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Amendamentul 21
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Țicău, George Sabin Cutaș, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

privind ajutorul de stat pentru facilitarea 
închiderii minelor de cărbune 
necompetitive

privind ajutorul de stat pentru facilitarea 
tranziției spre competitivitate a minelor de 
cărbune necompetitive

Or.en

Amendamentul 22
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaș, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de regulament
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția restrânsă a cărbunelui 
subvenționat la sursele globale de energie 
nu mai justifică menținerea unor astfel de 
subvenții în vederea asigurării furnizării 
energiei la nivelul Uniunii.

(2) Contribuția cărbunelui subvenționat la 
sursele globale de energie justifică 
menținerea unor astfel de subvenții în 
vederea asigurării furnizării energiei la 
nivelul Uniunii, atât timp cât acest rezultat 
nu poate fi garantat prin alte mijloace.

Or.en

Amendamentul 23
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Țicău, George Sabin Cutaș, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Propunere de regulament
Considerentul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Politicile Uniunii de încurajare a 
combustibililor fosili regenerabili și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
producția de energie nu justifică sprijinul 
pe durată nedeterminată pentru minele de 
cărbune necompetitive. Așadar, 
categoriile de ajutoare permise prin 
Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 nu ar 
trebui continuate pe o durată 
nedeterminată.

eliminat

Or.en

Amendamentul 24
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaș, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Sursele de energie autohtone sunt 
rare în UE, iar politicile Uniunii de 
încurajare a combustibililor regenerabili 
și a combustibililor fosili cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon pentru generarea de 
energie electrică justifică ajutoarele 
acordate minelor de cărbune. Categoriile 
de ajutoare permise prin Regulamentul 
(CE) nr. 1407/2002 nu ar trebui 
menținute pe o durată nedeterminată. În 
orice caz, ar trebui menținute toate 
ajutoarele publice destinate să reducă 
efectele poluării cauzate de utilizarea 
cărbunelui. Minele care, după o perioadă 
de zece ani, devin competitive și solicită 
sprijin financiar din partea sectorului 
public pentru investiții tehnologice în 
scopuri ecologice, vor fi, de asemenea, 
excluse de la eliminarea ajutoarelor.

Or.en
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Amendamentul 25
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Țicău, George Sabin Cutaș, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Propunere de regulament
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fără a aduce atingere normelor 
generale privind ajutorul de stat, statele 
membre ar trebui să poată fi în măsură să 
atenueze consecințele sociale și regionale 
ale închiderii acelor mine, respectiv ale 
lichidării ordonate a activității în contextul 
unui plan de închidere irevocabil și/sau 
finanțării costurilor excepționale, în special 
datorii preluate.

(5) Fără a aduce atingere normelor 
generale privind ajutorul de stat, statele 
membre ar trebui să poată fi în măsură să 
atenueze consecințele sociale și regionale 
ale închiderii eventuale a acelor mine, 
respectiv ale lichidării ordonate a activității 
în contextul unui plan de închidere 
irevocabil și/sau finanțării costurilor 
excepționale, în special datorii preluate.

Or.en

Amendamentul 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Regiunile miniere europene pot 
utiliza posibilitățile de finanțare pentru a 
realiza schimbări structurale durabile; 
ajutoarele de stat destinate finanțării 
măsurilor active în domeniul pieței 
muncii ar trebui să fie considerate 
compatibile cu piața internă, deoarece 
acestea contribuie la atenuarea 
consecințelor sociale ale opririi producției 
de cărbune.

Or.de
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Amendamentul 27
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a atenua impactul negativ 
asupra mediului al ajutorului pentru 
cărbune, statul membru ar trebui prezinte 
un plan de măsuri corespunzătoare, de 
exemplu în domeniul eficienței energetice, 
al energiei regenerabile sau al captării și 
stocării dioxidului de carbon.

eliminat

Or.fr

Justificare

Obiectul propunerii de regulament îl constituie completarea dispozițiilor privind închiderea 
minelor de cărbune necompetitive. Introducerea de considerații de ordin ecologic este 
contradictorie acestei logici, deoarece minele în cauză urmează să își înceteze activitatea pe 
termen scurt.

