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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om statligt stöd för att underlätta 
nedläggning av kolgruvor som inte är 
konkurrenskraftiga

om statligt stöd för att underlätta för 
kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga 
att bli konkurrenskraftiga

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det subventionerade kolets obetydliga
bidrag till den totala energimixen berättigar 
inte längre att man har kvar sådana stöd 
med hänsyn till en trygg energiförsörjning 
på EU-nivå.

(2) Det subventionerade kolets bidrag till 
den totala energimixen berättigar att man 
har kvar sådana stöd med hänsyn till en 
trygg energiförsörjning på EU-nivå, så 
länge detta resultat inte kan garanteras på 
något annat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
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Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) EU:s politik att främja förnybara och 
fossila bränslen med lägre kolhalt för 
kraftproduktion berättigar inte att 
kolgruvor som saknar konkurrenskraft 
får stöd i det oändliga. Därför bör de 
stödkategorier som tillåts i förordning 
(EG) nr 1407/2002 inte fortgå i 
oändlighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Med tanke på bristen på inhemska 
energikällor i EU berättigar unionens 
politik för främjande av förnybara 
bränslen och fossila bränslen med låg 
kolhalt för elproduktion, att stödet ges till 
kolgruvor. De stödkategorier som tillåts i 
förordning (EG) nr 1407/2002 bör inte 
fortgå i oändlighet. Däremot bör alla 
former av offentligt stöd som är avsedda 
att minska konsekvenserna av 
föroreningar orsakade av kol bibehållas. 
De gruvor som efter en tioårsperiod har 
blivit konkurrenskraftiga och behöver ett 
finansiellt tillskott från den offentliga 
sektorn för att kunna göra tekniska 
investeringar av miljöskäl, kommer också 
att undantas från avskaffandet av stödet.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utan att det påverkar tillämpningen av 
de allmänna reglerna om statligt stöd bör 
medlemsstaterna kunna vidta åtgärder för 
att lindra de sociala och regionala 
konsekvenserna av att gruvorna läggs ned, 
dvs. i god ordning avveckla verksamheten 
som ett led i en oåterkallelig 
nedläggningsplan eller finansiera 
extraordinära kostnader, särskilt ärvda 
åtaganden.

(5) Utan att det påverkar tillämpningen av 
de allmänna reglerna om statligt stöd bör
medlemsstaterna kunna vidta åtgärder för 
att lindra de sociala och regionala 
konsekvenserna av att gruvorna eventuellt 
läggs ned, dvs. i god ordning avveckla 
verksamheten som ett led i en oåterkallelig 
nedläggningsplan eller finansiera 
extraordinära kostnader, särskilt ärvda 
åtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) De europeiska gruvregionerna kan 
utnyttja stödmöjligheter för att skapa en 
hållbar strukturomvandling. Statliga stöd 
för att täcka aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder bör vara 
förenliga med den inre marknaden 
eftersom de bidrar till att lindra de sociala 
konsekvenserna av nedläggningen av 
kolproduktionen.

Or. de
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Ändringsförslag 27
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att mildra de negativa 
miljökonsekvenserna av stöd till 
kolproduktion bör medlemsstaterna lägga 
fram en plan med lämpliga åtgärder, t.ex. 
på området energieffektivitet, förnybar 
energi eller avskiljning och lagring av 
koldioxid.

utgår

Or. fr

Motivering

Syftet med förslaget till förordning är att ge stöd vid nedläggningen av kolgruvor som inte är 
konkurrenskraftiga. Att ta med miljöhänsyn strider mot denna logik, eftersom de berörda 
gruvorna kommer att upphöra med sin verksamhet inom kort.

Ändringsförslag 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att mildra de negativa 
miljökonsekvenserna av stöd till 
kolproduktion bör medlemsstaterna lägga 
fram en plan med lämpliga åtgärder, t.ex. 
på området energieffektivitet, förnybar 
energi eller avskiljning och lagring av 
koldioxid.

