-għeluq ta' minjieri tal-faħam li 
mhumiex kompetittivi. L-introduzzjoni ta' konsiderazzjoni ambjentali hija kontradittorja ma' 
din il-loġika għaliex il-minjieri konċernati huma ntiżi li jwaqqqfu l-attività tagħhom fi żmien 
perjodu qasir. 

Emenda 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt h 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-Istat Membru għandu jipprovdi pjan 
biex jieħu miżuri bil-għan li jittaffa l-
impatt ambjentali tal-użu tal-faħam, 
pereżempju fil-qasam tal-effiċjenza tal-
enerġija, enerġija rinnovabbli u l-ġbir u 
ħżin tad-diossidu tal-karbonju. L-
inklużjoni ta' miżuri li jikkostitwixxu 
għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-
Artikolu 107(1) f'tali pjan hija mingħajr 

(h) l-Istat Membru għandu jipprovdi pjan 
biex jieħu miżuri bil-għan li jittaffa l-
impatt ambjentali tal-użu tal-faħam, 
pereżempju fl-oqsma tal-effiċjenza tal-
enerġija u tal-enerġija rinnovabbli. L-
inklużjoni ta' miżuri li jikkostitwixxu 
għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-
Artikolu 107(1) f'tali pjan hija mingħajr 
ħsara għall-obbligi ta' notifika u ta' waqfien 
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ħsara għall-obbligi ta' notifika u ta' waqfien 
imposti fuq l-Istat Membru permezz tal-
Artikolu 108(3) TFUE fir-rigward ta' dawn 
il-miżuri, u għal kompatibbiltà ta' dawn il-
miżuri mas-suq intern."

imposti fuq l-Istat Membru permezz tal-
Artikolu 108(3) TFUE fir-rigward ta' dawn 
il-miżuri, u għal kompatibbiltà ta' dawn il-
miżuri mas-suq intern."

Or.en

Emenda 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

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-unitajiet ta' produzzjoni li 
għalihom tingħata l-għajnuna skont il-
paragrafu 1 ma jingħalqux fid-data 
stabbilita fil-pjanijiet ta' għeluq awtorizzati 
mill-Kummissjoni, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jirkupra l-għajnuna 
kollha mogħtija għall-perjodu kollu kopert 
mill-pjan ta' għeluq.

2. Jekk l-unitajiet ta' produzzjoni li 
għalihom tingħata l-għajnuna skont il-
paragrafu 1 ma jingħalqux fid-data 
stabbilita fil-pjanijiet ta' għeluq awtorizzati 
mill-Kummissjoni, ma ma jkunux saru 
kompetittivi u t-tkomplija tal-operazzjoni 
tagħhom ma tkunx meħtieġa fid-dawl tal-
kundizzjonijiet ta' awtonomija tal-enerġija 
ta' dak l-Istat, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jirkupra l-għajnuna kollha mogħtija 
għall-perjodu kollu kopert mill-pjan ta' 
għeluq.

Or.en

Emenda 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introdittorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għajnuna mill-Istat mogħtija lill-impriżi 1. Għajnuna mill-Istat mogħtija lill-impriżi 
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li jwettqu jew wettqu xi attività konnessa 
mal-produzzjoni tal-faħam sabiex ikunu 
jistgħu jkopru l-kosti li jiġu jew li ġew 
miill-għeluq ta’ unitajiet ta' produzzjoni 
tal-faħam u li mhumiex relatati mal-
produzzjoni kurrenti, tista’ titqies 
kompatibbli mas-suq intern sakemm l-
ammont imħallas ma jeċċedix dawn il-
kosti. Tali għajnuna tista' tintuża biex 
tkopri:

li jwettqu jew wettqu xi attività konnessa 
mal-produzzjoni tal-faħam sabiex ikunu 
jistgħu jkopru l-kosti li jiġu jew li ġew 
mill-għeluq ta’ unitajiet ta' produzzjoni tal-
faħam jew dawk ta' kontribuzzjoni sabiex 
jittaffew il-konsegwenzi soċjali ta' dan l-
għeluq permezz ta' politiki attivi tas-suq 
tax-xogħol  u li mhumiex relatati mal-
produzzjoni kurrenti, tista’ titqies 
kompatibbli mas-suq intern sakemm l-
ammont imħallas ma jeċċedix dawn il-
kosti. Tali għajnuna tista' tintuża biex 
tkopri:

Or.en

Emenda 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Spejjeż għal miżuri attivi tal-politika 
tas-suq tax-xogħol u għal pjanijiet soċjali

Or.de

Emenda 48
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fondi mogħtija mill-Fond Ewropew 
ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 
ma jiġux inklużi fl-ammont masssimu tal-
għajnuna awtorizzata minn dan ir-
Regolament u jistgħu jiġu applikati 
addizzjonalment.

Or.en
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m'għandhomx jinżammu milli japplikaw għall-fondi tal-EGF minħabba l-
għajnuna mill-Istat mogħtija biex tingħġalaq minjiera. L-effetti soċjali u ekonomiċi tal-għeluq 
ta' minjiera tal-faħam huma ferm akbar mill-minjiera nnfisha.

Emenda 49
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness  – paragrafu 1 – punt 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) kosti relatati għas-sigurtà tas-sit tal-
għeluq.

Or.en


