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Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w sprawie pomocy państwa ułatwiającej 
zamykanie niekonkurencyjnych kopalń 
węgla

w sprawie pomocy państwa ułatwiającej 
przekształcenie w konkurencyjne
niekonkurencyjnych kopalń węgla

Or.en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Niewielki udział dotowanego węgla w 
ogólnym portfelu energetycznym nie 
uzasadnia dalszego utrzymywania takich 
dotacji w celu zabezpieczenia dostaw 
energii na szczeblu UE.

(2) Udział dotowanego węgla w ogólnym 
portfelu energetycznym nie uzasadnia 
utrzymywania takich dotacji w celu 
zabezpieczenia dostaw energii na szczeblu 
UE, dopóki nie można tego osiągnąć 
innymi sposobami.

Or.en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Polityki unijne zmierzające do 
promowania paliw odnawialnych i paliw 
kopalnych o niskiej zawartości węgla do 
wytwarzania energii nie uzasadniają 
nieograniczonego w czasie wsparcia dla 
niekonkurencyjnych kopalń węgla. 
Pomoc w ramach kategorii pomocy 
dopuszczonych rozporządzeniem (WE) nr 
1407/2002 nie powinna być zatem 
kontynuowana bezterminowo.

skreślony

Or.en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Z uwagi na rzadkość rodzimych 
źródeł energii w UE strategie polityczne 
Unii mające na celu promowanie paliw 
odnawialnych i paliw kopalnych o niskiej 
zawartości węgla w celu wytwarzania 
energii elektrycznej uzasadniają wsparcie 
dla kopalń węgla. Pomoc w ramach 
kategorii pomocy dopuszczonych 
rozporządzeniem (WE) nr 1407/2002 nie 
powinna być utrzymywana bezterminowo. 
W każdym przypadku wszelka pomoc 
publiczna skierowana na ograniczanie 
skutków zanieczyszczenia powodowanego
przez węgiel powinna być utrzymana. 
Tych kopalń, które po dziesięcioletnim 
okresie są w stanie wykazać się 
konkurencyjnością i wymagają wsparcia 
finansowego ze strony sektora 
publicznego, by umożliwić im inwestycje 
technologiczne z przeznaczeniem na 
środowisko, również nie będzie dotyczyła 
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likwidacja pomocy.

Or.en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Bez uszczerbku dla ogólnych 
przepisów dotyczących pomocy państwa, 
państwa członkowskie powinny być w 
stanie przyjąć środki łagodzące społeczne i 
regionalne konsekwencje zamknięcia tych 
kopalń, tzn. środki umożliwiające należyte 
zakończenie działalności w ramach 
nieodwołalnego planu zamknięcia lub 
sfinansowanie kosztów nadzwyczajnych, w 
szczególności odziedziczonych 
zobowiązań.

(5) Bez uszczerbku dla ogólnych 
przepisów dotyczących pomocy państwa, 
państwa członkowskie powinny być w 
stanie przyjąć środki łagodzące społeczne i 
regionalne konsekwencje ewentualnego 
zamknięcia tych kopalń, tzn. środki 
umożliwiające należyte zakończenie 
działalności w ramach nieodwołalnego 
planu zamknięcia lub sfinansowanie 
kosztów nadzwyczajnych, w szczególności 
odziedziczonych zobowiązań.

Or.en

Poprawka 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Europejskie regiony górnicze mogą 
skorzystać z możliwości finansowania w 
celu zapewnienia trwałych zmian 
strukturalnych; pomoc państwa 
przeznaczona na finansowanie aktywnych 
środków na rzecz rynku pracy powinna 
być uznawana za zgodną z rynkiem 
wewnętrznym, ponieważ ma na celu 
łagodzenie społecznych skutków 
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zamykania zakładów w przemyśle 
górniczym.

Or.de

Poprawka 27
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby ograniczyć negatywny wpływ na 
środowisko pomocy dla sektora 
węglowego, państwa członkowskie 
powinny przedstawić plan odpowiednich 
środków, na przykład w dziedzinie 
wydajności energetycznej, energii 
odnawialnej lub wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla.

skreślony

Or.fr

Uzasadnienie

Celem wniosku w sprawie rozporządzenia jest towarzyszenie zamykaniu niekonkurencyjnych 
kopalń węgla. Wprowadzanie rozważań środowiskowych jest sprzeczne z tą logiką, ponieważ 
odnośne kopalnie mają zaprzestać działalności w perspektywie krótkoterminowej.

