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9.12.2015 A8-0309/1 

Módosítás  1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot és mások 

 

Jelentés A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Az ipari fémek fenntartható európai iparának fejlesztése 

2014/2211(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Q preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Q. mivel az államilag irányított és más, 

nem piacgazdaságon alapuló gazdaságok 

piacgazdaságként való elismerése 

gyengítené a piacvédelmi eszközöket és 

súlyos hatást gyakorolna az ipari fémek 

európai iparának versenyképességére; 

Q. mivel az államilag irányított és más, 

nem piacgazdaságon alapuló gazdaságok 

piacgazdaságként való elismerése – 

jelenlegi működésükre való hivatkozás 

nélkül – gyengítené a piacvédelmi 

eszközöket, valamint a versenyképesség és 

a foglalkoztatás tekintetében súlyos hatást 

gyakorolna az ipari fémek európai iparára, 

súlyosbítva a világ legnagyobb 

acéltermelője által folytatott árháború és 

folyamatosan túlzott kapacitása 

következményeit; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/2 

Módosítás  2 

Edouard Martin, előadó 

 

Jelentés A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Az ipari fémek fenntartható európai iparának fejlesztése 

2014/2211(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 

kibocsátáskereskedelmi rendszer 

átalakítása az ipari fémek ipara 

versenyképességének biztosítása 

szempontjából az egyik legsürgetőbb 

kérdés; tudomása van arról, hogy a 

Bizottság megkezdte annak 

végiggondolását, hogy az európai 

kibocsátáskereskedelmi rendszer negyedik 

– 2021 és 2028 közötti – időszakára milyen 

reformok kerüljenek bevezetésre, és ezzel 

összefüggésben kéri, hogy a reform többek 

között foglalkozzon a kibocsátásáthelyezés 

problémájával, valamint mozdítsa elő a 

hatékonyságot, az ipari innovációt és az 

optimális hozamokat, amit e reformoknak 

elvárhatóan garantálniuk kell, ugyanakkor 

a kibocsátás tényleges csökkentése 

érdekében vegye figyelembe a 

kibocsátáskereskedelmi rendszer más 

innovatív eszközökkel és stratégiákkal való 

kiegészítését is; felszólítja a Bizottságot, 

hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer 

felülvizsgálata során jutalmazza a nagy 

energiaigényű ágazatok legjobban teljesítő 

szereplőit azon az alapon, hogy termékeket 

állítanak elő, miközben csökkentik 

kibocsátásaikat; 

5. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 

kibocsátáskereskedelmi rendszer 

átalakítása az ipari fémek ipara 

versenyképességének biztosítása 

szempontjából az egyik legsürgetőbb 

kérdés; tudomásul veszi, hogy a Bizottság 

javaslatokat tett arra vonatkozóan, hogy 

az európai kibocsátáskereskedelmi 

rendszer negyedik – 2021 és 2030 közötti – 

időszakára milyen reformok kerüljenek 

bevezetésre, és ezzel összefüggésben kéri a 

társjogalkotókat annak biztosítására, hogy 

a reform többek között foglalkozzon a 

kibocsátásáthelyezés problémájával, 

valamint mozdítsa elő a hatékonyságot, az 

ipari innovációt és az optimális hozamokat, 

amit e reformoknak elvárhatóan 

garantálniuk kell, ugyanakkor a kibocsátás 

tényleges csökkentése érdekében vegye 

figyelembe a kibocsátáskereskedelmi 

rendszer más innovatív eszközökkel és 

stratégiákkal való kiegészítését is; 

felszólítja a Bizottságot, hogy a 

kibocsátáskereskedelmi rendszer 

felülvizsgálata során jutalmazza a nagy 

energiaigényű ágazatok legjobban teljesítő 

szereplőit azon az alapon, hogy termékeket 

állítanak elő, miközben csökkentik 

kibocsátásaikat; 

Or. en 
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Edouard Martin, előadó 

 

Jelentés A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Az ipari fémek fenntartható európai iparának fejlesztése 

2014/2211(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. tudomásul veszi a piaci stabilizációs 

tartalék 2019-re történő létrehozását, és 

várja a kibocsátáskereskedelmi rendszer 

2020 utáni strukturális reformjaival 

kapcsolatos bizottsági javaslatokat, 

amelyeket a Parlament külön-külön is meg 

fog vizsgálni; 

6. tudomásul veszi a piaci stabilizációs 

tartalék 2019-re történő létrehozását, és 

fontolóra veszi a kibocsátáskereskedelmi 

rendszer 2020 utáni strukturális 

reformjaival kapcsolatos bizottsági 

javaslatokat, amelyek a Parlament 

különleges és egyedi ellenőrzése alá 

tartoznak majd; 

Or. en 
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Edouard Martin, David Borrelli, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo és mások 

 

Jelentés A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Az ipari fémek fenntartható európai iparának fejlesztése 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 29a. egyetért azzal, hogy az ipari 

kockázatok megelőzése érdekében helyi 

tájékoztató és egyeztető bizottságok 

álljanak fel, amelyekben az ellenőrzés és a 

riasztás tekintetében hatáskörrel 

rendelkező minden érdekelt fél helyet kap; 

hangsúlyozza, hogy a munkavállalók 

képviselői elismert szakértelemmel 

rendelkeznek a stratégiai választások és a 

vállalati döntéshozatal terén; 

Or. en 

 

 