(8) För att mildra de negativa 
miljökonsekvenserna av stöd till 
kolproduktion och kolimport bör 
medlemsstaterna lägga fram en plan med 
lämpliga åtgärder, t.ex. på områdena 
energieffektivitet och förnybar energi.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) En minimiproduktion av kol skulle, 
tillsammans med andra åtgärder som 
bland annat syftar till att främja 
förnybara energikällor, bidra till att 
bibehålla en andel inhemska primära 
energikällor som skulle göra det möjligt 
att öka unionens energitrygghet avsevärt. 
Dessutom kommer en andel inhemska 
primära energikällor att bidra till att 
främja miljömål med avseende på en 
hållbar utveckling. I samband med 
främjandet av inhemska energikällor i 
Europa bör man för att uppväga 
kontinentens enorma beroende av externa 
energikällor, överväga att komplettera de 
inhemska energikällorna, som i flera 
medlemsstater fortfarande endast utgörs 
av kol, med icke-fossila energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Företag bör i enlighet med principen 
om att förorenaren betalar, och på grund 
av behovet att internalisera externa 
kostnader, vara skyldiga att täcka 
kostnaderna för att avhjälpa de 
kortsiktiga och långsiktiga skador på 
miljön som verksamheten orsakat.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) När Europeiska kommissionen fullgör 
sitt uppdrag bör den se till att normala 
konkurrensvillkor upprättas, upprätthålls 
och följs. Framför allt när det gäller 
elmarknaden bör stödet till kolindustrin 
inte vara sådant att det påverkar 
elproducenternas val av försörjningskälla 
för sitt behov av primärenergi. Följaktligen 
bör kolleveranser vad gäller pris och 
mängd bygga på frivilliga 
överenskommelser mellan avtalsparterna 
mot bakgrund av de villkor som gäller på 
världsmarknaden.

(10) När Europeiska kommissionen fullgör 
sitt uppdrag bör den se till att normala 
konkurrensvillkor upprättas, upprätthålls 
och följs. Framför allt när det gäller 
elmarknaden bör stödet till kolindustrin 
inte vara sådant att det påverkar 
elproducenternas val av försörjningskälla 
för sitt behov av primärenergi. Följaktligen 
bör kolleveranser vad gäller pris och 
mängd bygga på frivilliga 
överenskommelser mellan avtalsparterna 
mot bakgrund av de villkor som gäller på 
världsmarknaden. EU:s myndigheter bör 
under alla omständigheter och för att 
undvika social och miljömässig 
dumpning, garantera att det kol från 
tredjeländer som saluförs i unionen 
utvinns i enlighet med vissa sociala och 
miljömässiga standarder som motsvarar 
de standarder som krävs för unionens 
gruvor.

Or. en

Ändringsförslag 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) aktiva arbetsmarknadsåtgärder: 
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åtgärder som är avsedda att ge stöd till de 
berörda arbetstagarna i samband med 
sökande efter arbete, yrkesrådgivning, 
skräddarsydda utbildnings- och 
vidareutbildningsåtgärder, validering av 
arbetslivserfarenhet, främjande av 
företagaranda eller stöd till etablering av 
företag, åtgärder såsom bidrag för att 
söka arbete, flyttbidrag eller bidrag till 
personer som deltar i verksamhet inom 
ramen för livslångt lärande och i 
vidareutbildningsåtgärder, samt åtgärder 
som syftar till att de mest missgynnade 
eller de äldre arbetstagarna ska kunna 
stanna kvar på arbetsmarknaden eller 
återvända till arbetsmarknaden.

Or. de

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödet får bara täcka de kostnader som 
är förknippade med kol avsett för 
elproduktion, för kraftvärmeproduktion, för 
produktion av koks samt för masugnar 
inom stålindustrin då kolet används inom 
unionen.

2. Stödet får täcka de kostnader som är 
förknippade med kol avsett för 
elproduktion, för kraftvärmeproduktion, för 
produktion av koks samt för masugnar 
inom stålindustrin samt i samband med 
forskning och investeringar i teknik som 
ska minska de kolförorenande utsläppen,
då kolet används inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 34
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Verksamheten i de berörda 
produktionsenheterna måste ingå i en 
nedläggningsplan som ska vara genomförd 
senast den 1 oktober 2014.

a) Verksamheten i de berörda 
produktionsenheterna måste ingå i en 
nedläggningsplan som ska vara genomförd 
senast den 1 oktober 2020.