Poprawka 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby ograniczyć negatywny wpływ na 
środowisko pomocy dla sektora 
węglowego, państwa członkowskie 
powinny przedstawić plan odpowiednich 
środków, na przykład w dziedzinie 
wydajności energetycznej, energii 
odnawialnej lub wychwytywania i 

(8) Aby ograniczyć negatywny wpływ na 
środowisko pomocy dla sektora 
węglowego i importu węgla, państwa 
członkowskie powinny przedstawić plan 
odpowiednich środków, na przykład w 
dziedzinie wydajności energetycznej i 
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składowania dwutlenku węgla. energii odnawialnej.

Or.en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Minimalny poziom wydobycia węgla 
kamiennego, a także inne środki, 
zwłaszcza te mające na celu promowanie 
odnawialnych źródeł energii, przyczyni się 
do utrzymania kontyngentu źródeł energii 
pierwotnej, co pozwoli na znaczne 
zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego w Unii. Ponadto 
kontyngent krajowych źródeł energii 
pierwotnej pomoże w promowaniu celów 
związanych z ochroną środowiska w 
odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. 
W ramach pobudzania krajowych źródeł 
energii w Europie w celu przeciwważenia 
ogromnej zależności naszego kontynentu 
od źródeł spoza jego granic, należy 
rozważyć uzupełnienie krajowych źródeł 
energii, które w wielu państwach 
członkowskich stanowi wyłącznie węgiel, 
niekopalnymi źródłami energii.

Or.en

Poprawka 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci” i koniecznością internalizacji 
kosztów zewnętrznych, przedsiębiorstwa 
powinny być zobowiązane do pokrywania 
kosztów zaradzania krótko- i 
długoterminowym szkodom dla 
środowiska spowodowanym ich 
działalnością.

Or.en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu realizacji swoich zadań 
Komisja Europejska powinna 
zagwarantować ustanowienie, utrzymanie i
przestrzeganie normalnych warunków 
konkurencji. W szczególności w 
odniesieniu do rynku energii elektrycznej, 
pomoc dla przemysłu węglowego nie 
powinna wpływać na wybór podejmowany 
przez producentów energii elektrycznej w 
kwestii źródeł dostaw energii pierwotnej. 
W związku z tym ceny i ilość węgla 
powinny być swobodnie uzgadniane 
pomiędzy umawiającymi się stronami w 
świetle warunków panujących na rynku 
światowym.

(10) W celu realizacji swoich zadań 
Komisja powinna zagwarantować 
ustanowienie, utrzymanie i przestrzeganie 
normalnych warunków konkurencji. W 
szczególności w odniesieniu do rynku 
energii elektrycznej, pomoc dla przemysłu 
węglowego nie powinna wpływać na 
wybór podejmowany przez producentów 
energii elektrycznej w kwestii źródeł 
dostaw energii pierwotnej. W związku z 
tym ceny i ilość węgla powinny być 
swobodnie uzgadniane pomiędzy 
umawiającymi się stronami w świetle 
warunków panujących na rynku 
światowym. W każdym wypadku i w celu 
uniknięcia dumpingu społecznego lub 
środowiskowego, władze Unii powinny 
zagwarantować, że węgiel z krajów 
trzecich sprzedawany w Unii jest 
wydobywany zgodnie z pewnymi normami 
społecznymi i środowiskowymi, które 
odpowiadają normom, które mają 
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spełniać kopalnie w Unii.

Or.en

Poprawka 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera h a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) „aktywne środki na rzecz rynku 
pracy” oznaczają środki skierowane do 
odnośnych pracowników, takie jak pomoc 
w szukaniu pracy, poradnictwo zawodowe, 
indywidualnie dobrane szkolenia i 
ponowne szkolenia, certyfikacja nabytego 
doświadczenia, promowanie 
przedsiębiorczości lub pomoc w 
samozatrudnieniu, środki takie jak 
dodatki na poszukiwanie pracy, dodatki 
na koszty przeniesienia lub dodatki dla 
osób uczestniczących w kształceniu przez 
całe życie i szkoleniach oraz środki 
mające na celu umożliwienie 
pracownikom w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji lub starszym pracownikom 
utrzymanie lub ponowne znalezienie 
zatrudnienia.

