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3.7.2017 A8-0239/5 

Amendamentul  5 

Mireille D’Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ia. întrucât Uniunea Europeană deja 

este zona economică cea mai eficientă din 

punct de vedere energetic din lumea 

dezvoltată în ceea ce privește economiile 

de resurse de energie și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, așa cum 

demonstrează faptul că emisiile sale de 

gaze cu efect de seră reprezintă numai 

10 % din totalul emisiilor la nivel mondial 

în 2014, fiind reduse de la 19 % în 2010, 

iar în raport cu populația sa și PIB-ul 

său, ponderea sa din emisiile mondiale de 

gaze cu efect de seră este neglijabilă în 

comparație cu cea Chinei și a Statelor 

Unite; subliniază faptul că eforturile 

suplimentare, la nivel individual, depuse 

de Uniunea Europeană pentru a-și reduce 

emisiile de gaze cu efect de seră pot, prin 

urmare, să aibă un impact redus la nivel 

mondial; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Amendamentul  6 

Mireille D’Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât comerțul internațional 

poate fi un stimulent puternic pentru 

dezvoltare și creștere economică, și o mare 

parte din importurile UE au ca sursă țările 

în curs de dezvoltare; întrucât, Agenda 

2030 recunoaște comerțul drept un mijloc 

de îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă; 

Q. întrucât comerțul internațional, 

atunci când este reglementat în mod 

corespunzător, poate fi un stimulent 

puternic pentru dezvoltare și creștere 

economică, dar poate influența, de 

asemenea, poluarea globală și pierderea 

biodiversității , prin transportul de bunuri 

și mărfuri la nivel mondial și 

introducerea de specii alogene invazive, 

care reprezintă o cauză majoră a pierderii 

biodiversității; întrucât o mare parte din 

importurile UE au ca sursă țările în curs de 

dezvoltare; întrucât Agenda 2030 

recunoaște că schimburile comerciale pot 

fi un mijloc de îndeplinire a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, în măsura în care 

acestea sunt reciproc avantajoase și nu 

creează o concurență neloială; 

Or. en 



 

AM\1130085RO.docx  PE605.584v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

3.7.2017 A8-0239/7 

Amendamentul  7 

Mireille D’Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16a. subliniază că Uniunea Europeană 

deja este puterea economică cea mai 

eficientă din punct de vedere energetic din 

lumea dezvoltată, iar o tranziție de succes 

către o economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon necesită, de asemenea, o 

protecție adecvată față de concurența 

internațională neloială cu care se 

confruntă industria europeană a energiei 

din surse regenerabile; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Amendamentul  8 

Mireille D’Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 75 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  75a. subliniază faptul că tranziția către 

o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon poate crea noi locuri de muncă 

care vor necesita competențe noi, în 

special în domeniul ingineriei și al 

științelor; observă că sistemele de 

învățământ superior din statele membre 

tind aprecieze mai mult disciplinele 

umaniste și artele liberale decât 

învățământul tehnic și profesional și 

educația ȘTIM; subliniază faptul că 

penuria de absolvenți ȘTIM ar putea 

constitui o piedică în calea creșterii 

economice viitoare a Uniunii Europene; 

încurajează statele membre să își adapteze 

sistemele de învățământ la nevoile viitoare 

ale forței de muncă; 

Or. en 

 

 


