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Muudatusettepanek  1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot ja teised 

 

Raport A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamine 

2014/2211(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Q 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Q. arvestades, et riigi juhitavate või muude 

mitteturumajanduslike majanduste 

turumajandusliku staatuse tunnustamine 

kahjustaks kaubanduse kaitsemeetmeid ja 

mõjutaks oluliselt Euroopa 

mitteväärismetallide tööstuste 

konkurentsivõimet; 

Q. arvestades, et riigi juhitavate või muude 

mitteturumajanduslike majanduste 

turumajandusliku staatuse tunnustamine 

ilma nende tegelikule toimimisele 

viitamata kahjustaks kaubanduse 

kaitsemeetmeid ja sellel oleks tõsine 

konkurentsivõime- ja tööhõivealane mõju 
Euroopa mitteväärismetallide tööstustele, 

süvendades maailma suurima terasetootja 

juhitava hinnasõja ja tema üldtuntud 

liigse tootmisvõimsuse mõju; 

Or. en 
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Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. rõhutab, et mitteväärismetallide tööstuse 

konkurentsivõime tagamisel on üks kõige 

pakilisemaid küsimusi kehtiva 

heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) 

ümberkujundamine; on teadlik sellest, et 

komisjon on algatanud arutelud, mis 

peavad viima HKSi reformini neljandaks 

perioodiks aastatel 2021–2028, ja nõuab 

selles kontekstis, et reform hõlmaks 

süsinikdioksiidi lekke küsimust ning et 

sellega edendataks tõhusust, 

tööstusinnovatsiooni ja optimaalset 

tootlust, mida see reform peaks tagama, 

kaaludes samas HKSi täiendamist muude 

innovatiivsete vahendite ja strateegiatega, 

et saavutada heitkoguste tõeline 

vähendamine; palub komisjonil HKSi 

läbivaatamise käigus premeerida 

energiamahuka tööstuse edukamaid 

osalejaid, kes toodavad kaupu kõige 

väiksemate heitkogustega; 

5. rõhutab, et mitteväärismetallide tööstuse 

konkurentsivõime tagamisel on üks kõige 

pakilisemaid küsimusi kehtiva 

heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) 

ümberkujundamine; võtab teadmiseks, et 

komisjon on teinud ettepanekuid, mis 

peavad viima HKSi reformini neljandaks 

perioodiks aastatel 2021–2030, ja kutsub 

kaasseadusandjaid selles kontekstis üles 

tagama, et reform hõlmab süsinikdioksiidi 

lekke küsimust ning et sellega edendatakse 

tõhusust, tööstusinnovatsiooni ja 

optimaalset tootlust, mida see reform peaks 

tagama, kaaludes samas HKSi täiendamist 

muude innovatiivsete vahendite ja 

strateegiatega, et saavutada heitkoguste 

tõeline vähendamine; palub komisjonil 

HKSi läbivaatamise käigus premeerida 

energiamahuka tööstuse edukamaid 

osalejaid, kes toodavad kaupu kõige 

väiksemate heitkogustega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. märgib, et 2019. aastal võetakse 

kasutusele turustabiilsusreserv, ja ootab 

komisjoni ettepanekuid 2020. aasta järgse 

HKSi struktuurireformi kohta, mille üle 

Euroopa Parlament teostab konkreetset ja 

eraldi kontrolli; 

6. märgib, et 2019. aastal võetakse 

kasutusele turustabiilsusreserv, ja kaalub 

komisjoni ettepanekuid 2020. aasta järgse 

HKSi struktuurireformi kohta, mille üle 

Euroopa Parlament teostab konkreetset ja 

eraldi kontrolli; 

Or. en 
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 29 a. toetab tööstusriskide ennetamiseks 

kohalike teabe- ja 

konsulteerimiskomiteede loomist, mis 

peaksid hõlmama kõiki sidusrühmi, kes 

on volitatud teostama järelevalvet ja 

andma välja hoiatusi; rõhutab töötajate 

esindajate tunnustatud teadmisi 

strateegiliste ettevõtlusalaste valikute ja 

otsustuste osas; 

Or. en 

 

 


