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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Q 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Q. billi r-rikonoxximent tal-istatus 

ekonomiku tas-suq għall-ekonomiji 

mmexxija mill-istat jew ekonomiji oħrajn 

mhux għas-suq idgħajjef strumenti għad-

difiża tan-negozju u jkollu impatt qawwi 

fuq il-kompetittività tal-industriji tal-

metalli komuni Ewropej; 

Q. billi r-rikonoxximent tal-istatus ta' 

ekonomiji tas-suq lil ekonomiji mmexxija 

mill-istat jew ekonomiji oħrajn mhux tas-

suq bla referenza għall-funzjonament 

reali tagħhom idgħajjef strumenti għad-

difiża tan-negozju u jkollu impatt qawwi 

f'dak li jirrigwarda l-kompetittività tal-

industriji tal-metalli komuni Ewropej u l-

impjiegi fiha, billi jiggrava l-impatt tal-

gwerra tal-prezzijiet li qed jagħmel l-

akbar produttur tal-azzar fid-dinja, kif 

ukoll tal-eċċess ta' kapaċità notorju 

tiegħu; 

Or. en 
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5. Jenfasizza li tfassil mill-ġdid tas-sistema 

attwali tal-ETS huwa waħda mill-aktar 

kwistjonijiet urġenti sabiex tiġi żgurata l-

kompetittività tal-industrija tal-metalli 

komuni; jifhem li l-Kummissjoni nediet 

diskussjonijiet li se jwasslu għar-riforma 

tal-ETS għar-raba' perijodu 20212028 u 

jitlob, f'dan il-kuntest, li r-riforma tinkludi 

l-kwistjoni tar-rilokazzjoni tal-karbonju, u 

tippromwovi l-effikaċja, l-innovazzjoni 

industrijali u l-prestazzjonijiet ottimali li 

din ir-riforma hija intiża li tiggarantixxi, 

filwaqt li jitqies li tiġi ssupplimentata l-

ETS bi strumenti u strateġiji innovattivi 

oħra biex ġenwinament jitnaqqsu l-

emissjonijiet; jistieden lill-Kummissjoni 

sabiex, meta tirrieżamina l-ETS, tippremja 

l-aqwa prestazzjonijiet fi ħdan l-industrija 

li tuża ħafna enerġija, mil-lat tal-

produzzjoni ta' prodotti filwaqt li jinkisbu 

emissjonijiet aktar baxxi; 

5. Jenfasizza li tfassil mill-ġdid tas-sistema 

attwali tal-ETS huwa waħda mill-aktar 

kwistjonijiet urġenti sabiex tiġi żgurata l-

kompetittività tal-industrija tal-metalli 

komuni; jieħu nota li l-Kummissjoni 

ressqet proposti li se jwasslu għar-riforma 

tal-ETS għar-raba' perijodu 2021-2030 u 

jitlob li l-koleġiżlaturi, f'dan il-kuntest, 

jiżguraw li r-riforma tinkludi l-kwistjoni 

tar-rilokazzjoni tal-karbonju u tippromwovi 

l-effiċjenza, l-innovazzjoni industrijali u l-

prestazzjonijiet ottimali li din ir-riforma 

hija intiża li tiggarantixxi, filwaqt li 

jikkunsidraw li l-ETS tiġi ssupplimentata 

bi strumenti u strateġiji innovattivi oħra 

biex ġenwinament jitnaqqsu l-

emissjonijiet; jistieden lill-Kummissjoni 

sabiex, meta tirrieżamina l-ETS, tippremja 

l-aqwa prestazzjonijiet fi ħdan l-industrija 

li tuża ħafna enerġija, mil-lat tal-

produzzjoni ta' prodotti bil-ksib ta' 

emissjonijiet aktar baxxi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jinnota l-istabbiliment tar-riżerva tal-

istabbiltà tas-suq fl-2019 u jistenna l-

proposti tal-Kummissjoni għar-riforma 

strutturali tal-ETS għal wara l-2020, li se 

tkun soġġetta għal skrutinju speċifiku u 

separat fil-Parlament; 

6. Jinnota l-istabbiliment tar-riżerva tal-

istabbiltà tas-suq fl-2019 u qiegħed 

jikkunsidra l-proposti tal-Kummissjoni 

għar-riforma strutturali tal-ETS għal wara 

l-2020, li se tkun soġġetta għal skrutinju 

speċifiku u separat fil-Parlament; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 29a. Jappoġġja l-ħolqien ta' kumitati 

lokali ta' informazzjoni u konsultazzjoni 

għall-prevenzjoni tar-riskji industrijali, li 

għandhom jinkludu lill-partijiet 

interessati kollha u li li għandu jkollhom 

is-setgħa li jwettqu monitoraġġ u jagħtu l-

allarm; jenfasizza l-kompetenza 

rikonoxxuta tar-rappreżentanti tal-

impjegati rigward l-għażliet strateġiċi u t-

teħid ta' deċiżjonijiet tan-negozji; 

Or. en 

 

 


