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9.12.2015 A8-0309/1 

Alteração  1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot e outros 

 

Relatório A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Desenvolvimento de uma indústria europeia sustentável de metais comuns 

2014/2211(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando Q 

 

Proposta de resolução Alteração 

Q. Considerando que o reconhecimento do 

estatuto de economia de mercado para 

economias estatais, ou outro tipo de 

economias que não tenham por base o 

mercado, iria prejudicar os instrumentos de 

defesa comercial e afetar severamente a 

competitividade das indústrias europeias 

de metais comuns; 

Q. Considerando que o reconhecimento do 

estatuto de economia de mercado para 

economias estatais, ou outro tipo de 

economias que não tenham por base o 

mercado, sem referência ao seu 

funcionamento real, iria prejudicar os 

instrumentos de defesa comercial e ter um 

considerável impacto em termos de 
competitividade e emprego sobre as 

indústrias europeias de metais comuns, 

através do agravamento do impacto da 

guerra de preços liderada pelo maior 

produtor mundial de aço e da sua 

conhecida sobrecapacidade. 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

9.12.2015 A8-0309/2 

Alteração  2 

Edouard Martin, relator 

 

Relatório A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Desenvolvimento de uma indústria europeia sustentável de metais comuns 

2014/2211(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que a reformulação do atual 

RCLE constitui uma das questões mais 

urgentes em termos de garantia da 

competitividade da indústria de metais de 

base; está ciente de que a Comissão 

Europeia lançou um debate que conduzirá 

à reforma do sistema RCLE no quarto 

período 2021-2028 e solicita, nesse 

contexto, que a reforma inclua a questão 

das fugas de carbono e promova a eficácia, 

a inovação industrial e a otimização dos 

rendimentos que esta reforma deveria 

garantir, e que, simultaneamente, considere 

a possibilidade de completar o RCLE com 

outros instrumentos e estratégias 

inovadores para a redução efetiva das 

emissões; exorta a Comissão, no âmbito da 

revisão do sistema RCLE, a recompensar 

os melhores desempenhos registados pelas 

indústrias com utilização intensiva de 

energia na produção de bens, mas com 

níveis de emissões inferiores; 

5. Salienta que a reformulação do atual 

RCLE constitui uma das questões mais 

urgentes em termos de garantia da 

competitividade da indústria de metais de 

base; observa que a Comissão Europeia 

apresentou propostas que conduzirão à 

reforma do sistema RCLE no quarto 

período 2021-2030 e solicita, nesse 

contexto, aos colegisladores que garantam 

que a reforma inclua a questão das fugas de 

carbono e promova a eficácia, a inovação 

industrial e a otimização dos rendimentos 

que esta reforma deveria garantir, e que, 

simultaneamente, considere a possibilidade 

de completar o RCLE com outros 

instrumentos e estratégias inovadores para 

a redução efetiva das emissões; exorta a 

Comissão, no âmbito da revisão do sistema 

RCLE, a recompensar os melhores 

desempenhos registados pelas indústrias 

com utilização intensiva de energia na 

produção de bens, mas com níveis de 

emissões inferiores; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/3 

Alteração  3 

Edouard Martin, relator 

 

Relatório A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Desenvolvimento de uma indústria europeia sustentável de metais comuns 

2014/2211(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Toma nota da criação da reserva de 

estabilização do mercado em 2019 e 

aguarda as propostas da Comissão 

relativamente às reformas estruturais do 

RCLE para o período pós-2020, que serão 

objeto de análise específica e separada por 

parte do Parlamento; 

6. Toma nota da criação da reserva de 

estabilização do mercado em 2019 e está a 

examinar as propostas da Comissão 

relativamente às reformas estruturais do 

RCLE para o período pós-2020, que serão 

objeto de análise específica e separada por 

parte do Parlamento; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/4 

Alteração  4 

Edouard Martin, David Borrelli, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo e outros 

 

Relatório A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Desenvolvimento de uma indústria europeia sustentável de metais comuns 

2014/2211(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 29-A. Apoia a criação de comités locais de 

informação e concertação para a 

prevenção de riscos industriais, compostos 

por todas as partes interessadas com 

competências em matéria de controlo e 

alerta; salienta a reconhecida 

competência dos representantes dos 

trabalhadores no que diz respeito às 

opções estratégicas e ao processo de 

tomada de decisões da empresa; 

Or. en 

 

 


