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9.12.2015 A8-0309/1 

Ändringsförslag  1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot med flera 

 

Betänkande A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller 

2014/2211(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Q 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Q. Att tillerkänna planekonomier eller 

andra icke-marknadsekonomier ställning 

som marknadsekonomier skulle undergräva 

handelspolitiska skyddsåtgärder och 

allvarligt skada de europeiska 

basmetallindustriernas konkurrenskraft. 

Q. Att tillerkänna planekonomier eller 

andra icke-marknadsekonomier ställning 

som marknadsekonomier utan hänvisning 

till hur de faktiskt fungerar skulle 

undergräva handelspolitiska 

skyddsåtgärder och få allvarliga 

konkurrenskrafts- och 

sysselsättningsmässiga konsekvenser för 
de europeiska basmetallindustrierna 

genom att förvärra konsekvenserna av det 

priskrig som förs av världens största 

stålproducent liksom av dess notoriska 

överkapacitet. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/2 

Ändringsförslag  2 

Edouard Martin, föredragande 

 

Betänkande A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller 

2014/2211(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar att en ny 

utformning av det nuvarande 

utsläppshandelssystemet är en av de mest 

angelägna frågorna för att säkra 

basmetallindustrins konkurrenskraft. 

Parlamentet har informerats om 

inledandet av kommissionens 

överläggningar som ska mynna ut i en 

reform av utsläppshandelssystemet för den 

fjärde perioden, 2021–2028, och vill i detta 

sammanhang att reformen ska inbegripa 

frågan om koldioxidläckage och främja 

effektivitet, industriinnovation och 

optimerad prestanda, något som reformen 

bör garantera, och att man samtidigt 

förutom utsläppshandelssystemet även 

beaktar andra innovativa instrument och 

strategier för en verklig utsläppsminskning. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

vid översynen av utsläppshandelssystemet 

belöna de energiintensiva industriföretag 

som uppvisat bäst resultat i fråga om 

produktion med lägre utsläpp. 

5. Europaparlamentet betonar att en ny 

utformning av det nuvarande 

utsläppshandelssystemet är en av de mest 

angelägna frågorna för att säkra 

basmetallindustrins konkurrenskraft. 

Parlamentet noterar att kommissionen har 

lagt fram förslag som ska mynna ut i en 

reform av utsläppshandelssystemet för den 

fjärde perioden, 2021–2030, och 

uppmanar i detta sammanhang 

medlagstiftarna att se till att reformen 

inbegriper frågan om koldioxidläckage och 

främjar effektivitet, industriinnovation och 

optimerad prestanda, något som reformen 

bör garantera, och att man samtidigt 

förutom utsläppshandelssystemet även 

beaktar andra innovativa instrument och 

strategier för en verklig utsläppsminskning. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

vid översynen av utsläppshandelssystemet 

belöna de energiintensiva industriföretag 

som uppvisat bäst resultat i fråga om 

produktion med lägre utsläpp. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/3 

Ändringsförslag  3 

Edouard Martin, föredragande 

 

Betänkande A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller 

2014/2211(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet noterar inrättandet av 

en reserv för marknadsstabilitet under 2019 

och väntar på kommissionens förslag om 

en strukturell reform av 

utsläppshandelssystemet efter 2020, som 

kommer att bli föremål för en särskild 

granskning från parlamentets sida. 

6. Europaparlamentet noterar inrättandet av 

en reserv för marknadsstabilitet under 2019 

och behandlar nu kommissionens förslag 

om en strukturell reform av 

utsläppshandelssystemet efter 2020, som 

kommer att bli föremål för en särskild 

granskning från parlamentets sida. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/4 

Ändringsförslag  4 

Edouard Martin, David Borrelli, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo med flera 

 

Betänkande A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller 

2014/2211(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 29a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 29a. Europaparlamentet ställer sig bakom 

inrättandet av lokala informations- och 

samrådskommittéer för förebyggande av 

industririsker, i vilka alla berörda parter 

med kontroll- och larmbefogenheter ska 

ingå. Parlamentet framhåller 

arbetstagarrepresentanternas erkända 

sakkunskap i fråga om företagens 

strategiska val och beslutsfattande. 

Or. en 

 

 


