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9.12.2015 A8-0309/1 

Grozījums Nr.  1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot un citi 

 

Ziņojums A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā 

2014/2211(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Q apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Q. tā kā tāda tirgus ekonomiskā stāvokļa 

atzīšana, kas ir valsts pārvaldīts vai tirgus 

ekonomikai neatbilstošs, apdraudētu 

tirdzniecības aizsardzības instrumentu 

izmantošanu un nopietni ietekmētu 

Eiropas parasto metālu rūpniecības 

konkurētspēju; 

Q. tā kā tāda tirgus ekonomiskā stāvokļa 

atzīšana, kas ir valsts pārvaldīts vai tirgus 

ekonomikai neatbilstošs, nenorādot, kā 

šāds tirgus faktiski darbojas, apdraudētu 

tirdzniecības aizsardzības instrumentu 

izmantošanu, un tam būtu nopietna 

ietekme uz Eiropas parasto metālu 

rūpniecību konkurētspējas un 

nodarbinātības ziņā, jo vēl graujošāka 

kļūtu pasaules lielāko tērauda ražotāju 

īstenotā cenu kara un tērauda nozares 

bēdīgi slavenā pārsātinājuma ietekme; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/2 

Grozījums Nr.  2 

Edouard Martin (referents) 

 

Ziņojums A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā 

2014/2211(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzsver, ka pašreizējās ETS sistēmas 

pārstrādāšana ir viens no 

visneatliekamākajiem jautājumiem, lai 

nodrošinātu parasto metālu rūpniecības 

konkurētspēju; zina, ka Komisija ir sākusi 

diskusiju procesu, kas noslēgsies ar ETS 

reformu ceturtajam periodam laika posmā 

no 2021. līdz 2028. gadam, un šajā 

sakarībā prasa attiecināt reformu arī uz 

oglekļa emisiju pārvirzi un veicināt 

efektivitāti, rūpniecisko inovāciju un 

optimālu ienesīgumu, kas ar šo reformu 

būtu jānodrošina, vienlaikus apsverot 

iespēju papildināt ETS ar citiem 

inovatīviem instrumentiem un stratēģijām, 

kuri ļautu patiešām samazināt emisijas; 

aicina Komisiju, pārskatot ETS, paredzēt 

atbilstošu atlīdzību labākajiem 

energoietilpīgā nozarē strādājošiem 

uzņēmumiem, kuri ražošanas procesā rada 

mazāk emisiju; 

5. uzsver, ka pašreizējās ETS sistēmas 

pārstrādāšana ir viens no 

visneatliekamākajiem jautājumiem, lai 

nodrošinātu parasto metālu rūpniecības 

konkurētspēju; atzīmē, ka Komisija ir 

sagatavojusi priekšlikumus, kas noslēgsies 

ar ETS reformu ceturtajam periodam laika 

posmā no 2021. līdz 2030. gadam, un šajā 

sakarībā aicina abas likumdevējas iestādes 

nodrošināt, lai reforma attiektos arī uz 

oglekļa emisiju pārvirzi un veicinātu 

efektivitāti, rūpniecisko inovāciju un 

optimālu ienesīgumu, kas ar šo reformu 

būtu jānodrošina, vienlaikus apsverot 

iespēju papildināt ETS ar citiem 

inovatīviem instrumentiem un stratēģijām, 

kuri ļautu patiešām samazināt emisijas; 

aicina Komisiju, pārskatot ETS, paredzēt 

atbilstošu atlīdzību labākajiem 

energoietilpīgā nozarē strādājošiem 

uzņēmumiem, kuri ražošanas procesā rada 

mazāk emisiju; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/3 

Grozījums Nr.  3 

Edouard Martin (referents) 

 

Ziņojums A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā 

2014/2211(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. pieņem zināšanai, ka 2019. gadā tiks 

izveidota tirgus stabilitātes rezerve, un 

gaida Komisijas priekšlikumus attiecībā uz 

ETS strukturālo reformu laika posmam pēc 

2020. gada, kas atsevišķā kārtībā tiks ļoti 

rūpīgi izskatīti Parlamentā; 

6. pieņem zināšanai, ka 2019. gadā tiks 

izveidota tirgus stabilitātes rezerve, un 

apsver Komisijas priekšlikumus attiecībā 

uz ETS strukturālo reformu laika posmam 

pēc 2020. gada, kas atsevišķā kārtībā tiks 

ļoti rūpīgi izskatīti Parlamentā; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/4 

Grozījums Nr.  4 

Edouard Martin, David Borrelli, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo un citi 

 

Ziņojums A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā 

2014/2211(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 29.a atbalsta vietēju rūpniecības riska 

novēršanas komiteju izveidi, kurām būtu 

jāpilda informatīvas un konsultatīvas 

funkcijas un kuru sastāvā vajadzētu būt 

visu to ieinteresēto personu pārstāvjiem, 

kas pilnvarotas veikt uzraudzību un 

izziņot brīdinājumus; uzsver, ka ir atzīta 

darbinieku pārstāvju kompetence attiecībā 

uz uzņēmuma stratēģisko risinājumu 

izvēli un lēmumu pieņemšanu; 

Or. en 

 

 


