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Alteração 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 de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

relativo aos auxílios estatais destinados a 
facilitar o encerramento de minas de 
carvão não competitivas

relativo aos auxílios estatais destinados a 
facilitar a transição para a 
competitividade de minas de carvão não 
competitivas

Or.en

Alteração 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 de regulamento
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) A pequena contribuição do carvão 
subvencionado para o conjunto das fontes 
de energia deixou de justificar a 
manutenção de tais subvenções destinadas 
a garantirem o aprovisionamento de 
energia a nível da União.

(2) A contribuição do carvão 
subvencionado para o conjunto das fontes 
de energia justifica a manutenção de tais 
subvenções destinadas a garantirem o 
aprovisionamento de energia a nível da 
União enquanto esse resultado não puder 
ser garantido de um outro modo.

Or.en
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Alteração 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

Proposta de regulamento
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) As políticas da União de incentivar o 
recurso a combustíveis fósseis renováveis 
e com baixo teor de carbono para a 
produção de electricidade não justificam 
um apoio indefinido às minas de carvão 
não competitivas. Consequentemente, as 
categorias de auxílios autorizadas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1407/2002 não 
devem ser mantidas indefinidamente.

Suprimido

Or.en

Alteração 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 de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Face à escassez de fontes de energia 
autóctones na UE, as políticas da UE que 
visam promover os combustíveis 
renováveis e os combustíveis fósseis com 
baixo teor de carbono para fins de 
produção de electricidade justificam o 
apoio às minas de carvão. As categorias 
de auxílios autorizadas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1407/2002 não 
devem ser mantidas indefinidamente. Em 
todo o caso, há que manter todos os 
auxílios públicos destinados a reduzir os 
efeitos da poluição causada pelo carvão. 
As minas que, após um período de dez 
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anos, adquiram competitividade e 
necessitem de um impulso financeiro do 
sector público que lhes permita a 
realização de investimentos tecnológicos 
para fins ambientais também não serão 
abrangidas pela supressão dos auxílios.

Or.en

Alteração 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 de regulamento
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) Sem prejuízo das regras gerais em 
matéria de auxílios estatais, os 
Estados-Membros devem poder tomar 
medidas para atenuar as consequências 
sociais e regionais decorrentes do 
encerramento das referidas minas, ou seja, 
a liquidação ordenada das actividades no 
contexto de um plano de encerramento 
definitivo e/ou o financiamento de custos 
extraordinários, em especial os custos 
herdados do passado.

(5) Sem prejuízo das regras gerais em 
matéria de auxílios estatais, os 
Estados-Membros devem poder tomar 
medidas para atenuar as consequências 
sociais e regionais decorrentes do possível 
encerramento das referidas minas, ou seja, 
a liquidação ordenada das actividades no 
contexto de um plano de encerramento 
definitivo e/ou o financiamento de custos 
extraordinários, em especial os custos 
herdados do passado.

Or.en

Alteração 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) As regiões mineiras europeias 
podem tirar partido de possibilidades de 
apoio para fazer face às mudanças 
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estruturais de forma sustentada; os 
auxílios estatais destinados à 
implementação de políticas activas do 
mercado de trabalho devem ser 
considerados compatíveis com o mercado 
interno, pois servem para atenuar as 
consequências sociais do encerramento 
das minas de carvão.

Or.de

Alteração 27
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de minimizar o impacto 
ambiental negativo dos auxílios a favor do 
sector do carvão, os Estados-Membros 
devem apresentar um plano de medidas 
adequadas, por exemplo, no domínio da 
eficiência energética, das energias 
renováveis ou da captação e retenção de 
carbono.

Suprimido

Or.fr

Justificação

O objecto da proposta de regulamento consiste em acompanhar o encerramento das minas de 
carvão não competitivas. A inserção de considerações ambientais contradiz esta lógica, uma 
vez que as minas visadas tendem a cessar a sua actividade a curto prazo.

Alteração 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de minimizar o impacto (8) A fim de minimizar o impacto 
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ambiental negativo dos auxílios a favor do 
sector do carvão, os Estados-Membros 
devem apresentar um plano de medidas 
adequadas, por exemplo, no domínio da 
eficiência energética, das energias 
renováveis ou da captação e retenção de 
carbono.

ambiental negativo dos auxílios a favor do 
sector do carvão e das importações de 
carvão, os Estados-Membros devem 
apresentar um plano de medidas 
adequadas, por exemplo, nos domínios da 
eficiência energética e das energias 
renováveis.

