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Едуар Мартен, Масимилиано Салини, Давид Борели, Яник Жадо и други 

 

Доклад A8-0309/2015 

Едуар Мартен 

Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали 

2014/2211(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Р 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Р. като има предвид, че признаването на 

статут на пазарна икономика за 

държавни или други непазарни 

икономики би накърнило 

инструментите за търговска защита и би 

оказало сериозно влияние върху 

конкурентоспособността на 

европейската промишленост за 

неблагородни метали; 

Р. като има предвид, че признаването на 

статут на пазарна икономика за 

държавни или други непазарни 

икономики, без оглед на реалното им 

функциониране, би накърнило 

инструментите за търговска защита и би 

оказало сериозно влияние върху 

конкурентоспособността и заетостта 

в сектора на европейската 

промишленост за неблагородни метали, 

като се задълбочат последиците от 

ценовата война, провеждана от най-

големия производител на стомана в 

света, както и от прословутия му 

свръхкапацитет; 

Or. en 
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Доклад A8-0309/2015 

Едуар Мартен 

Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали 

2014/2211(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че реформата на текущата 

СТЕ е един от най-належащите въпроси, 

с цел гарантиране на 

конкурентоспособността на 

промишлеността за неблагородни 

метали; информиран е, че Комисията е 

започнала дискусии, които ще доведат 

до реформа на СТЕ за четвъртия 

програмен период 2021 – 2028 г., и в 

тази връзка призовава реформата да 

включи въпроса за изместването на 

въглеродните емисии и да насърчава 

ефективността, промишлените иновации 

и оптималното производство, които тази 

реформа трябва да гарантира, като 

същевременно се разгледа допълването 

на СТЕ с други иновативни 

инструменти и стратегии с цел реално 

намаляване на емисиите; призовава 

Комисията при разглеждането на СТЕ 

да поощрява предприятията от 

енергоемките промишлени отрасли с 

най-добри показатели във връзка с 

производството на стоки при по-ниски 

емисии; 

5. подчертава, че реформата на текущата 

СТЕ е един от най-належащите въпроси, 

с цел гарантиране на 

конкурентоспособността на 

промишлеността за неблагородни 

метали; отбелязва, че Комисията е 

внесла предложения, които ще доведат 

до реформа на СТЕ за четвъртия 

програмен период 2021 – 2030 г., и в 

тази връзка призовава 

съзаконодателите да гарантират, че 
реформата включва въпроса за 

изместването на въглеродните емисии и 

насърчава ефективността, 

промишлените иновации и оптималното 

производство, които тази реформа 

трябва да гарантира, като същевременно 

се разгледа допълването на СТЕ с други 

иновативни инструменти и стратегии с 

цел реално намаляване на емисиите; 

призовава Комисията при 

разглеждането на СТЕ да поощрява 

предприятията от енергоемките 

промишлени отрасли с най-добри 

показатели във връзка с производството 

на стоки при по-ниски емисии; 

Or. en 
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Доклад A8-0309/2015 

Едуар Мартен 

Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали 

2014/2211(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва създаването на резерва за 

стабилност на пазара през 2019 г. и 

очаква предложенията на Комисията за 

структурна реформа на схемата за 

търговия с емисии след 2020 г., което 

ще бъде обект на специален, отделен 

контрол в Парламента; 

6. отбелязва създаването на резерва за 

стабилност на пазара през 2019 г. и 

обмисля предложенията на Комисията 

за структурната реформа на схемата за 

търговия с емисии след 2020 г., която 

ще бъде тема на конкретен и отделен 

контрол в Парламента; 

Or. en 
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2014/2211(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 29a. подкрепя създаването на местни 

информационни комитети и 

провеждането на диалог за 

предотвратяване на евентуални 

индустриални рискове, като бъдат 

включени всички заинтересовани 

страни, разполагащи с правомощия за 

упражняване на контрол и отправяне 

на предупреждения; подчертава 

признатия експертен опит на 

представителите на служителите 

във връзка с избора на стратегически 

алтернативи и вземането на решения 

от страна на предприятието; 

Or. en 

 

 


