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Amendamentul 36 
Salvador Garriga Polledo, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan, 
Lena Kolarska-Bobińska, Marian-Jean Marinescu și alții 
 

Raport A7-0324/2010 
Bernhard Rapkay 
Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 

COM(2010)0372 – 2010/0220(NLE) 

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 

Justificare 

Anul 2020 se încadrează în contextul proiectelor de captare, transport și stocare a 

carbonului, în curs de elaborare în mai multe state membre. Aceste proiecte sunt prevăzute 

pentru faza demonstrativă în 2015 și vor avea rezultate în 2020. 
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17.11.2010 A7-0324/37 

Amendamentul 37 
Salvador Garriga Polledo, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan, 
Lena Kolarska-Bobińska, Marian-Jean Marinescu și alții 
 

Raport A7-0324/2010 
Bernhard Rapkay 
Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 
COM(2010)0372 – 2010/0220(NLE) 

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 
trebuie să aibă o tendință descrescătoare; 

Or. en 

Justificare 

Este suficientă o tendință descrescătoare în cuantumul total al ajutorului acordat de un stat 

membru. Condițiile pentru o tendință descrescătoare prevăzute în propunerea inițială vor 

crește complexitatea bugetară și transparența planurilor de acordare a ajutoarelor de stat și 

nu țin cont importanța costurilor fixe în activitatea companiilor miniere. 
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17.11.2010 A7-0324/38 

Amendamentul 38 
Salvador Garriga Polledo, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan, 
Lena Kolarska-Bobińska, Marian-Jean Marinescu și alții 
 

Raport A7-0324/2010 
Bernhard Rapkay 
Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 
COM(2010)0372 – 2010/0220(NLE) 

Propunere de regulament 
Articolul 9 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prezentul regulament expiră la 31 
decembrie 2026. 

(2) Prezentul regulament expiră la 31 
decembrie 2030. 

Or. en 

Justificare 

Anumite state membre au nevoie de suficient timp pentru a acorda ajutor pentru costuri 

excepționale (îndeosebi pensii pentru lucrători, lucrări suplimentare de consolidare a 

minelor închise și reabilitarea siturilor miniere). Este clar că aceste costuri nu dispar odată 

cu închiderea minelor. Anul 2030 fusese deja prevăzut în anumite documente anterioare ale 

Comisiei. 
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17.11.2010 A7-0324/39 

Amendamentul 39 
Silvia-Adriana Țicău și alții 
 

Raport A7-0324/2010 
Bernhard Rapkay 
Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 

COM(2010)0372 – 2010/0220(NLE) 

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; 

eliminat 

Or. en 

 

 


