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9.12.2015 A8-0309/1 

Pakeitimas 1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot ir kiti 

 

Pranešimas A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra 

2014/2211(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Q konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Q. kadangi rinkos ekonomikos statuso 

pripažinimas valstybės valdomoms ar 

kitoms ne rinkos ekonomikos valstybėms 

pakenktų prekybos apsaugos priemonėms 

ir labai paveiktų Europos pagrindinių 

metalų pramonės konkurencingumą; 

Q. kadangi rinkos ekonomikos statuso 

pripažinimas valstybės valdomoms ar 

kitoms ne rinkos ekonomikos valstybėms 

nenurodant jų veikimo principo pakenktų 

prekybos apsaugos priemonėms ir 

padarytų didelį poveikį Europos 

pagrindinių metalų pramonei 

konkurencingumo ir užimtumo požiūriais, 

nes dar labiau padidėtų didžiausių 

pasaulio plieno gamintojų kainų karo ir 

gerai žinomo perteklinio gamybos 

pajėgumo poveikis; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/2 

Pakeitimas 2 

Edouard Martin, rapporteur 

 

Pranešimas A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra 

2014/2211(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. pabrėžia, kad dabartinės ATLPS 

pertvarkymas yra vienas iš aktualiausių 

klausimų siekiant užtikrinti pagrindinių 

metalų pramonės konkurencingumą; žino, 

kad Europos Komisija pradėjo diskusijas, 

kurias baigus bus atlikta ATLPS ketvirtojo 

laikotarpio (2021–2028 m.) reforma, ir 

šiomis aplinkybėmis prašo vykdant 

reformą įtraukti anglies dioksido 

nutekėjimo klausimą ir skatinti 

veiksmingumą, pramonės inovacijas ir 

didžiausią našumą, kurį turėtų užtikrinti ši 

reforma, kartu svarstant, ar reikėtų ATLPS 

papildyti kitomis inovatyviomis 

priemonėmis ir strategijomis, kad būtų 

galima veiksmingai mažinti išmetamųjų 

teršalų kiekį; ragina Europos Komisiją 

persvarstant ATLPS atlyginti daug 

energijos vartojančių pramonės sektorių 

dalyviams, pasiekusiems geriausių 

rezultatų gamybos išmetant mažiau 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų srityje; 

5. pabrėžia, kad dabartinės ATLPS 

pertvarkymas yra vienas iš aktualiausių 

klausimų siekiant užtikrinti pagrindinių 

metalų pramonės konkurencingumą; 

pažymi, kad Europos Komisija pateikė 

pasiūlymų, kuriuos įgyvendinus bus 

atlikta ATLPS ketvirtojo laikotarpio 

(2021–2030 m.) reforma, ir šiomis 

aplinkybėmis prašo teisėkūros institucijas 

vykdant reformą užtikrinti, kad būtų 

įtrauktas anglies dioksido nutekėjimo 

klausimas ir skatinamas veiksmingumas, 

pramonės inovacijos ir didžiausias 

našumas, kurį turėtų užtikrinti ši reforma, 

kartu svarstant, ar reikėtų ATLPS papildyti 

kitomis inovatyviomis priemonėmis ir 

strategijomis, kad būtų galima veiksmingai 

mažinti išmetamųjų teršalų kiekį; ragina 

Europos Komisiją persvarstant ATLPS 

atlyginti daug energijos vartojančių 

pramonės sektorių dalyviams, 

pasiekusiems geriausių rezultatų gamybos 

išmetant mažiau šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų srityje; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/3 

Pakeitimas 3 

Edouard Martin, rapporteur 

 

Pranešimas A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra 

2014/2211(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad 2019 m. bus 

sukurtas rinkos stabilumo rezervas, ir 

laukia Europos Komisijos pasiūlymų dėl 

ATLPS struktūrinės reformos po 2020 m., 

kuriuos Parlamentas išnagrinės konkrečiai 

ir atskirai; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad 2019 m. bus 

sukurtas rinkos stabilumo rezervas, ir 

svarsto Europos Komisijos pasiūlymus dėl 

ATLPS struktūrinės reformos po 2020 m., 

kuriuos Parlamentas išnagrinės konkrečiai 

ir atskirai; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/4 

Pakeitimas 4 

Edouard Martin, David Borrelli, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo ir kiti 

 

Pranešimas A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra 

2014/2211(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 29a. palankiai vertina tai, kad įsteigti 

vietos informavimo ir konsultavimo 

komitetai, kurie vykdys pramonės rizikos 

prevenciją, ir į kuriuos įtraukti visi 

suinteresuotieji subjektai, turintys teisę 

vykdyti kontrolę ir siųsti perspėjimus; 

pabrėžia, kad pripažįsta darbuotojų 

atstovų kompetenciją įmonių strateginių 

pasirinkimų ir verslo sprendimų priėmimo 

klausimais; 

Or. en 

 

 

 


