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

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2010/0220(NLE)

11.10.2010

AMENDEMENTEN
21 - 49

Ontwerpadvies
Jan Březina
(PE448.995v01-00)

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende staatssteun ter 
bevordering van de sluiting van niet-concurrentiekrachtige steenkoolmijnen

Voorstel voor een verordening
(COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))



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

NL

AM_Com_LegOpinion



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

NL

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

betreffende staatssteun ter bevordering van 
de sluiting van niet-concurrentiekrachtige 
steenkoolmijnen

betreffende staatssteun ter bevordering van 
het concurrerend worden van van niet-
concurrentiekrachtige steenkoolmijnen

Or.en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De bescheiden bijdrage van 
gesubsidieerde kolen in de totale 
energiemix rechtvaardigt niet langer dat 
dit soort subsidies in stand worden 
gehouden om de energievoorziening op het 
niveau van de Unie te verzekeren.

(2) De bijdrage van gesubsidieerde kolen 
in de totale energiemix rechtvaardigt dat 
dit soort subsidies in stand worden 
gehouden om de energievoorziening op het 
niveau van de Unie te verzekeren, zolang 
dat niet op andere wijzen kan worden 
verwezenlijkt.

Or.en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het beleid van de Unie om het gebruik 
van hernieuwbare en koolstofarmere 

schrappen
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fossiele brandstoffen voor 
stroomproductie te stimuleren, 
rechtvaardigt niet dat kolenmijnen die 
niet concurrentiekrachtig zijn, voor 
onbepaalde tijd worden gesteund. De 
categorieën steun die door Verordening 
(EG) nr. 1407/2002 waren toegestaan, 
dienen daarom niet voor onbepaalde tijd 
te worden voortgezet.

Or.en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Gezien de schaarste aan eigen 
energiebronnen in de EU, wordt 
steunverlening aan kolenmijnen 
gerechtvaardigd door het EU-beleid ter 
bevordering van hernieuwbare 
energiebronnen en fossiele brandstoffen 
met een laag koolstofgehalte voor het 
opwekken van elektriciteit. De categorieën 
steun die overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1407/2002 zijn toegestaan, 
moeten niet onbegrensd worden 
voortgezet. In elk geval moet alle 
overheidssteun voor het terugdringen van 
de door kolen veroorzaakte 
verontreiniging worden gehandhaafd. De 
steun zal ook niet worden afgeschaft voor 
mijnen die na een periode van tien jaar 
concurrerend kunnen worden en die een 
financiële prikkel van de overheid nodig 
hebben om de te kunnen investeren in 
milieutechnologie.

Or.en

Amendement 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 
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Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Onverminderd de algemene 
staatssteunregels, dienen de lidstaten 
maatregelen te kunnen nemen om de 
sociale en regionale consequenties te 
verzachten van de sluiting van die mijnen, 
namelijk de gecontroleerde afbouw van de 
activiteiten in het kader van een plan voor 
een onherroepelijke sluiting en/of de 
financiering van buitengewone kosten, met 
name lasten uit het verleden.

(5) Onverminderd de algemene 
staatssteunregels, dienen de lidstaten 
maatregelen te kunnen nemen om de 
sociale en regionale consequenties te 
verzachten van de mogelijke sluiting van 
die mijnen, namelijk de gecontroleerde 
afbouw van de activiteiten in het kader van 
een plan voor een onherroepelijke sluiting 
en/of de financiering van buitengewone 
kosten, met name lasten uit het verleden.

Or.en

Amendement 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Europese mijnbouwgebieden 
kunnen gebruik maken van 
steunmaatregelen om de structurele 
veranderingen duurzaam vorm te geven;
staatssteun ter dekking van actief 
arbeidsmarktbeleid moet als verenigbaar 
met de interne markt worden beschouwd, 
omdat die tot doel heeft de sociale 
gevolgen van de stopzetting van de 
steenkoolproductie te verlichten.

