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9.12.2015 A8-0309/1 

Tarkistus  1 

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

 

Mietintö A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen 

2014/2211(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. katsoo, että markkinatalousaseman 

antaminen valtiojohtoiselle taloudelle tai 

muulle kuin markkinatalousmaalle 

vaarantaisi kaupan suojakeinot ja 

vaikuttaisi vakavalla tavalla eurooppalaisen 

perusmetalliteollisuuden kilpailukykyyn; 

Q. katsoo, että markkinatalousaseman 

antaminen valtiojohtoiselle taloudelle tai 

muulle kuin markkinatalousmaalle 

kiinnittämättä huomiota niiden 

todelliseen toimintatapaan vaarantaisi 

kaupan suojakeinot ja vaikuttaisi vakavalla 

tavalla eurooppalaisen 

perusmetalliteollisuuden kilpailukykyyn ja 

työllisyyteen pahentamalla maailman 

suurimman teräksentuottajan 

harjoittaman hintasodan sekä 

perusmetalliteollisuuden surullisen 

kuuluisan ylikapasiteetin vaikutusta; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/2 

Tarkistus  2 

Edouard Martin, esittelijä 

 

Mietintö A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen 

2014/2211(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että Euroopan nykyisen 

päästökauppajärjestelmän 

uudelleensuunnittelu on yksi 

kiireellisimmistä asioista 

perusmetalliteollisuuden kilpailukyvyn 

varmistamiseksi; on tietoinen komission 

aloittamasta pohdinnasta, jonka 
tarkoituksena on uudistaa 

päästökauppajärjestelmää neljänteen 

budjettikauteen 2021–2028 mennessä; 

katsoo tässä yhteydessä, että uudistuksessa 

olisi käsiteltävä hiilivuoto-ongelmaa ja sen 

olisi edistettävä tehokkuutta, teollista 

innovointia ja optimaalisia tuottoja, jotka 

tämän uudistuksen olisi taattava, ja siinä 

olisi harkittava samanaikaisesti muiden 

välineiden ja innovatiivisten strategioiden 

käyttöönottoa päästökauppajärjestelmän 

rinnalle, jotta päästöjä voitaisiin 

tosiasiallisesti vähentää; pyytää komissiota 

palkitsemaan päästökauppajärjestelmän 

uudistuksessa ne energiaintensiivisen 

teollisuuden parhaat toimijat, jotka 

tuottavat tavaroita aiheuttaen vähiten 

päästöjä; 

5. korostaa, että Euroopan nykyisen 

päästökauppajärjestelmän 

uudelleensuunnittelu on yksi 

kiireellisimmistä asioista 

perusmetalliteollisuuden kilpailukyvyn 

varmistamiseksi; panee merkille, että 

komissio on tehnyt ehdotuksia, joiden 
tarkoituksena on uudistaa 

päästökauppajärjestelmää neljänteen 

budjettikauteen 2021–2030 mennessä; 

kehottaa tässä yhteydessä lainsäätäjiä 

varmistamaan, että uudistuksessa 

käsitellään hiilivuoto-ongelmaa ja 

edistetään tehokkuutta, teollista 

innovointia ja optimaalisia tuottoja, jotka 

tämän uudistuksen olisi taattava, ja siinä 

olisi harkittava samanaikaisesti muiden 

välineiden ja innovatiivisten strategioiden 

käyttöönottoa päästökauppajärjestelmän 

rinnalle, jotta päästöjä voitaisiin 

tosiasiallisesti vähentää; pyytää komissiota 

palkitsemaan päästökauppajärjestelmän 

uudistuksessa ne energiaintensiivisen 

teollisuuden parhaat toimijat, jotka 

tuottavat tavaroita aiheuttaen vähiten 

päästöjä; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/3 

Tarkistus  3 

Edouard Martin, esittelijä 

 

Mietintö A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen 

2014/2211(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. panee merkille markkinavakausvarannon 

käyttöönoton vuonna 2019 ja odottaa 

komission ehdotuksia vuoden 2020 

jälkeisestä päästökauppajärjestelmän 

rakenneuudistuksesta, jota parlamentti 

tarkastelee yksityiskohtaisesti ja erikseen; 

6. panee merkille markkinavakausvarannon 

käyttöönoton vuonna 2019 ja ottaa 

huomioon komission ehdotukset 

vuoden 2020 jälkeiseksi 

päästökauppajärjestelmän 

rakenneuudistukseksi, jota parlamentti 

tarkastelee yksityiskohtaisesti ja erikseen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/4 

Tarkistus  4 

Edouard Martin, David Borrelli, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo ja muut 

 

Mietintö A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen 

2014/2211(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 29 a. kannattaa sellaisten paikallisten 

teollisuuden riskinhallintaa käsittelevien 

tiedotus- ja yhteistoimintakomiteoiden 

perustamista, joihin osallistuvat kaikki ne 

sidosryhmät, joilla on valvonta- ja 

hälytysvaltuudet; korostaa henkilöstön 

edustajien tunnettua asiantuntemusta 

yrityksen strategisissa valinnoissa ja 

päätöksenteossa; 

Or. en 

 

 