Amendamentul 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a atenua impactul negativ asupra 
mediului al ajutorului pentru cărbune, 
statul membru ar trebui prezinte un plan de 
măsuri corespunzătoare, de exemplu în 
domeniul eficienței energetice, al energiei 
regenerabile sau al captării și stocării 
dioxidului de carbon.

(8) Pentru a atenua impactul negativ asupra 
mediului al ajutorului pentru cărbune și 
pentru importul de cărbune, statul 
membru ar trebui prezinte un plan de 
măsuri corespunzătoare, de exemplu în 
domeniile eficienței energetice și al 
energiei regenerabile. 

Or.en

Amendamentul 29
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
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Adriana Țicău, George Sabin Cutaș, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Asigurarea unui nivel minim al 
producției de cărbune însoțită de alte 
măsuri, în special cele destinate să 
încurajeze sursele de energie 
regenerabilă, vor contribui la menținerea 
unei cote de surse de energie primară, 
ceea ce va permite consolidarea 
semnificativă a securității energetice în 
Uniune. Pe lângă aceasta, cota de surse 
autohtone de energie primară va contribui 
la promovarea obiectivelor de mediu în 
contextul dezvoltării durabile. În cadrul 
promovării în Europa a surselor 
autohtone de energie în scopul de a 
contrabalansa dependența enormă a 
continentului de surse de energie din 
afara granițelor sale, ar trebui să se ia în 
considerare completarea surselor 
autohtone de energie care, în multe state 
membre, sunt reprezentate numai de 
cărbune, cu surse de energie nefosile.

Or.en

Amendamentul 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește” și cu necesitatea 
internalizării costurilor externe, 
întreprinderile ar trebui să aibă obligația 
de a acoperi costurile provocate de 
remedierea pagubelor pe termen scurt și 
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lung cauzate de activitatea acestora.

Or.en

Amendamentul 31
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Țicău, George Sabin Cutaș, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În îndeplinirea misiunii sale, Comisia 
Europeană ar trebui să se asigure că sunt 
instituite, menținute și respectate condiții 
normale de concurență. În special cu 
referire la piața energiei electrice, ajutorul 
pentru industria cărbunelui nu ar trebui să 
fie de natură să afecteze alegerea, de către 
producătorii de energie electrică, a surselor 
de aprovizionare cu energie primară. În 
consecință, prețurile și cantitățile de 
cărbune ar trebui convenite în mod liber 
între părțile contractante, ținând cont de 
condițiile existente pe piața mondială.

(10) În îndeplinirea misiunii sale, Comisia 
ar trebui să se asigure că sunt instituite, 
menținute și respectate condiții normale de 
concurență. În special cu referire la piața 
energiei electrice, ajutorul pentru industria 
cărbunelui nu ar trebui să fie de natură să 
afecteze alegerea, de către producătorii de 
energie electrică, a surselor de 
aprovizionare cu energie primară. În 
consecință, prețurile și cantitățile de 
cărbune ar trebui convenite în mod liber 
între părțile contractante, ținând cont de 
condițiile existente pe piața mondială. În 
orice caz și pentru a evita dumpingul 
social și ecologic, autoritățile europene ar 
trebui să se asigure că, în Uniune, 
cărbunele comercializat provenit din țări 
terțe este extras în conformitate cu 
anumite standarde sociale și ecologice 
echivalente cu cele impuse în minele din 
Uniune. 

Or.en

Amendamentul 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 1 - litera ha (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „măsuri active în domeniul pieței 
muncii”: măsuri în sprijinul lucrătorilor 
afectați, cum ar fi asistența în căutarea 
unui loc de muncă, în orientarea 
profesională sau în acțiunile de formare 
și perfecționare personalizate, certificarea 
experienței dobândite, promovarea 
antreprenoriatului sau ajutoarele 
acordate pentru crearea de întreprinderi, 
măsuri precum alocațiile pentru căutarea 
unui loc de muncă, în favoarea mobilității 
sau destinate persoanelor care participă la 
formarea continuă și la activități de 
perfecționare, alături de măsuri care au 
scopul de a incita, în special lucrătorii 
defavorizați sau în vârstă, să se mențină 
sau să revină pe piața muncii.