Or.en

Alteração 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 de regulamento
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Uma produção mínima de carvão, 
conjuntamente com outras medidas, em 
particular as que visam a promoção de 
fontes de energia renováveis, contribuirá 
para a manutenção de uma quota de 
fontes de energia primária, o que 
permitirá um reforço significativo da 
segurança energética na União. Por outro 
lado, uma quota de fontes autóctones de 
energia primária contribuirá para 
promover objectivos ambientais no 
contexto do desenvolvimento sustentável. 
Neste quadro de promoção das fontes de 
energia autóctones na Europa, e a fim de 
contrabalançar a gigantesca dependência 
do continente de fontes energéticas 
provenientes do exterior das suas 
fronteiras, é oportuno examinar a 
possibilidade de complementar as fontes 
de energia autóctones, que, em muitos 
Estados-Membros, são constituídas 
unicamente pelo carvão, com fontes não 
fósseis.

Or.en
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Alteração 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em conformidade com o princípio 
do “poluidor-pagador”e com a 
necessidade de internalização dos custos 
externos, as empresas devem ser 
obrigadas a suportar os custos incorridos 
com a reparação dos danos ambientais a 
curto e longo prazo causados pelas suas 
actividades.

Or.en

Alteração 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 de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) No cumprimento da sua missão, a 
Comissão Europeia deve assegurar o 
estabelecimento, a manutenção e o respeito 
de condições normais de concorrência. No
que diz mais especialmente respeito ao 
mercado da electricidade, os auxílios à 
indústria do carvão não podem ser de 
molde a afectar a escolha, pelos produtores 
de electricidade, das suas fontes primárias 
de abastecimento de energia. Por 
conseguinte, os preços e as quantidades de 
carvão devem ser acordados livremente 
pelas partes contratantes, em função das 
condições prevalecentes no mercado 
mundial.

(10) No cumprimento da sua missão, a 
Comissão deve assegurar o 
estabelecimento, a manutenção e o respeito 
de condições normais de concorrência. No 
que diz mais especialmente respeito ao 
mercado da electricidade, os auxílios à 
indústria do carvão não podem ser de 
molde a afectar a escolha, pelos produtores 
de electricidade, das suas fontes primárias 
de abastecimento de energia. Por 
conseguinte, os preços e as quantidades de 
carvão devem ser acordados livremente 
pelas partes contratantes, em função das 
condições prevalecentes no mercado 
mundial. Em todo o caso, e a fim de evitar 
o dumping social ou ambiental, as 
autoridades da União devem assegurar 
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que o carvão procedente de países 
terceiros que é comercializado na União 
seja extraído em consonância com 
normas sociais e ambientais equivalentes 
às impostas à indústria mineira da União.

Or.en

Alteração 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – alínea h-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(h-A) "medidas activas do mercado de 
trabalho", medidas destinadas aos 
trabalhadores afectados visando prestar-
lhes assistência em matéria de procura de 
emprego, orientação profissional, 
actividades de formação e 
aperfeiçoamento profissionais 
personalizadas, certificação da 
experiência adquirida, promoção do 
empreendedorismo ou concessão de 
subsídios à criação de empresas, medidas 
tais como subsídios de procura de 
emprego, subsídios de mobilidade ou 
subsídios a pessoas que participem em 
actividades ao abrigo da aprendizagem ao 
longo da vida e em acções de formação 
contínua, bem como medidas de incentivo 
à permanência ou ao reingresso no 
mercado de trabalho de trabalhadores 
particularmente desfavorecidos ou mais 
idosos.

Or.de
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Alteração 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

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os auxílios só podem abranger os custos 
ligados ao carvão destinados à produção de 
electricidade, à produção combinada de 
calor e electricidade, à produção de coque, 
bem como à alimentação dos altos fornos 
do sector siderúrgico, desde que a sua 
utilização tenha lugar na União.

2. Os auxílios podem abranger os custos 
ligados ao carvão destinados à produção de 
electricidade, à produção combinada de 
calor e electricidade, à produção de coque, 
bem como à alimentação dos altos fornos 
do sector siderúrgico, bem como os custos 
ligados à investigação e a investimentos 
em tecnologia destinada a reduzir as 
emissões poluentes do carvão, desde que a
sua utilização tenha lugar na União.

Or.en

Alteração 34
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) A exploração das unidades de produção 
em causa deve fazer parte de um plano de 
encerramento cujo prazo não se prolongue 
para além de 1 de Outubro de 2014;

(a) A exploração das unidades de produção 
em causa deve fazer parte de um plano de 
encerramento cujo prazo não se prolongue 
para além de 1 de Outubro de 2020;

Or.en

Justificação

Não se afigura judicioso pôr cobro aos auxílios antes de 2020, porquanto tal induziria novas  
tensões sociais durante a actual crise económica.