Or.de

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pomoc pokrywa wyłącznie koszty 
związane z węglem do produkcji energii 
elektrycznej, skojarzonej produkcji ciepła i 

2. Pomoc pokrywa koszty związane z 
węglem do produkcji energii elektrycznej, 
skojarzonej produkcji ciepła i energii 
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energii elektrycznej, produkcji koksu i 
opalania pieców hutniczych w przemyśle 
stalowym, w przypadku gdy takie 
zastosowanie ma miejsce w Unii.

elektrycznej, produkcji koksu i opalania 
pieców hutniczych w przemyśle stalowym, 
a także związane z badaniami i 
inwestycjami dotyczącymi technologii 
mającej na celu redukcję 
zanieczyszczających emisji węglowych, w 
przypadku gdy takie zastosowanie ma 
miejsce w Unii.

Or.en

Poprawka 34
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) działalność odnośnych jednostek 
produkcyjnych musi stanowić część planu 
zamknięcia, którego termin przypada 
najpóźniej na dzień 1 października 2014 r.;

(a) działalność odnośnych jednostek 
produkcyjnych musi stanowić część planu 
zamknięcia, którego termin przypada 
najpóźniej na dzień 1 października 2020 r.;

Or.en

Uzasadnienie

Nierozsądne byłoby zaprzestanie tej pomocy przed 2020 r., ponieważ doprowadziłoby to do 
dalszych niepokojów społecznych w trakcie trwającego kryzysu gospodarczego.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) działalność odnośnych jednostek 
produkcyjnych musi stanowić część planu 
zamknięcia, którego termin przypada 

(a) działalność odnośnych jednostek 
produkcyjnych musi stanowić część planu 
zamknięcia, którego termin przypada 
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najpóźniej na dzień 1 października 2014 r.; najpóźniej na dzień 31 grudnia 2020 r.;

Or.en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) odnośne jednostki produkcyjne muszą 
zostać ostatecznie zamknięte zgodnie z 
planem zamknięcia;

(b) odnośne jednostki produkcyjne muszą 
zostać ostatecznie zamknięte zgodnie z 
planem zamknięcia, w przypadku gdy nie 
stały się konkurencyjne i pod warunkiem 
że ich dalsze działanie nie jest konieczne 
do zaspokojenia potrzeb energetycznych 
Unii;

Or.en

Poprawka 37
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) odnośne jednostki produkcyjne muszą 
już prowadzić działalność w dniu 31 
grudnia 2009 r.;

(e) odnośne jednostki produkcyjne muszą 
już prowadzić działalność w dniu 31 
grudnia 2008 r.;

Or.en

Poprawka 38
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) całkowita kwota pomocy na zamknięcie 
przyznanej przez państwo członkowskie 
dla danego przedsiębiorstwa musi mieć 
tendencję malejącą, a jej spadek pomiędzy 
kolejnymi okresami piętnastomiesięcznymi 
nie może być mniejszy niż 33 % pomocy 
udzielonej w początkowym 
piętnastomiesięcznym okresie planu 
zamknięcia;

(f) całkowita kwota pomocy na zamknięcie 
przyznanej przez państwo członkowskie 
dla danego przedsiębiorstwa musi mieć 
tendencję malejącą, a jej spadek pomiędzy 
kolejnymi okresami piętnastomiesięcznymi 
nie może być mniejszy niż 16 % pomocy 
udzielonej w początkowym 
piętnastomiesięcznym okresie planu 
zamknięcia;

Or.en

Poprawka 39
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) całkowita kwota pomocy na zamknięcie 
przyznanej przez państwo członkowskie 
dla danego przedsiębiorstwa musi mieć 
tendencję malejącą, a jej spadek pomiędzy 
kolejnymi okresami piętnastomiesięcznymi 
nie może być mniejszy niż 33 % pomocy 
udzielonej w początkowym 
piętnastomiesięcznym okresie planu 
zamknięcia;