Or.de

Amendamentul 33
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Țicău, George Sabin Cutaș, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ajutorul acoperă exclusiv costurile 
legate de cărbunele destinat producerii de 
energie electrică, producerii combinate de 
energie termică și electrică, producerii de 
cocs și alimentării furnalelor din industria 
siderurgică, atunci când asemenea utilizări 
se realizează în Uniune.

(2) Ajutorul acoperă exclusiv costurile 
legate de cărbunele destinat producerii de 
energie electrică, producerii combinate de 
energie termică și electrică, producerii de 
cocs și alimentării furnalelor din industria 
siderurgică, precum și în contextul 
cercetării și investițiilor tehnologice 
destinate reducerii emisiilor de cărbuni 
poluante, atunci când asemenea utilizări se 
realizează în Uniune.

Or.en
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Amendamentul 34
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) exploatarea unităților de producție în 
cauză trebuie să fie parte a unui plan de 
închidere al cărui termen limită nu 
depășește data de 1 octombrie 2014;

(a) exploatarea unităților de producție în 
cauză trebuie să fie parte a unui plan de 
închidere al cărui termen limită nu 
depășește data de 1 octombrie 2020;

Or.en

Justificare

Nu este nejudicioasă oprirea acordării ajutorului înainte de 2020, deoarece aceasta ar cauza 
noi tulburări sociale în actuala perioadă de criză economică.

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

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) exploatarea unităților de producție în 
cauză trebuie să fie parte a unui plan de 
închidere al cărui termen limită nu 
depășește data de 1 octombrie 2014;

(a) exploatarea unităților de producție în 
cauză trebuie să fie parte a unui plan de 
închidere al cărui termen limită nu 
depășește data de 31 decembrie 2020;

Or.en

Amendamentul 36
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Țicău, George Sabin Cutaș, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio 
Masip Hidalgo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 



AM\833952RO.doc 11/17 PE450.663v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unitățile de producție în cauză trebuie 
închise definitiv în conformitate cu planul 
de închidere;

(b) unitățile de producție în cauză trebuie 
închise definitiv în conformitate cu planul 
de închidere, în cazul în care nu au 
devenit competitive, iar menținerea lor în 
funcțiune nu este necesară asigurării 
nevoilor energetice ale Uniunii.

Or.en

Amendamentul 37
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) unitățile de producție în cauză trebuie 
să fi desfășurat activitate la 
31 decembrie 2009;

(e) unitățile de producție în cauză trebuie 
să fi desfășurat activitate la 31 decembrie
2008;

Or.en

Amendamentul 38
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cuantumul total al ajutorului pentru 
închidere acordat de un stat membru pentru 
oricare întreprindere trebuie să aibă o 
tendință descrescătoare, iar reducerea între 
perioade succesive de cincisprezece luni nu 
trebuie să fie sub nivelul a 33 la sută din 
ajutorul acordat în perioada inițială de 
cincisprezece luni a planului de închidere;

(f) cuantumul total al ajutorului pentru 
închidere acordat de un stat membru pentru 
oricare întreprindere trebuie să aibă o 
tendință descrescătoare, iar reducerea între 
perioade succesive de cincisprezece luni nu 
trebuie să fie sub nivelul a 16 la sută din 
ajutorul acordat în perioada inițială de 
cincisprezece luni a planului de închidere;

Or.en
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Amendamentul 39
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cuantumul total al ajutorului pentru 
închidere acordat de un stat membru pentru 
oricare întreprindere trebuie să aibă o 
tendință descrescătoare, iar reducerea între 
perioade succesive de cincisprezece luni nu 
trebuie să fie sub nivelul a 33 la sută din 
ajutorul acordat în perioada inițială de 
cincisprezece luni a planului de închidere;

