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9.12.2015 A8-0309/1 

Τροπολογία  1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot και άλλων 

 

Έκθεση A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Αλάπηπμε βηώζηκεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο βαζηθώλ κεηάιισλ 

2014/2211(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αλαγλώξηζε 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο αγνξάο 

ζε θξαηηθή νηθνλνκία ή άιινπ είδνπο 

θαζεζηώο ρσξίο νηθνλνκία ηεο αγνξάο ζα 

ππνλόκεπε ηα κέζα εκπνξηθήο άκπλαο θαη 

ζα επεξέαδε ζεκαληηθά ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επξσπατθώλ 

βηνκεραληώλ βαζηθώλ κεηάιισλ· 

ΙΖ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αλαγλώξηζε 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θαζεζηώηνο ηεο αγνξάο 

ζε θξαηηθή νηθνλνκία ή άιινπ είδνπο 

θαζεζηώο ρσξίο νηθνλνκία ηεο αγνξάο  

ρσξίο αλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο ζα ππνλόκεπε ηα κέζα 

εκπνξηθήο άκπλαο θαη ζα είρε ζνβαξό 

αληίθηππν από πιεπξάο 

αληαγσληζηηθόηεηαο θαη απαζρόιεζεο 

ζηηο επξσπατθέο βηνκεραλίεο βαζηθώλ 

κεηάιισλ, επηδεηλώλνληαο ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ πνιέκνπ ηηκώλ πνπ δηεμάγεη ν 

κεγαιύηεξνο παξαγσγόο ράιπβα ζηνλ 

θόζκν, θαζώο θαη ηεο δηαβόεηεο 

πιενλάδνπζαο δπλακηθόηεηάο ηεο· 
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Edouard Martin, εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Αλάπηπμε βηώζηκεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο βαζηθώλ κεηάιισλ 

2014/2211(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 5 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. ηνλίδεη όηη ν αλαζρεδηαζκόο ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ΣΕΔΕ απνηειεί 

έλα από ηα πιένλ πηεζηηθά δεηήκαηα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο 

βηνκεραλίαο βαζηθώλ κεηάιισλ· ιακβάλεη 

γλώζε ηεο δξνκνιόγεζεο, από ηελ 
Επηηξνπή, ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηε κεηαξξύζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΣΕΔΕ γηα ηελ ηέηαξηε 

πεξίνδν 2021-2028, θαη δεηεί ζην πιαίζην 

απηό ε κεηαξξύζκηζε λα πεξηιακβάλεη ην 

δήηεκα ηεο δηαξξνήο άλζξαθα θαη λα 

πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ηε 

βηνκεραληθή θαηλνηνκία θαη ηηο βέιηηζηεο 

απνδόζεηο πνπ κπνξεί λα δηαζθαιηζηνύλ 

κε ηελ ελ ιόγσ κεηαξξύζκηζε, ελώ 

παξάιιεια λα εμεηαζηεί ε παξνρή 

ζηήξημεο ζην ΣΕΔΕ κε άιια κέζα θαη 

θαηλνηόκεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή κείσζε ησλ εθπνκπώλ· 

θαιεί ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή λα 

αληακείςεη θαηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπ 

ΣΕΔΕ ηνπο θνξείο κε ηηο θαιύηεξεο 

επηδόζεηο ζηνπο θιάδνπο έληαζεο 

ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο κε 

ρακειόηεξεο εθπνκπέο· 

5. ηνλίδεη όηη ν αλαζρεδηαζκόο ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ΣΕΔΕ απνηειεί 

έλα από ηα πιένλ πηεζηηθά δεηήκαηα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο 

βηνκεραλίαο βαζηθώλ κεηάιισλ· 

παξαηεξεί όηη ε  Επηηξνπή έρεη 

δηαηππώζεη πξνηάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ 

ζηε κεηαξξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΣΕΔΕ 

γηα ηελ ηέηαξηε πεξίνδν 2021-2030, θαη 

θαιεί ζην πιαίζην απηό ηνπο ζπλ-

λνκνζέηεο λα εμαζθαιίζνπλ όηη ε 

κεηαξξύζκηζε ζα πεξηιακβάλεη ην δήηεκα 

ηεο δηαξξνήο άλζξαθα θαη ζα πξνσζεί ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα, ηε βηνκεραληθή 

θαηλνηνκία θαη ηηο βέιηηζηεο απνδόζεηο 

πνπ κπνξεί λα δηαζθαιηζηνύλ κε ηελ ελ 

ιόγσ κεηαξξύζκηζε, ελώ παξάιιεια λα 

εμεηαζηεί ε παξνρή ζηήξημεο ζην ΣΕΔΕ κε 

άιια κέζα θαη θαηλνηόκεο ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή κείσζε ησλ 

εθπνκπώλ· θαιεί ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή 

λα αληακείςεη θαηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπ 

ΣΕΔΕ ηνπο θνξείο κε ηηο θαιύηεξεο 

επηδόζεηο ζηνπο θιάδνπο έληαζεο 

ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο κε 

ρακειόηεξεο εθπνκπέο· 
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Έκθεση A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Αλάπηπμε βηώζηκεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο βαζηθώλ κεηάιισλ 

2014/2211(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 6 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

6. ζεκεηώλεη ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

απνζεκαηηθνύ γηα ηε ζηαζεξόηεηα ηεο 

αγνξάο ην 2019 θαη αλακέλεη ηηο πξνηάζεηο 

ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε 

δηαξζξσηηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ ΣΕΔΕ 

κεηά ην 2020, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν εηδηθήο θαη μερσξηζηήο 

εμέηαζεο από ην Κνηλνβνύιην· 

6. ζεκεηώλεη ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

απνζεκαηηθνύ γηα ηε ζηαζεξόηεηα ηεο 

αγνξάο ην 2019 θαη ιακβάλεη ππό 

ζεκείσζε  ηηο πξνηάζεηο ηεο Επξσπατθήο 

Επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε δηαξζξσηηθή 

κεηαξξύζκηζε ηνπ ΣΕΔΕ κεηά ην 2020, νη 

νπνίεο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εηδηθήο 

θαη μερσξηζηήο εμέηαζεο από ην 

Κνηλνβνύιην· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Αλάπηπμε βηώζηκεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο βαζηθώλ κεηάιισλ 
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Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 29α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  29α. ηάζζεηαη ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπηθώλ επηηξνπώλ πιεξνθόξεζεο θαη 

ζπλελλόεζεο γηα ηελ πξόιεςε ησλ 

βηνκεραληθώλ θηλδύλσλ, ζηηο νπνίεο λα 

εθπξνζσπείηαη ην ζύλνιν ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ έρνπλ εμνπζία 

ειέγρνπ θαη εηδνπνίεζεο· ππνγξακκίδεη 

ηελ αλαγλσξηζκέλε εκπεηξνγλσκνζύλε 

ησλ εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο· 

Or. en 

 

 


