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3.7.2017 A8-0239/5 

Amendement  5 

Mireille D’Ornano 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  I bis. overwegende dat de Europese Unie 

nu al de meest energie-efficiënte 

economische zone van de ontwikkelde 

wereld is als het erom gaat energie te 

besparen en de uitstoot van 

broeikasgassen te verminderen, zoals 

blijkt uit het feit dat haar uitstoot van 

broeikasgassen in 2014 slechts 10 % van 

het wereldtotaal bedroeg (in 2010 was dat 

nog 19 %) en dat haar aandeel in de 

wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 

in verhouding tot haar bevolking en bbp 

verwaarloosbaar is in vergelijking met 

China en de Verenigde Staten; benadrukt 

dat het op wereldvlak weinig effect zal 

hebben als alleen de Europese Unie 

verdere inspanningen levert om haar 

uitstoot van broeikasgassen te beperken; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Amendement  6 

Mireille D’Ornano 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat de internationale 

handel een grote drijvende kracht kan zijn 

voor ontwikkeling en economische groei 

en dat een groot deel van de invoer in de 

EU afkomstig is uit ontwikkelingslanden; 

overwegende dat de handel in de 

Agenda 2030 wordt erkend als een middel 

voor het verwezenlijken van de SDG's; 

Q. overwegende dat de internationale 

handel, indien die naar behoren wordt 

gereglementeerd, een grote drijvende 

kracht kan zijn voor ontwikkeling en 

economische groei, maar ook kan 

bijdragen tot wereldwijde verontreiniging 
en verlies aan biodiversiteit door het 

wereldwijde vervoer van goederen en 

koopwaar en de introductie van invasieve 

uitheemse soorten, die een belangrijke 

oorzaak van verlies aan biodiversiteit zijn; 

overwegende dat een groot deel van de 

invoer in de EU afkomstig is uit 

ontwikkelingslanden; overwegende dat in 

de Agenda 2030 wordt erkend dat handel 

een middel voor het verwezenlijken van de 

SDG's kan zijn mits hij wederzijdse 

voordelen biedt en niet tot oneerlijke 

concurrentie leidt; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Amendement  7 

Mireille D’Ornano 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  16 bis. benadrukt dat de Europese Unie 

nu al de meest energie-efficiënte 

economie van de ontwikkelde wereld is en 

dat voor een geslaagde overgang naar een 

koolstofarme economie ook een adequate 

bescherming van de Europese 

hernieuwbare-energiesector tegen 

oneerlijke internationale concurrentie 

nodig is; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Amendement  8 

Mireille D’Ornano 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 75 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  75 bis. onderstreept dat de overgang naar 

een koolstofarme economie kan leiden tot 

het ontstaan van nieuwe banen die 

nieuwe vaardigheden zullen vereisen, met 

name op het gebied van techniek en 

wetenschappen; merkt op dat humane 

wetenschappen en alfawetenschappen in 

de hogeronderwijsstelsels van de lidstaten 

vaak hoger aangeschreven staan dan 

technisch en beroepsonderwijs en STEM-

richtingen; benadrukt dat het tekort aan 

STEM-gediplomeerden de toekomstige 

economische groei in de Europese Unie 

wellicht in de weg kan staan; moedigt de 

lidstaten aan om hun onderwijsstelsels 

aan te passen aan de toekomstige vraag 

naar arbeidskrachten; 

Or. en 

 

 