(f) cuantumul total al ajutorului pentru 
închidere acordat de un stat membru pentru 
oricare întreprindere trebuie să aibă o 
tendință descrescătoare, iar reducerea între 
perioade succesive de cincisprezece luni nu 
trebuie să fie sub nivelul a 25 la sută din 
ajutorul acordat în perioada inițială de 
cincisprezece luni a planului de închidere;

Or.en

Amendamentul 40
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaș, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cuantumul total al ajutorului pentru 
închidere acordat de un stat membru pentru 
oricare întreprindere trebuie să aibă o 
tendință descrescătoare, iar reducerea 
între perioade succesive de cincisprezece
luni nu trebuie să fie sub nivelul a 33 la 
sută din ajutorul acordat în perioada 
inițială de cincisprezece luni a planului de 
închidere;

(f) cuantumul total al ajutorului pentru 
închidere acordat de un stat membru pentru 
oricare întreprindere trebuie să aibă o 
tendință descrescătoare. Reducerea 
ajutorului nu se aplică minelor care au 
reușit să devină competitive în această 
perioadă și care solicită investiții publice 
doar în scopul reducerii efectelor 
poluante ale cărbunelui.

Or.en

Amendamentul 41
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) cuantumul total al ajutorului pentru 
închidere destinat industriei cărbunelui a 
unui stat membru nu trebuie să depășească, 
pentru oricare an ulterior anului 2010, 
cuantumul ajutorului acordat de acel stat 
membru și autorizat de către Comisie în 
conformitate cu articolele 4 și 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 pentru 
anul 2010;

(g) cuantumul total al ajutorului pentru 
închidere destinat industriei cărbunelui a 
unui stat membru nu trebuie să depășească, 
pentru oricare an ulterior anului 2011, 
cuantumul ajutorului acordat de acel stat 
membru și autorizat de către Comisie în 
conformitate cu articolele 4 și 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 pentru 
anul 2010;

Or.en

Amendamentul 42
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) statul membru trebuie să prezinte un 
plan pentru a adopta măsuri care au 
scopul de a atenua impactul asupra 
mediului al utilizării cărbunelui, de 
exemplu în domeniul eficienței energetice, 
al energiei regenerabile sau al captării și 
stocării dioxidului de carbon. Includerea 
într-un astfel de plan a măsurilor care 
constituie ajutor de stat în sensul 
articolului 107 alineatul (1) nu aduce 
atingere obligației de notificare și 
perioadei suspensive impuse statului 
membru în ceea ce privește aceste măsuri 
prin articolul 108 alineatul (3) din TFUE 
și compatibilității acestor măsuri cu piața 
internă.

eliminat

Or.en
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Amendamentul 43
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

h) statul membru trebuie să prezinte un 
plan pentru a adopta măsuri care au 
scopul de a atenua impactul asupra 
mediului al utilizării cărbunelui, de 
exemplu în domeniul eficienței energetice, 
al energiei regenerabile sau al captării și 
stocării dioxidului de carbon. Includerea 
într-un astfel de plan a măsurilor care 
constituie ajutor de stat în sensul 
articolului 107 alineatul (1) nu aduce 
atingere obligației de notificare și 
perioadei suspensive impuse statului 
membru în ceea ce privește aceste măsuri 
prin articolul 108 alineatul (3) din TFUE 
și compatibilității acestor măsuri cu piața 
internă.

eliminat

Or.fr

Justificare

Obiectul propunerii de regulament îl constituie completarea dispozițiilor privind închiderea 
minelor de cărbune necompetitive. Introducerea de considerații de ordin ecologic este 
contradictorie acestei logici, deoarece minele în cauză urmează să își înceteze activitatea pe 
termen scurt.

