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9.12.2015 A8-0309/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Edouard Martin, Massimiliano Salini, David Borrelli, Yannick Jadot a ďalší 

 

Správa A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov 

2014/2211(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Q 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Q. keďže uznanie hospodárskeho štatútu 

trhu ako štátom riadeného alebo iného 

netrhového hospodárstva by oslabilo 

nástroje na ochranu obchodu a malo vážny 

vplyv na konkurencieschopnosť 

európskeho odvetvia výroby základných 

kovov; 

Q. keďže uznanie hospodárskeho štatútu 

trhu ako štátom riadeného alebo iného 

netrhového hospodárstva bez toho, aby sa 

bralo do úvahy ich skutočné fungovanie, 
by oslabilo nástroje na ochranu obchodu a 

malo vážny vplyv na 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť v 

európskom odvetví výroby základných 

kovov tým, že by zhoršilo vplyv cenovej 

vojny zo strany najväčšieho výrobcu ocele 

na svete a notoricky známej nadkapacity; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Edouard Martin, spravodajca 

 

Správa A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov 

2014/2211(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že zmena súčasného 

systému ETS predstavuje jednu z 

najnaliehavejších otázok z hľadiska 

zabezpečenia konkurencieschopnosti 

odvetvia výroby základných kovov; chápe, 

že Európska komisia sa začala zaoberať 

úvahami zameranými na reformu systému 

ETS vo štvrtom období rokov 2021 – 2028, 

a v tejto súvislosti žiada, aby sa do reformy 

začlenili otázky týkajúce sa úniku uhlíka, 

presadzovania účinnosti, priemyselnej 

inovácie a optimálnej návratnosti, ktoré by 

sa mali touto reformou zaručiť, a aby sa 

zároveň zvážilo doplnenie systému 

obchodovania s emisiami ďalšími 

inovatívnymi nástrojmi a stratégiami s 

cieľom dosiahnuť skutočné zníženie 

emisií; vyzýva Komisiu, aby pri revidovaní 

systému ETS odmenila v rámci energeticky 

náročného priemyselného odvetvia 

subjekty s najlepšími výsledkami, keďže 

vyrábali tovar a zároveň dosahovali nižšie 

emisie; 

5. zdôrazňuje, že zmena súčasného 

systému ETS predstavuje jednu z 

najnaliehavejších otázok z hľadiska 

zabezpečenia konkurencieschopnosti 

odvetvia výroby základných kovov; 

konštatuje, že Európska komisia predložila 

návrhy, ktoré majú viesť k reforme 

systému ETS vo štvrtom období rokov 

2021 – 2030, a v tejto súvislosti žiada 

spoluzákonodarcov, aby zabezpečili, aby 

sa do reformy začlenili otázky týkajúce sa 

úniku uhlíka, presadzovania účinnosti, 

priemyselných inovácií a optimálnej 

návratnosti, ktoré by sa mali touto 

reformou zaručiť, a aby sa zároveň zvážilo 

doplnenie systému obchodovania 

s emisiami ďalšími inovatívnymi nástrojmi 

a stratégiami s cieľom dosiahnuť skutočné 

zníženie emisií; vyzýva Komisiu, aby pri 

revidovaní systému ETS odmenila v rámci 

energeticky náročného priemyselného 

odvetvia subjekty s najlepšími výsledkami, 

keďže vyrábali tovar a zároveň dosahovali 

nižšie emisie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Edouard Martin, spravodajca 

 

Správa A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov 

2014/2211(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. konštatuje, že v roku 2019 sa vytvorí 

rezerva stability trhu, a očakáva návrhy 

Komisie týkajúce sa štrukturálnej reformy 

systému ETS na obdobie po roku 2020, 

ktoré sa špecificky a oddelene preskúmajú 

v Parlamente; 

6. konštatuje, že v roku 2019 sa vytvorí 

rezerva stability trhu, a posudzuje návrh 

Komisie týkajúci sa štrukturálnej reformy 

systému ETS na obdobie po roku 2020, 

ktorý sa špecificky a samostatne preskúma 

v Parlamente; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0309/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Edouard Martin, David Borrelli, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo a ďalší 

 

Správa A8-0309/2015 

Edouard Martin 

Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov 

2014/2211(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 29a. podporuje vytváranie miestnych 

informačných a konzultačných výborov 

zodpovedných za predchádzanie 

priemyselným rizikám, v ktorých budú 

zastúpené všetky zainteresované strany s 

právomocami v oblasti dohľadu a 

varovania; kladie dôraz na uznávanie 

odborných znalostí zástupcov 

zamestnancov so zreteľom na strategické 

rozhodnutia podnikov a rozhodovanie; 

Or. en 

 

 