Or. en

Motivering

Det är oklokt att upphöra med det här stödet före 2020 eftersom det skulle leda till ytterligare 
social oro under den pågående ekonomiska krisen.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Verksamheten i de berörda 
produktionsenheterna måste ingå i en 
nedläggningsplan som ska vara genomförd 
senast den 1 oktober 2014.

a) Verksamheten i de berörda 
produktionsenheterna måste ingå i en 
nedläggningsplan som ska vara genomförd 
senast den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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b) De berörda produktionsenheterna ska 
läggas ned definitivt i enlighet med 
nedläggningsplanen.

b) De berörda produktionsenheterna ska 
läggas ned definitivt i enlighet med 
nedläggningsplanen, såvida de inte har 
blivit konkurrenskraftiga, och under 
förutsättning att det inte krävs att de ska 
fortsätta vara i drift för att unionens 
energibehov ska täckas.

Or. en

Ändringsförslag 37
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De berörda produktionsenheterna ska ha 
varit i drift den 31 december 2009.

e) De berörda produktionsenheterna ska ha 
varit i drift den 31 december 2008.

Or. en

Ändringsförslag 38
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det totala nedläggningsstöd som en 
medlemsstat beviljar ett företag ska minska 
fortlöpande, och minskningen mellan på 
varandra följande femtonmånadersperioder 
får inte vara mindre än 33 % av det stöd 
som beviljades under nedläggningsplanens 
första femtonmånadersperiod.

f) Det totala nedläggningsstöd som en 
medlemsstat beviljar ett företag ska minska 
fortlöpande, och minskningen mellan på 
varandra följande femtonmånadersperioder 
får inte vara mindre än 16 % av det stöd 
som beviljades under nedläggningsplanens 
första femtonmånadersperiod.

Or. en

Ändringsförslag 39
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Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det totala nedläggningsstöd som en 
medlemsstat beviljar ett företag ska minska 
fortlöpande, och minskningen mellan på 
varandra följande femtonmånadersperioder 
får inte vara mindre än 33 % av det stöd 
som beviljades under nedläggningsplanens 
första femtonmånadersperiod.

f) Det totala nedläggningsstöd som en 
medlemsstat beviljar ett företag ska minska 
fortlöpande, och minskningen mellan på 
varandra följande femtonmånadersperioder 
får inte vara mindre än 25 % av det stöd 
som beviljades under nedläggningsplanens 
första femtonmånadersperiod.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det totala nedläggningsstöd som en 
medlemsstat beviljar ett företag ska minska 
fortlöpande, och minskningen mellan på 
varandra följande 
femtonmånadersperioder får inte vara 
mindre än 33 % av det stöd som beviljades 
under nedläggningsplanens första 
femtonmånadersperiod.

f) Det totala nedläggningsstöd som en 
medlemsstat beviljar ett företag ska minska 
fortlöpande. Denna minskning av stödet 
ska inte gälla för gruvor som har blivit 
konkurrenskraftiga under denna period, 
och som kräver offentliga investeringar 
som endast är avsedda att minska kolets 
förorenande effekter.

Or. en

Ändringsförslag 41
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Det totala beloppet nedläggningsstöd till 
kolindustrin i en medlemsstat får inte under 
något år efter 2010 överstiga det 
stödbelopp som den medlemsstaten har 
beviljat och som kommissionen godkänt i 
enlighet med artiklarna 4 och 5 i 
förordning (EG) nr 1407/2002 för år 2010.

g) Det totala beloppet nedläggningsstöd till 
kolindustrin i en medlemsstat får inte under 
något år efter 2011 överstiga det 
stödbelopp som den medlemsstaten har 
beviljat och som kommissionen godkänt i 
enlighet med artiklarna 4 och 5 i 
förordning (EG) nr 1407/2002 för år 2010.

Or. en

Ändringsförslag 42
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Medlemsstaten ska lägga fram en plan 
med åtgärder för att mildra 
miljökonsekvenserna av kolanvändning, 
till exempel på området energieffektivitet, 
förnybar energi eller avskiljning och 
lagring av koldioxid. Om en sådan plan 
omfattar åtgärder som utgör statligt stöd i 
den mening som avses i artikel 107.1 
påverkar det inte den 
anmälningsskyldighet och den skyldighet 
att invänta kommissionens slutliga beslut 
som föreskrivs i artikel 108.3 i 
EUF-fördraget och inte heller kravet på 
att åtgärderna ska vara förenliga med den 
inre marknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 43
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Medlemsstaten ska lägga fram en plan 
med åtgärder för att mildra 
miljökonsekvenserna av kolanvändning, 
till exempel på området energieffektivitet, 
förnybar energi eller avskiljning och 
lagring av koldioxid. Om en sådan plan 
omfattar åtgärder som utgör statligt stöd i 
den mening som avses i artikel 107.1 
påverkar det inte den 
anmälningsskyldighet och den skyldighet 
att invänta kommissionens slutliga beslut 
som föreskrivs i artikel 108.3 i 
EUF-fördraget och inte heller kravet på 
att åtgärderna ska vara förenliga med den 
inre marknaden.

utgår

Or. fr

Motivering

Syftet med förslaget till förordning är att ge stöd vid nedläggningen av kolgruvor som inte är 
konkurrenskraftiga. Att ta med miljöhänsyn strider mot denna logik, eftersom de berörda 
gruvorna kommer att upphöra med sin verksamhet inom kort.

