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Betænkning A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller 

2014/2211(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Q 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Q. der henviser til, at anerkendelsen af 

markedsøkonomisk status til statsstyrede 

eller andre ikkemarkedsøkonomier vil 

undergrave defensive handelsinstrumenter 

og i betydelig grad indvirke på 

konkurrenceevnen i den europæiske 

industri for uædle metaller; 

Q. der henviser til, at anerkendelsen af 

markedsøkonomisk status til statsstyrede 

eller andre ikkemarkedsøkonomier uden 

henvisning til deres reelle funktion vil 

undergrave defensive handelsinstrumenter 

og have en alvorlig indvirkning på den 

europæiske industri for uædle metaller 

hvad angår konkurrenceevne og 

beskæftigelse, idet konsekvenserne af den 

priskrig, som verdens største 

stålproducent fører, og af dens notoriske 

overkapacitet forværres; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. fremhæver, at en omstrukturering af det 

nuværende ETS-system er et af de mest 

presserende anliggender i bestræbelserne 

på at sikre konkurrenceevnen for industrien 

for uædle metaller; er underrettet om, at 

Kommissionen har indledt overvejelser, 

der skal udmunde i en reform af ETS-

emissionshandelssystemet med henblik på 

den fjerde periode 2021-2028, og opfordrer 

i denne forbindelse til, at reformen 

omfatter spørgsmålet om kulstoflækage og 

fremmer effektivitet og optimal ydelse, 

som denne reform er beregnet til at sikre, 

og samtidig til at overveje at supplere ETS 

med andre innovative instrumenter og 

strategier med henblik på at udvirke en 

konkret reduktion af udledningen; 

opfordrer Kommissionen til i forbindelse 

med gennemgangen af ETS at belønne 

dem, der opnår de bedste resultater inden 

for energiintensiv industri, set ud fra et 

fødevareproduktionssynspunkt, og 

samtidig opnår lavere udledning; 

5. fremhæver, at en omstrukturering af det 

nuværende ETS-system er et af de mest 

presserende anliggender i bestræbelserne 

på at sikre konkurrenceevnen for industrien 

for uædle metaller; bemærker, at 

Kommissionen har fremsat forslag, der 

skal udmunde i en reform af ETS-

emissionshandelssystemet med henblik på 

den fjerde periode 2021-2030, og opfordrer 

i denne forbindelse medlovgiverne til at 

sikre, at reformen omfatter spørgsmålet om 

kulstoflækage og fremmer effektivitet og 

optimal ydelse, som denne reform er 

beregnet til at sikre, og samtidig til at 

overveje at supplere ETS med andre 

innovative instrumenter og strategier med 

henblik på at udvirke en konkret reduktion 

af udledningen; opfordrer Kommissionen 

til i forbindelse med gennemgangen af ETS 

at belønne dem, der opnår de bedste 

resultater inden for energiintensiv industri, 

set ud fra et 

fødevareproduktionssynspunkt, og 

samtidig opnår lavere udledning; 

Or. en 
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Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. tager etableringen af en 

markedsstabilitetsreserve i 2019 til 

efterretning og afventer Kommissionens 

forslag til strukturreformen af ETS efter 

2019, som vil blive genstand for en 

specifik og særskilt behandling i 

Parlamentet; 

6. tager etableringen af en 

markedsstabilitetsreserve i 2019 til 

efterretning og overvejer Kommissionens 

forslag til strukturreformen af ETS efter 

2019, som vil blive genstand for en 

specifik og særskilt behandling i 

Parlamentet; 

Or. en 
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Punkt 29 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 29a. erklærer, at det støtter nedsættelsen 

af lokale informations- og samrådsudvalg 

med henblik på risikoforebyggelse på 

industriområdet bestående af samtlige 

berørte parter med kontrol- og 

alarmbeføjelser; understreger 

arbejdstagerrepræsentanternes 

anerkendte ekspertise for så vidt angår en 

virksomheds strategiske valg og 

beslutningstagning; 

Or. en 

 

 