Amendamentul 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) statul membru trebuie să prezinte un 
plan pentru a adopta măsuri care au scopul 
de a atenua impactul asupra mediului al 
utilizării cărbunelui, de exemplu în 
domeniul eficienței energetice, al energiei 

(h) statul membru trebuie să prezinte un 
plan pentru a adopta măsuri care au scopul 
de a atenua impactul asupra mediului al 
utilizării cărbunelui, de exemplu în 
domeniile eficienței energetice și al 
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regenerabile sau al captării și stocării 
dioxidului de carbon. Includerea într-un 
astfel de plan a măsurilor care constituie 
ajutor de stat în sensul articolului 107 
alineatul (1) nu aduce atingere obligației de 
notificare și perioadei suspensive impuse 
statului membru în ceea ce privește aceste 
măsuri prin articolul 108 alineatul (3) din 
TFUE și compatibilității acestor măsuri cu 
piața internă.

energiei regenerabile.  Includerea într-un 
astfel de plan a măsurilor care constituie 
ajutor de stat în sensul articolului 107 
alineatul (1) nu aduce atingere obligației de 
notificare și perioadei suspensive impuse 
statului membru în ceea ce privește aceste 
măsuri prin articolul 108 alineatul (3) din 
TFUE și compatibilității acestor măsuri cu 
piața internă.

Or.en

Amendamentul 45
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaș, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care unitățile de producție 
cărora li se acordă ajutor în temeiul 
alineatului (1) nu sunt închise la data 
stabilită în planul de închidere, astfel cum a 
fost autorizat de către Comisie, statul 
membru în cauză recuperează toate 
ajutoarele acordate pentru întreaga 
perioadă care face obiectul planului de 
închidere.

(2) În cazul în care unitățile de producție 
cărora li se acordă ajutor în temeiul 
alineatului (1) nu sunt închise la data 
stabilită în planul de închidere, astfel cum a 
fost autorizat de către Comisie, nu au 
devenit competitive, iar menținerea lor în 
funcțiune nu este necesară, luând în 
considerare condițiile de autonomie 
energetică ale unui anumit stat membru, 
statul membru în cauză recuperează toate 
ajutoarele acordate pentru întreaga 
perioadă care face obiectul planului de 
închidere.

Or.en

Amendamentul 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ajutorul de stat acordat întreprinderilor 
care desfășoară sau care au desfășurat o 
activitate legată de producția de cărbune 
pentru a le permite să acopere costurile 
care rezultă sau care au rezultat din 
închiderea unităților producătoare de 
cărbune și care nu sunt legate de producția 
curentă, poate fi considerat compatibil cu 
piața internă, cu condiția ca suma plătită să 
nu depășească aceste costuri. Acest ajutor 
poate fi utilizat pentru a acoperi:

(1) Ajutorul de stat acordat întreprinderilor 
care desfășoară sau care au desfășurat o 
activitate legată de producția de cărbune 
pentru a le permite să acopere costurile 
care rezultă sau care au rezultat din 
închiderea unităților producătoare de 
cărbune sau costurile legate de atenuarea 
consecințelor sociale ale acesteia prin 
măsuri active privind piața forței de 
muncă și care nu sunt legate de producția 
curentă, poate fi considerat compatibil cu 
piața internă, cu condiția ca suma plătită să 
nu depășească aceste costuri. Acest ajutor 
poate fi utilizat pentru a acoperi:

Or.en

Amendamentul 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) costurile legate de măsurile active în 
favoarea pieței muncii și a planurilor 
sociale.

Or.de

Amendamentul 48
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sumele acordate din Fondul 
european pentru ajustare la globalizare 
(FEAG) nu se includ în cuantumul 
maxim al ajutorului autorizat în temeiul 
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prezentului regulament și pot fi acordate 
pe lângă ajutorul respectiv. 

Or.en

Justificare

Ajutorul de stat acordat la închiderea unei mine nu trebuie să împiedice statele membre să 
solicite fonduri FEAG. Efectele sociale și economice ale închiderii unei mine de cărbuni sunt 
mult mai importante decât mina în sine.

Amendamentul 49
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera la (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) costurile legate de punerea în 
siguranță a sitului minei închise.

Or.en