Or.de

Amendement 27
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de negatieve effecten van 
kolensteun op het milieu te mitigeren, 
dient de lidstaat een plan met passende 
maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied 
van energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energie of koolstofafvang en -opslag, over 
te leggen.

schrappen

Or.fr

Motivering

Het doel van het voorstel voor een verordening is de begeleiding van de sluiting van niet-
concurrentiekrachtige kolenmijnen. Het opnemen van milieuoverwegingen is in strijd met dat 
uitgangspunt want de betrokken mijnen zullen hun werkzaamheden toch op korte termijn 
beëindigen.

Amendement 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de negatieve effecten van 
kolensteun op het milieu te mitigeren, dient 
de lidstaat een plan met passende 
maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied 
van energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energie of koolstofafvang en -opslag, over 
te leggen.

(8) Om de negatieve effecten van 
kolensteun en koleninvoer op het milieu te 
mitigeren, dient de lidstaat een plan met 
passende maatregelen, bijvoorbeeld op het 
gebied van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, over te leggen.

Or.en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Een minimale steenkoolproductie 
draagt, in combinatie met andere 
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maatregelen, met name met het oog op het 
bevorderen van hernieuwbare 
energiebronnen, bij tot de handhaving 
van een quotum aan primaire 
energiebronnen, waardoor de continuïteit 
van de energievoorziening in de Unie 
aanzienlijk kan worden verbeterd. 
Bovendien is een quotum aan eigen 
primaire energie bevorderlijk voor de 
verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen in verband met 
duurzame ontwikkeling. In dit kader van 
stimulering van eigen energiebronnen in 
Europa om de sterke afhankelijkheid van 
ons werelddeel van energiebronnen van 
buiten te compenseren, zou moeten 
worden overwogen om de eigen 
energiebronnen, die in vele lidstaten 
uitsluitend uit steenkool bestaan, aan te 
vullen met niet-fossiele energiebronnen.

Or.en

Amendement 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Overeenkomstig het beginsel "de 
vervuiler betaalt" en de noodzaak van 
internalisering van externe kosten, 
moeten de bedrijven worden verplicht de 
kosten te betalen van het herstel van de 
korte- en langetermijnschade die hun 
activiteiten berokkenen aan het milieu.

Or.en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij de uitvoering van haar taken dient 
de Europese Commissie ervoor te zorgen 
dat normale mededingingsvoorwaarden tot 
stand komen, worden gehandhaafd en in 
acht worden genomen. Wat meer bepaald 
de elektriciteitsmarkt betreft, mag steun 
aan de kolenindustrie de 
elektriciteitsproducenten niet in hun keuze 
van primaire energiebronnen beïnvloeden. 
Bijgevolg dienen de steenkoolprijzen en -
volumes door de contracterende partijen in 
onderling overleg vrij te worden 
overeengekomen, in het licht van de op de 
wereldmarkt heersende voorwaarden.

(10) Bij de uitvoering van haar taken dient 
de Commissie ervoor te zorgen dat 
normale mededingingsvoorwaarden tot 
stand komen, worden gehandhaafd en in 
acht worden genomen. Wat meer bepaald 
de elektriciteitsmarkt betreft, mag steun 
aan de kolenindustrie de 
elektriciteitsproducenten niet in hun keuze 
van primaire energiebronnen beïnvloeden. 
Bijgevolg dienen de steenkoolprijzen en -
volumes door de contracterende partijen in 
onderling overleg vrij te worden 
overeengekomen, in het licht van de op de 
wereldmarkt heersende voorwaarden. Om 
sociale en milieudumping te voorkomen 
moeten de EU-autoriteiten er in elk geval 
voor zorgen dat kolen uit derde landen die 
in de Unie in de handel worden gebracht, 
gewonnen worden overeenkomstig 
bepaalde sociale en milieunormen die 
gelijkwaardig zijn aan die waaraan 
mijnen in de Unie moeten voldoen.