Alteração 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 
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Hidalgo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) A exploração das unidades de produção 
em causa deve fazer parte de um plano de 
encerramento cujo prazo não se prolongue 
para além de 1 de Outubro de 2014;

(a) A exploração das unidades de produção 
em causa deve fazer parte de um plano de 
encerramento cujo prazo não se prolongue 
para além de 31 de Dezembro de 2020;

Or.en

Alteração 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 de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) As unidades de produção em causa 
devem ser encerradas definitivamente em 
conformidade com o plano de 
encerramento;

(b) As unidades de produção em causa 
devem ser encerradas definitivamente em 
conformidade com o plano de 
encerramento, caso não tenham adquirido 
competitividade e desde que a prossecução 
da sua actividade não seja necessária 
para responder às necessidades 
energéticas da União;

Or.en

Alteração 37
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

(e) As unidades de produção em causa 
devem ter estado em actividade em 31 de 

(e) As unidades de produção em causa 
devem ter estado em actividade em 31 de 
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Dezembro de 2009; Dezembro de 2008;

Or.en

Alteração 38
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

(f) O volume global dos auxílios ao 
encerramento concedidos por um 
Estado-Membro a uma empresa deve ser 
degressivo, por forma a que a redução 
entre períodos sucessivos de quinze meses 
não seja inferior a 33 % dos auxílios 
concedidos no período inicial de quinze 
meses do plano de encerramento;

(f) O volume global dos auxílios ao 
encerramento concedidos por um 
Estado-Membro a uma empresa deve ser 
degressivo, por forma a que a redução 
entre períodos sucessivos de quinze meses 
não seja inferior a 16 % dos auxílios 
concedidos no período inicial de quinze 
meses do plano de encerramento;

Or.en

Alteração 39
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

(f) O volume global dos auxílios ao 
encerramento concedidos por um 
Estado-Membro a uma empresa deve ser 
degressivo, por forma a que a redução 
entre períodos sucessivos de quinze meses 
não seja inferior a 33 % dos auxílios 
concedidos no período inicial de quinze 
meses do plano de encerramento;

(f) O volume global dos auxílios ao 
encerramento concedidos por um 
Estado-Membro a uma empresa deve ser 
degressivo, por forma a que a redução 
entre períodos sucessivos de quinze meses 
não seja inferior a 25 % dos auxílios 
concedidos no período inicial de quinze 
meses do plano de encerramento;

Or.en

Alteração 40
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 



AM\833952PT.doc 13/18 PE450.663v01-00

PT

Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

(f) O volume global dos auxílios ao 
encerramento concedidos por um 
Estado-Membro a uma empresa deve ser 
degressivo, por forma a que a redução 
entre períodos sucessivos de quinze meses 
não seja inferior a 33 % dos auxílios 
concedidos no período inicial de quinze 
meses do plano de encerramento;

(f) O volume global dos auxílios ao 
encerramento concedidos por um 
Estado-Membro a uma empresa deve ser 
degressivo. Esta redução dos auxílios não 
é aplicável às minas que se tenham 
tornado competitivas durante o período 
em questão e que necessitem apenas de 
investimentos públicos para reduzir os 
efeitos poluentes do carvão;

Or.en

Alteração 41
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

(g) O volume global dos auxílios ao 
encerramento concedidos à indústria do 
carvão de um Estado-Membro não deve
exceder, em relação a qualquer ano, a partir 
de 2010, o montante dos auxílios 
concedidos por esse Estado-Membro e 
autorizados pela Comissão nos termos dos 
artigos 4.º e 5.º do Regulamento (CE) n.º 
1407/2002 para o ano de 2010.

(g) O volume global dos auxílios ao 
encerramento concedidos à indústria do 
carvão de um Estado-Membro não deve 
exceder, em relação a qualquer ano, a partir 
de 2011, o montante dos auxílios 
concedidos por esse Estado-Membro e 
autorizados pela Comissão nos termos dos 
artigos 4.º e 5.º do Regulamento (CE) n.º 
1407/2002 para o ano de 2010.

Or.en

Alteração 42
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

(h) Os Estados-Membros devem 
apresentar um plano de medidas 
adequadas com o objectivo de minimizar o 
impacto ambiental negativo da utilização 
do carvão, por exemplo, no domínio da 
eficiência energética, das energias 
renováveis ou da captação e retenção de 
carbono. A inclusão de medidas que 
constituam auxílios estatais na acepção 
do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE no 
referido plano não prejudica as 
obrigações de notificação e de statu quo 
impostas aos Estados-Membros 
relativamente a essas medidas pelo artigo 
108.º, n.º 3, do TFUE, nem a sua 
compatibilidade com o mercado interno.