Ändringsförslag 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Medlemsstaten ska lägga fram en plan 
med åtgärder för att mildra 
miljökonsekvenserna av kolanvändning, 
till exempel på området energieffektivitet,
förnybar energi eller avskiljning och 
lagring av koldioxid. Om en sådan plan 
omfattar åtgärder som utgör statligt stöd i 
den mening som avses i artikel 107.1 
påverkar det inte den anmälningsskyldighet 
och den skyldighet att invänta 
kommissionens slutliga beslut som 

h) Medlemsstaten ska lägga fram en plan 
med åtgärder för att mildra 
miljökonsekvenserna av kolanvändning, 
till exempel på områdena 
energieffektivitet och förnybar energi. Om 
en sådan plan omfattar åtgärder som utgör 
statligt stöd i den mening som avses i 
artikel 107.1 påverkar det inte den 
anmälningsskyldighet och den skyldighet 
att invänta kommissionens slutliga beslut 
som föreskrivs i artikel 108.3 i 
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föreskrivs i artikel 108.3 i EUF-fördraget 
och inte heller kravet på att åtgärderna ska 
vara förenliga med den inre marknaden.

EUF-fördraget och inte heller kravet på att 
åtgärderna ska vara förenliga med den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de produktionsenheter som beviljas 
stöd enligt punkt 1 inte har lagts ned den 
dag som har fastställts i 
nedläggningsplanen på det sätt som 
kommissionen har godkänt, ska den 
berörda medlemsstaten återkräva det stöd 
som beviljats för den period som omfattas 
av nedläggningsplanen.

2. Om de produktionsenheter som beviljas 
stöd enligt punkt 1 inte har lagts ned den 
dag som har fastställts i 
nedläggningsplanen på det sätt som 
kommissionen har godkänt, eller inte har 
blivit konkurrenskraftiga, eller om en 
fortsatt drift inte är nödvändig med tanke 
på den berörda medlemsstatens
energimässiga oberoende, ska den berörda 
medlemsstaten återkräva det stöd som 
beviljats för den period som omfattas av 
nedläggningsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Statligt stöd till företag som bedriver 
eller har bedrivit en verksamhet som är 
förknippad med kolproduktion för att 
kunna täcka sådana kostnader som uppstår 
eller har uppstått genom nedläggningen av 

1. Statligt stöd till företag som bedriver 
eller har bedrivit en verksamhet som är 
förknippad med kolproduktion för att 
kunna täcka sådana kostnader som uppstår 
eller har uppstått genom nedläggningen av 
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enheter för kolproduktion och som inte 
avser den löpande produktionen kan anses 
förenligt med den inre marknaden om 
stödbeloppet inte överstiger dessa 
kostnader. Detta stöd kan täcka följande 
kostnader:

enheter för kolproduktion eller kostnader i 
samband med lindrande av de sociala 
följderna av en sådan nedläggning genom 
aktiva arbetsmarknadsåtgärder, och som 
inte avser den löpande produktionen kan 
anses förenligt med den inre marknaden 
om stödbeloppet inte överstiger dessa 
kostnader. Detta stöd kan täcka följande 
kostnader:

Or. en

Ändringsförslag 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kostnader för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder och sociala 
planer.

Or. de

Ändringsförslag 48
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medel som beviljas från 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter ska inte inbegripas 
i det maximala stödbeloppet i enlighet 
med denna förordning, och kan beviljas 
utöver detta stöd.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna får inte utestängas från att ansöka om medel från Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter på grund av statligt stöd som beviljats för nedläggning av 
en gruva. De sociala och ekonomiska följderna av nedläggningen av en kolgruva är mycket 
mer omfattande än själva gruvan.

Ändringsförslag 49
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Kostnader för att säkra den nedlagda 
gruvanläggningen.

Or. en