Or.en

Amendement 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – letter h bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) "actief arbeidsmarktbeleid":
maatregelen ten behoeve van de 
betrokken werknemers voor 
ondersteuning bij het zoeken naar een 
nieuwe baan, beroepsadvies, op de 
persoon afgestemde opleidings- en 
bijscholingsmaatregelen, certificatie van 
werkervaring, bevordering van het 
ondernemerschap en steun voor het 
opzetten van bedrijven, maatregelen zoals 
toelagen voor werkzoekenden, voor 
mobiliteit of voor personen die deelnemen 
aan activiteiten in het kader een leven 
lang leren en bijscholing, alsook 
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maatregelen waarmee in het bijzonder 
benadeelde of oudere werknemers ertoe 
worden aangezet op de arbeidsmarkt te 
blijven of terug te keren.

Or.de

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun dekt uitsluitend de kosten met 
betrekking tot steenkool voor de 
opwekking van elektriciteit, de 
warmtekrachtkoppeling, de productie van 
cokes en de bevoorrading van hoogovens 
in de ijzer- en staalindustrie wanneer het 
gebruik daarvan binnen de Unie 
plaatsvindt.

2. De steun dekt de kosten met betrekking 
tot steenkool voor de opwekking van 
elektriciteit, de warmtekrachtkoppeling, de 
productie van cokes en de bevoorrading 
van hoogovens in de ijzer- en 
staalindustrie, alsook met betrekking tot 
onderzoek en investeringen in 
technologieën die tot doel hebben de 
vervuilende emissies van steenkool te 
verminderen, wanneer het gebruik daarvan 
binnen de Unie plaatsvindt.

Or.en

Amendement 34
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de exploitatie van de betrokken 
productie-eenheden valt onder een 
sluitingsplan dat niet verder reikt dan 1 
oktober 2014;

a) de exploitatie van de betrokken 
productie-eenheden valt onder een 
sluitingsplan dat niet verder reikt dan 
1 oktober 2020;

Or.en

Motivering

Het is onverstandig deze steun vóór 2020 stop te zetten, aangezien dat bij de huidige 
economische crisis tot sociale onrust zou leiden.
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Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de exploitatie van de betrokken 
productie-eenheden valt onder een 
sluitingsplan dat niet verder reikt dan 1 
oktober 2014;

a) de exploitatie van de betrokken
productie-eenheden valt onder een 
sluitingsplan dat niet verder reikt dan 
31 december 2020;

Or.en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de betrokken productie-eenheden 
worden in het sluitingsplan definitief 
gesloten;

b) de betrokken productie-eenheden 
worden in het sluitingsplan definitief 
gesloten, indien zij in de tussentijd niet 
concurrentiekrachtig zijn geworden en 
indien voortzetting van de exploitatie 
ervan niet noodzakelijk is om in de 
energiebehoeften van de Unie te voorzien;

Or.en

Amendement 37
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de betrokken productie-eenheden waren 
op 31 december 2009 in bedrijf;

e) de betrokken productie-eenheden waren 
op 31 december 2008 in bedrijf;
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Or.en

Amendement 38
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het totaalbedrag van de door een lidstaat 
aan een bepaalde onderneming verleende 
steun moet een dalende trend vertonen, 
waarbij de daling tussen opeenvolgende 
perioden van vijftien maanden ten minste 
33 procent bedraagt van de steun die in de 
initiële periode van vijftien maanden van 
het sluitingsplan is verleend;

f) het totaalbedrag van de door een lidstaat 
aan een bepaalde onderneming verleende 
steun moet een dalende trend vertonen, 
waarbij de daling tussen opeenvolgende 
perioden van vijftien maanden ten minste 
16 procent bedraagt van de steun die in de 
initiële periode van vijftien maanden van 
het sluitingsplan is verleend;