Suprimido

Or.en

Alteração 43
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

h) Os Estados-Membros devem apresentar 
um plano de medidas adequadas com o 
objectivo de minimizar o impacto 
ambiental negativo da utilização do 
carvão, por exemplo, no domínio da 
eficiência energética, das energias 
renováveis ou da captação e retenção de 
carbono. A inclusão de medidas que 
constituam auxílios estatais na acepção 
do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE no 
referido plano não prejudica as 
obrigações de notificação e de statu quo 
impostas aos Estados-Membros 
relativamente a essas medidas pelo artigo 
108.º, n.º 3, do TFUE, nem a sua 
compatibilidade com o mercado interno.

Suprimido
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Or.fr

Justificação

O objecto da proposta de regulamento consiste em acompanhar o encerramento das minas de 
carvão não competitivas. A inserção de considerações ambientais contradiz esta lógica, uma 
vez que as minas visadas tendem a cessar a sua actividade a curto prazo.

Alteração 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

(h) Os Estados-Membros devem apresentar 
um plano de medidas adequadas com o 
objectivo de minimizar o impacto 
ambiental negativo da utilização do carvão, 
por exemplo, no domínio da eficiência 
energética, das energias renováveis ou da 
captação e retenção de carbono. A 
inclusão de medidas que constituam 
auxílios estatais na acepção do artigo 107.º, 
n.º 1, do TFUE no referido plano não 
prejudica as obrigações de notificação e de 
statu quo impostas aos Estados-Membros 
relativamente a essas medidas pelo artigo 
108.º, n.º 3, do TFUE, nem a sua 
compatibilidade com o mercado interno.

(h) Os Estados-Membros devem apresentar 
um plano de medidas adequadas com o 
objectivo de minimizar o impacto 
ambiental negativo da utilização do carvão, 
por exemplo, nos domínios da eficiência 
energética e das energias renováveis. A 
inclusão de medidas que constituam 
auxílios estatais na acepção do artigo 107.º, 
n.º 1, do TFUE no referido plano não 
prejudica as obrigações de notificação e de 
statu quo impostas aos Estados-Membros 
relativamente a essas medidas pelo artigo 
108.º, n.º 3, do TFUE, nem a sua 
compatibilidade com o mercado interno.

Or.en

Alteração 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 de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Se as unidades de produção a que foram 
concedidos auxílios ao abrigo do n.º 1 não 

2. Se as unidades de produção a que foram 
concedidos auxílios ao abrigo do n.º 1 não 
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forem encerradas na data estabelecida no 
plano de encerramento aprovado pela 
Comissão, o Estado-Membro em causa 
deve recuperar na íntegra o auxílio 
concedido relativamente à totalidade do 
período abrangido pelo plano de 
encerramento.

forem encerradas na data estabelecida no 
plano de encerramento aprovado pela 
Comissão, não se tornarem competitivas 
até essa data e a prossecução da sua 
actividade não for necessária à luz das 
condições de autonomia energética desse 
Estado, o Estado-Membro em causa deve 
recuperar na íntegra o auxílio concedido 
relativamente à totalidade do período 
abrangido pelo plano de encerramento.

Or.en

Alteração 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Os auxílios estatais concedidos às 
empresas que desenvolvam ou tenham 
desenvolvido uma actividade ligada à 
produção de carvão, a fim de lhes permitir 
cobrir os custos que resultam ou tenham 
resultado do encerramento de unidades de 
produção de carvão e que não estão 
relacionados com a produção corrente, 
podem ser considerados compatíveis com o 
mercado interno, se o seu montante não 
ultrapassar os referidos custos. Podem ser 
abrangidos por esses auxílios:

1. Os auxílios estatais concedidos às 
empresas que desenvolvam ou tenham 
desenvolvido uma actividade ligada à 
produção de carvão, a fim de lhes permitir 
cobrir os custos que resultam ou tenham 
resultado do encerramento de unidades de 
produção de carvão, ou os imputáveis ao 
contributo para a atenuação das 
consequências sociais desse encerramento 
graças a políticas activas do mercado de 
trabalho, e que não estão relacionados com 
a produção corrente, podem ser 
considerados compatíveis com o mercado 
interno, se o seu montante não ultrapassar 
os referidos custos. Podem ser abrangidos 
por esses auxílios:

Or.en

Alteração 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os custos de medidas activas do 
mercado de trabalho e planos sociais;

Or.de

Alteração 48
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os recursos concedidos a título do 
Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (FEG) não são incluídos no 
montante máximo dos auxílios 
autorizados ao abrigo do presente 
regulamento e são aplicáveis a título 
complementar.

Or.en

Justificação

Os Estados-Membros não devem ser impedidos de requerer fundos a título do FEG em 
virtude da concessão de auxílios estatais para fins de encerramento de uma mina. Os efeitos 
sociais e económicos do encerramento de uma mina de carvão vão muito além da própria 
mina.

Alteração 49
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 1 – alínea l-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(l-A) custos relacionados com a 
segurança do centro de extracção objecto 
de encerramento.
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Or.en