(f) całkowita kwota pomocy na zamknięcie 
przyznanej przez państwo członkowskie 
dla danego przedsiębiorstwa musi mieć 
tendencję malejącą, a jej spadek pomiędzy 
kolejnymi okresami piętnastomiesięcznymi 
nie może być mniejszy niż 25 % pomocy 
udzielonej w początkowym 
piętnastomiesięcznym okresie planu 
zamknięcia;

Or.en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) całkowita kwota pomocy na zamknięcie (f) całkowita kwota pomocy na zamknięcie 
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przyznanej przez państwo członkowskie 
dla danego przedsiębiorstwa musi mieć 
tendencję malejącą, a jej spadek pomiędzy 
kolejnymi okresami 
piętnastomiesięcznymi nie może być 
mniejszy niż 33 % pomocy udzielonej w 
początkowym piętnastomiesięcznym 
okresie planu zamknięcia;

przyznanej przez państwo członkowskie 
dla danego przedsiębiorstwa musi mieć 
tendencję malejącą; To zmniejszanie 
pomocy nie ma zastosowania do kopalń, 
które stały się konkurencyjne w tym 
okresie i które wymagają inwestycji 
publicznych skierowanych jedynie na 
ograniczanie zanieczyszczających skutków 
węgla;

Or.en

Poprawka 41
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) całkowita kwota pomocy na zamknięcie 
kopalń dla przemysłu węglowego danego 
państwa członkowskiego nie może 
przekraczać, dla dowolnego roku po 2010
r., kwoty pomocy przyznanej przez to 
państwo członkowskie i zatwierdzonej 
przez Komisję zgodnie z art. 4 i 5 
rozporządzenia (WE) nr 1407/2002 za rok 
2010;

(g) całkowita kwota pomocy na zamknięcie 
kopalń dla przemysłu węglowego danego 
państwa członkowskiego nie może 
przekraczać, dla dowolnego roku po 
2011 r., kwoty pomocy przyznanej przez to 
państwo członkowskie i zatwierdzonej 
przez Komisję zgodnie z art. 4 i 5 
rozporządzenia (WE) nr 1407/2002 za rok 
2010;

Or.en

Poprawka 42
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) państwo członkowskie musi 
przedstawić plan podjęcia środków 
mających na celu złagodzenie wpływu 
wykorzystywania węgla na środowisko 
naturalne, na przykład w dziedzinie 
wydajności energetycznej, energii 

skreślona
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odnawialnej lub wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla. 
Uwzględnienie w takim planie środków 
stanowiących pomoc państwa w 
rozumieniu art. 107 ust. 1 jest bez 
uszczerbku dla obowiązku powiadomienia 
o pomocy i wstrzymania przyznania 
pomocy, który w odniesieniu do tych 
środków nakłada na państwa 
członkowskie art. 108 ust. 3 TFUE oraz 
dla wymogu zgodności tych środków z 
rynkiem wewnętrznym

Or.en

Poprawka 43
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) państwo członkowskie musi 
przedstawić plan podjęcia środków 
mających na celu złagodzenie wpływu 
wykorzystywania węgla na środowisko 
naturalne, na przykład w dziedzinie 
wydajności energetycznej, energii 
odnawialnej lub wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla.
Uwzględnienie w takim planie środków 
stanowiących pomoc państwa w 
rozumieniu art. 107 ust. 1 jest bez 
uszczerbku dla obowiązku powiadomienia 
o pomocy i wstrzymania przyznania 
pomocy, który w odniesieniu do tych 
środków nakłada na państwa 
członkowskie art. 108 ust. 3 TFUE oraz 
dla wymogu zgodności tych środków z 
rynkiem wewnętrznym

skreślona

Or.fr

Uzasadnienie

Celem wniosku w sprawie rozporządzenia jest towarzyszenie zamykaniu niekonkurencyjnych 
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kopalń węgla. Wprowadzanie rozważań środowiskowych jest sprzeczne z tą logiką, ponieważ 
odnośne kopalnie mają zaprzestać działalności w perspektywie krótkoterminowej.