Or.en

Amendement 39
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het totaalbedrag van de door een lidstaat 
aan een bepaalde onderneming verleende 
steun moet een dalende trend vertonen, 
waarbij de daling tussen opeenvolgende 
perioden van vijftien maanden ten minste 
33 procent bedraagt van de steun die in de 
initiële periode van vijftien maanden van 
het sluitingsplan is verleend;

f) het totaalbedrag van de door een lidstaat 
aan een bepaalde onderneming verleende 
steun moet een dalende trend vertonen, 
waarbij de daling tussen opeenvolgende 
perioden van vijftien maanden ten minste 
25 procent bedraagt van de steun die in de 
initiële periode van vijftien maanden van 
het sluitingsplan is verleend;

Or.en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter f) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het totaalbedrag van de door een lidstaat 
aan een bepaalde onderneming verleende 
steun moet een dalende trend vertonen, 
waarbij de daling tussen opeenvolgende 
perioden van vijftien maanden ten minste 
33 procent bedraagt van de steun die in de 
initiële periode van vijftien maanden van 
het sluitingsplan is verleend;

f) het totaalbedrag van de door een lidstaat 
aan een bepaalde onderneming verleende 
steun moet een dalende trend vertonen. De 
steun wordt niet verminderd voor mijnen 
die erin geslaagd zijn gedurende deze 
periode concurrerend te worden en die 
overheidsinvesteringen slechts nodig 
hebben om de vervuilende effecten van 
steenkool te verminderen;

Or.en

Amendement 41
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter g 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het totaalbedrag van door een lidstaat 
aan sluitingssteun voor de 
steenkolenindustrie verleende steun mag 
voor de jaren na 2010 niet hoger liggen dan 
het steunbedrag dat voor 2010 door die 
lidstaat is verleend en door de Commissie 
is goedgekeurd overeenkomstig de 
artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 
1407/2002;

g) het totaalbedrag van door een lidstaat 
aan sluitingssteun voor de 
steenkolenindustrie verleende steun mag 
voor de jaren na 2011 niet hoger liggen dan 
het steunbedrag dat voor 2010 door die 
lidstaat is verleend en door de Commissie 
is goedgekeurd overeenkomstig de 
artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 
1407/2002;

Or.en

Amendement 42
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter h 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de lidstaat legt een plan over met 
maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied 
van energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energie of koolstofafvang en -opslag, om 
de negatieve milieu-effecten van het 
gebruik van kolen te mitigeren. Het feit 
dat in dat plan maatregelen zijn 

schrappen
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opgenomen die staatssteun vormen in de 
zin van artikel 107, lid 1, doet niet af aan 
de aanmeldings- en standstill-
verplichtingen die op grond van artikel 
108, lid 3, VWEU voor de lidstaat ten 
aanzien van die maatregelen gelden, of 
aan de verenigbaarheid van die 
maatregelen met de interne markt.

Or.en

Amendement 43
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter h 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de lidstaat legt een plan over met 
maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied 
van energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energie of koolstofafvang en -opslag, om 
de negatieve milieu-effecten van het 
gebruik van kolen te mitigeren. Het feit 
dat in dat plan maatregelen zijn 
opgenomen die staatssteun vormen in de 
zin van artikel 107, lid 1, doet niet af aan 
de aanmeldings- en standstill-
verplichtingen die op grond van artikel 
108, lid 3, VWEU voor de lidstaat ten 
aanzien van die maatregelen gelden, of 
aan de verenigbaarheid van die 
maatregelen met de interne markt.

schrappen

Or.fr

Motivering

Het doel van het voorstel voor een verordening is de begeleiding van de sluiting van niet-
concurrentiekrachtige kolenmijnen. Het opnemen van milieuoverwegingen is in strijd met dat 
uitgangspunt want de betrokken mijnen zullen hun werkzaamheden toch op korte termijn 
beëindigen.

