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9.12.2015 A8-0309/1 

Poprawka  1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot i inni 

 

Sprawozdanie A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych 

2014/2211(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że przyznanie statusu 

gospodarki rynkowej państwowym lub 

innym nierynkowym gospodarkom 

osłabiłoby instrumenty ochrony handlu i 

poważnie wpłynęłoby na konkurencyjność 

europejskiego przemysłu metali 

nieszlachetnych; 

Q. mając na uwadze, że przyznanie statusu 

gospodarki rynkowej państwowym lub 

innym nierynkowym gospodarkom bez 

odniesienia do ich rzeczywistego 

funkcjonowania osłabiłoby instrumenty 

ochrony handlu i miałoby poważny wpływ 

pod względem konkurencyjności i 

zatrudnienia w europejskim przemyśle 
metali nieszlachetnych, wpływając na 

zaostrzenie skutków wojny cenowej 

prowadzonej przez największych na 

świecie producentów stali oraz pod 

względem powszechnie znanej nadwyżki 

zdolności produkcyjnych tego sektora; 

Or. en 



 

AM\1081329PL.doc  PE574.439v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.12.2015 A8-0309/2 

Poprawka  2 

Edouard Martin, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych 

2014/2211(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że przeprojektowanie 

obecnego systemu EU ETS jest jedną z 

najbardziej naglących kwestii w kontekście 

zapewnienia konkurencyjności przemysłu 

metali nieszlachetnych; odnotowuje 

rozpoczęcie przez Komisję rozmów, które 

zakończą się reformą systemu EU ETS w 

czwartym okresie jego funkcjonowania 

przypadającym na lata 2021-2028, i 

apeluje w tym kontekście, by w reformie 

uwzględniono kwestię ucieczki emisji oraz 

wspierano efektywność, innowacyjność w 

przemyśle i optymalną sprawność, które 

reforma ta powinna zapewniać, a 

jednocześnie wzywa do rozważenia 

uzupełnienia systemu ETS o inne 

innowacyjne narzędzia i strategie służące 

rzeczywistemu ograniczeniu emisji; zwraca 

się do Komisji, aby w ramach przeglądu 

ETS nagradzano podmioty 

energochłonnego sektora produkcji, które 

osiągają najlepsze wyniki, wytwarzając 

mniej emisji w przeliczeniu na jednostkę 

produkcji; 

5. podkreśla, że przeprojektowanie 

obecnego systemu EU ETS jest jedną z 

najbardziej naglących kwestii w kontekście 

zapewnienia konkurencyjności przemysłu 

metali nieszlachetnych; odnotowuje, że 

Komisja przedstawiła wnioski, które 

zakończą się reformą systemu EU ETS w 

czwartym okresie jego funkcjonowania 

przypadającym na lata 2021-2030, i 

apeluje w tym kontekście do 

współustawodawców, by reforma ta 

obejmowała kwestię ucieczki emisji oraz 

propagowała efektywność, innowacyjność 

w przemyśle i optymalną sprawność, które 

reforma ta powinna zapewniać, a 

jednocześnie wzywa do rozważenia 

uzupełnienia systemu ETS o inne 

innowacyjne narzędzia i strategie służące 

rzeczywistemu ograniczeniu emisji; zwraca 

się do Komisji, aby w ramach przeglądu 

ETS nagradzano podmioty 

energochłonnego sektora produkcji, które 

osiągają najlepsze wyniki, wytwarzając 

mniej emisji w przeliczeniu na jednostkę 

produkcji; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/3 

Poprawka  3 

Edouard Martin, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych 

2014/2211(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. odnotowuje ustanowienie rezerwy 

stabilności rynku na 2019 r. i oczekuje na 

propozycje Komisji Europejskiej w 

zakresie reformy strukturalnej ETS po 

2020 r., które będą przedmiotem 

specjalnego, odrębnego badania w 

Parlamencie; 

6. odnotowuje ustanowienie rezerwy 

stabilności rynku na 2019 r. i rozpatruje 

propozycje Komisji Europejskiej w 

zakresie reformy strukturalnej ETS po 

2020 r., które będą przedmiotem 

specjalnego, odrębnego badania w 

Parlamencie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/4 

Poprawka  4 

Edouard Martin, David Borrelli, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo i inni 

 

Sprawozdanie A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych 

2014/2211(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 29a. popiera stworzenie lokalnych 

komitetów informacyjnych i 

konsultacyjnych mających na celu 

zapobieganie zagrożeniom przemysłowym, 

w których zasiadałyby wszystkie strony 

mające uprawnienia w zakresie kontroli i 

ostrzegania; podkreśla uznaną fachową 

wiedzę przedstawicieli pracowników w 

strategicznych wyborach i podejmowaniu 

decyzji w przedsiębiorstwie; 

Or. en 

 

 