Poprawka 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) państwo członkowskie musi 
przedstawić plan podjęcia środków 
mających na celu złagodzenie wpływu 
wykorzystywania węgla na środowisko 
naturalne, na przykład w dziedzinie 
wydajności energetycznej, energii 
odnawialnej lub wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla. 
Uwzględnienie w takim planie środków 
stanowiących pomoc państwa w 
rozumieniu art. 107 ust. 1 jest bez 
uszczerbku dla obowiązku powiadomienia 
o pomocy i wstrzymania przyznania 
pomocy, który w odniesieniu do tych 
środków nakłada na państwa członkowskie 
art. 108 ust. 3 TFUE oraz dla wymogu 
zgodności tych środków z rynkiem 
wewnętrznym

(h) państwo członkowskie musi 
przedstawić plan podjęcia środków 
mających na celu złagodzenie wpływu 
wykorzystywania węgla na środowisko 
naturalne, na przykład w dziedzinie 
wydajności energetycznej i energii 
odnawialnej. Uwzględnienie w takim 
planie środków stanowiących pomoc 
państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 jest 
bez uszczerbku dla obowiązku 
powiadomienia o pomocy i wstrzymania 
przyznania pomocy, który w odniesieniu 
do tych środków nakłada na państwa 
członkowskie art. 108 ust. 3 TFUE oraz dla 
wymogu zgodności tych środków z 
rynkiem wewnętrznym

Or.en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli jednostki produkcyjne, którym 
przyznano pomoc zgodnie z ust. 1, nie są 
zamknięte w terminie ustalonym w planie 

2. Jeśli jednostki produkcyjne, którym 
przyznano pomoc zgodnie z ust. 1, nie są 
zamknięte w terminie ustalonym w planie 
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zamknięcia zatwierdzonym przez Komisję, 
odnośne państwo członkowskie odzyskuje 
wszelką przyznaną pomoc w odniesieniu 
do całego okresu objętego planem 
zamknięcia.

zamknięcia zatwierdzonym przez Komisję 
i nie stały się do tego czasu konkurencyjne
a ich dalsze działanie nie jest konieczne w 
świetle warunków autonomii 
energetycznej danego państwa, odnośne 
państwo członkowskie odzyskuje wszelką 
przyznaną pomoc w odniesieniu do całego 
okresu objętego planem zamknięcia.

Or.en

Poprawka 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pomoc państwa przyznana 
przedsiębiorstwom, które prowadzą lub 
prowadziły działalność związaną z 
produkcją węgla, w celu umożliwienia im 
pokrycia kosztów powstających lub 
powstałych w wyniku zamknięcia 
jednostek produkcyjnych węgla i które nie 
są związane z bieżącą produkcją, może 
zostać uznana za zgodną z rynkiem 
wewnętrznym, pod warunkiem że 
wypłacona kwota nie przekracza tych 
kosztów. Taka pomoc może być 
wykorzystana na pokrycie:

1. Pomoc państwa przyznana 
przedsiębiorstwom, które prowadzą lub 
prowadziły działalność związaną z 
produkcją węgla, w celu umożliwienia im 
pokrycia kosztów powstających lub 
powstałych w wyniku zamknięcia 
jednostek produkcyjnych węgla lub 
przyczyniających się do złagodzenia ich 
społecznych konsekwencji za pomocą 
aktywnej polityki prowadzonej na rynku 
pracy i które nie są związane z bieżącą 
produkcją, może zostać uznana za zgodną z 
rynkiem wewnętrznym, pod warunkiem że 
wypłacona kwota nie przekracza tych 
kosztów. Taka pomoc może być 
wykorzystana na pokrycie:

Or.en

Poprawka 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 –ustęt 1 – litera b a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) koszty związane z aktywnymi 
środkami na rzecz rynku pracy i planami 
socjalnymi;

Or.de

Poprawka 48
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Fundusze przyznane z europejskiego 
funduszu dostosowania do globalizacji 
(EFG) nie są wliczane do maksymalnej 
kwoty pomocy i mogą być stosowane 
oprócz pomocy dozwolonej na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Or.en

Uzasadnienie

Nie można uniemożliwiać państwom członkowskim ubiegania się o fundusze z EFG z powodu 
pomocy państwowej przyznanej na zamknięcie kopalni. Społeczne i ekonomiczne skutki 
zamknięcia kopalni węgla sięgają o wiele dalej niż sama kopalnia.

Poprawka 49
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – ustęp 1 –punkt 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(la) koszty związane z zabezpieczaniem 
zamykanego zakładu.

Or.en
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