Amendement 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter h 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de lidstaat legt een plan over met 
maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied 
van energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energie of koolstofafvang en -opslag, om 
de negatieve milieu-effecten van het 
gebruik van kolen te mitigeren. Het feit dat 
in dat plan maatregelen zijn opgenomen 
die staatssteun vormen in de zin van artikel 
107, lid 1, doet niet af aan de aanmeldings-
en standstill-verplichtingen die op grond 
van artikel 108, lid 3, VWEU voor de 
lidstaat ten aanzien van die maatregelen 
gelden, of aan de verenigbaarheid van die 
maatregelen met de interne markt.

h) de lidstaat legt een plan over met 
maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie, om de negatieve milieu-effecten 
van het gebruik van kolen te mitigeren. Het 
feit dat in dat plan maatregelen zijn 
opgenomen die staatssteun vormen in de 
zin van artikel 107, lid 1, doet niet af aan 
de aanmeldings- en standstill-
verplichtingen die op grond van artikel 
108, lid 3, VWEU voor de lidstaat ten 
aanzien van die maatregelen gelden, of aan 
de verenigbaarheid van die maatregelen 
met de interne markt.

Or.en

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de productie-eenheden die
overeenkomstig lid 1 steun verleend 
krijgen, niet zijn gesloten op het tijdstip 
bepaald in het sluitingsplan, zoals dat door 
de Commissie is goedgekeurd, vordert de 
betrokken lidstaat alle steun terug ten 
aanzien van de volledige periode waarop 
het sluitingsplan ziet.

2. Wanneer de productie-eenheden 
waaraan overeenkomstig lid 1 steun wordt
verleend, niet zijn gesloten op het tijdstip 
bepaald in het sluitingsplan, zoals dat door 
de Commissie is goedgekeurd, wanneer zij 
niet concurrentiekrachtig zijn geworden 
en voortzetting van de exploitatie ervan 
niet noodzakelijk is in het licht van de 
autonome energiesituatie van de 
betrokken lidstaat, vordert deze laatste alle 
steun terug voor de volledige periode 
waarop het sluitingsplan betrekking heeft.

Or.en
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Amendement 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Staatssteun aan ondernemingen waarvan 
de bedrijfsactiviteit verband houdt of hield 
met de kolenproductie, om die in staat te 
stellen de kosten te dekken die voortkomen 
of zijn voortgekomen uit de sluiting van 
productie-eenheden en die geen verband 
houden met de huidige productie, kan als 
verenigbaar met de interne markt worden 
aangemerkt mits het uitgekeerde bedrag die 
kosten niet overschrijdt. Deze steun kan 
worden gebruikt ter dekking van:

1. Staatssteun aan ondernemingen waarvan 
de bedrijfsactiviteit verband houdt of hield 
met de kolenproductie, om die in staat te 
stellen de kosten te dekken die voortkomen 
of zijn voortgekomen uit de sluiting van 
productie-eenheden of de kosten van de 
maatregelen ter verzachting van de 
sociale gevolgen van die sluiting via actief 
arbeidsmarktbeleid en die geen verband 
houden met de huidige productie, kan als 
verenigbaar met de interne markt worden 
aangemerkt mits het uitgekeerde bedrag die 
kosten niet overschrijdt. Deze steun kan 
worden gebruikt ter dekking van:

Or.en

Amendement 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) kosten van actief 
arbeidsmarktbeleid en sociale plannen;

Or.de

Amendement 48
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Subsidies uit hoofde van het 
Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG) worden niet 
meegeteld voor het maximale bedrag en 
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kunnen worden toegekend in aanvulling 
op de steun die krachtens deze 
verordening is toegestaan.

Or.en

Motivering

Lidstaten moeten niet worden uitgesloten van EFG-steun omdat er staatssteun wordt gegeven 
voor het sluiten van een mijn. De sociale en economische gevolgen van de sluiting van een 
kolenmijn reiken veel verder dan de mijn zelf.

Amendement 49
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Bijlage – paragraaf 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) kosten in verband met de 
beveiliging van de te sluiten locatie.

Or.en


