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Edouard Martin 

Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin 

2014/2211(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Q 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Q. ker bi to, da se državnim ali drugim 

netržnim gospodarstvom prizna status 

tržnega gospodarstva, spodkopalo ukrepe 

trgovinske zaščite in resno vplivalo na 

konkurenčnost evropske industrije 

navadnih kovin; 

Q. ker bi to, da se državnim ali drugim 

netržnim gospodarstvom prizna status 

tržnega gospodarstva, brez upoštevanja 

njihovega dejanskega delovanja, 

spodkopalo ukrepe trgovinske zaščite in 

imelo resne posledice v smislu 

konkurenčnosti evropske industrije 

navadnih kovin in zaposlovanja v njej, in 

sicer s poslabšanjem posledic cenovne 

vojne, ki jo vodi največji svetovni 

proizvajalec jekla, in razvpito presežno 

zmogljivostjo te industrije; 

Or. en 
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Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je preoblikovanje sedanjega 

sistema ETS eno najbolj perečih vprašanj 

pri zagotavljanju konkurenčnosti industrije 

neplemenitih kovin; razume, da je 

Komisija sprožila razprave, ki se bodo 

zaključile z reformo ETS za četrto obdobje 

2021–2028 in s tem v zvezi poziva, naj 

reforma vključi vprašanje selitve virov CO2 

in spodbuja učinkovitost, industrijske 

inovacije ter optimalne donose, ki naj bi jih 

ta reforma zagotavljala, obenem pa dopolni 

ETS z drugimi inovativnimi instrumenti ter 

strategijami za resnično zmanjšanje emisij; 

poziva Komisijo, naj pri pregledu ETS 

nagradi najuspešnejše v energetsko 

intenzivni industriji, ki proizvajajo izdelke 

in hkrati zmanjšujejo emisije; 

5. poudarja, da je preoblikovanje sedanjega 

sistema ETS eno najbolj perečih vprašanj 

pri zagotavljanju konkurenčnosti industrije 

neplemenitih kovin; ugotavlja, da je 

Komisija podala predloge, ki se bodo 

zaključili z reformo ETS za četrto obdobje 

2021–2030, in s tem v zvezi poziva 

sozakonodajalca, naj zagotovita, da bo 

reforma vključevala vprašanje selitve virov 

CO2 in spodbujala učinkovitost, 

industrijske inovacije ter optimalne donose, 

ki naj bi jih ta reforma zagotavljala, 

obenem pa je treba preučiti dopolnitev 

ETS z drugimi inovativnimi instrumenti ter 

strategijami za resnično zmanjšanje emisij; 

poziva Komisijo, naj pri pregledu ETS 

nagradi najuspešnejše v energetsko 

intenzivni industriji, ki proizvajajo izdelke 

in hkrati zmanjšujejo emisije; 

Or. en 
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6. opozarja na vzpostavitev rezerve za 

stabilnost trga v letu 2019 in pričakuje 

predloge Komisije za strukturno reformo 

sistema EU za trgovanje z emisijami po 

letu 2020, ki bo specifično in ločeno 

pregledana v Parlamentu; 

6. opozarja na vzpostavitev rezerve za 

stabilnost trga v letu 2019 in preučuje 

predloge Komisije za strukturno reformo 

sistema EU za trgovanje z emisijami po 

letu 2020, ki bodo specifično in ločeno 

pregledani v Parlamentu; 

Or. en 
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 29a. podpira oblikovanje lokalnih odborov 

za obveščanje in posvetovanje za 

preprečevanje industrijskega tveganja, ki 

bi morali vključevati vse deležnike s 

pristojnostjo za izvajanje spremljanja in 

izdajanje opozoril; poudarja priznano 

strokovno znanje predstavnikov 

zaposlenih v zvezi s strateškimi 

odločitvami in odločanjem podjetja; 

Or. en 

 

 


