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3.7.2017 A8-0239/5 

Изменение  5 

Мирей Д'Орнано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение И a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Иа. като има предвид, че 

Европейският съюз вече е 

икономическата зона с най-висока 

енергийна ефективност в развития 

свят, що се отнася до пестене на 

енергия и ресурси и до намаляване на 

емисиите на парникови газове, както 

е видно от факта, че през 2014 г. 

неговите емисии на парникови газове 

възлизаха на едва 10% от общото 

количество в световен мащаб – 

понижение спрямо равнището от 

19% през 2010 г., и че по отношение на 

населението и на БВП неговият дял 

от световните емисии на парникови 

газове е незначителен в сравнение с 

този на Китай и Съединените щати; 

подчертава, че всякакви по-

нататъшни усилия за ограничаване 

на емисиите на парникови газове, 

полагани единствено от страна на 

Европейския съюз, могат 

следователно да имат слабо 

въздействие в световен план; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Изменение  6 

Мирей Д'Орнано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Р 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Р. като има предвид, че 

международната търговия може да бъде 

мощен двигател на развитие и 

икономически растеж и че голяма част 

от вноса в ЕС идва от развиващи се 

държави; като има предвид, че 

Програмата до 2030 г. признава 

търговията като средство за постигане 

на ЦУР; 

Р. като има предвид, че 

международната търговия, ако се 

регулира правилно, може да бъде 

мощен двигател за развитие и 

икономически растеж, но може също 

така да допринесе за глобалното 

замърсяване и загубата на биологично 

разнообразие в световен мащаб 

посредством транспортирането на 

продукти и стоки и въвеждането на 

инвазивни чужди видове, които са 

основна причина за загубата на 

биологично разнообразие; като има 

предвид, че голяма част от вноса в ЕС 

идва от развиващи се държави; като има 

предвид, че Програмата до 2030 г. 

признава, че търговията може да бъде 

средство за постигане на ЦУР, 

доколкото е от взаимен интерес и не 

води до нелоялна конкуренция; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Изменение  7 

Мирей Д'Орнано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  16a. подчертава, че Европейският 

съюз вече е най-ефективната от 

енергийна гледна точка икономическа 

сила в развития свят и че успешният 

преход към нисковъглеродна 

икономика изисква също така 

адекватна защита на европейския 

сектор на възобновяемите енергийни 

източници от нелоялна 

международна конкуренция; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Изменение  8 

Мирей Д'Орнано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  75a. подчертава факта, че 

преходът към нисковъглеродна 

икономика може да доведе до 

създаването на нови работни места, 

които ще изискват нови умения, а 

именно в областта на 

инженерството и науките; 

отбелязва, че в системите за висше 

образование на държавите членки 

има тенденция хуманитарните науки 

и свободните изкуства да се ценят 

повече от техническото и 

професионалното обучение и 

образованието в областта на 

науките, технологиите, 

инженерството и математиката 

(НТИМ), подчертава, че недостигът 

на завършили НТИМ може да 

възпрепятства в бъдеще 

икономическия растеж в Европейския 

съюз; насърчава държавите членки да 

адаптират своите образователни 

системи към бъдещите потребности 

от работна сила; 

Or. en 

 

 


