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3.7.2017 A8-0239/5 

Ændringsforslag  5 

Mireille D’Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0239/2017 

Seb Dance 

En europæisk indsats for bæredygtighed 

2017/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning I a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ia. der henviser til, at Den 

Europæiske Union allerede er den mest 

energieffektive økonomiske zone i den 

udviklede verden, når det drejer sig om at 

spare på energiressourcerne og reducere 

drivhusgasemissionerne, hvilket 

underbygges af den omstændighed, at 

drivhusgasemissionerne kun beløb sig til 

10 % af de samlede emissioner i 2014 – et 

fald fra 19 % i 2010 – og af, at andelen af 

de globale drivhusgasemissioner i forhold 

til størrelsen af EU's befolkning og BNP 

er ubetydelig sammenlignet med Kinas og 

USA's; understreger, at enhver yderligere 

indsats for at begrænse 

drivhusgasemissioner, som udelukkende 

gennemføres af Den Europæiske Union, 

muligvis kun vil have en begrænset global 

betydning i sidste ende; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Ændringsforslag  6 

Mireille D’Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0239/2017 

Seb Dance 

En europæisk indsats for bæredygtighed 

2017/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Q 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Q. der henviser til, at international 

handel kan være en stærk drivkraft for 

udvikling og økonomisk vækst og til, at en 

stor andel af EU's import kommer fra 

udviklingslande; der henviser til, at 2030-

dagsordenen anerkender handel som et 

middel til at opnå bæredygtig udvikling; 

Q. der henviser til, at international 

handel, når den er korrekt reguleret, kan 

være en stærk drivkraft for udvikling og 

økonomisk vækst, men også kan bidrage 

til global forurening og tab af 

biodiversitet som følge af den 

verdensomspændende transport af varer 

og indførelse af invasive fremmede arter, 

som er væsentlige årsager til tab af 

biodiversitet; der henviser til, at en stor 

andel af EU's import kommer fra 

udviklingslande; der henviser til, at 2030-

dagsordenen anerkender, at handel kan 

være et middel til at nå målene for 

bæredygtig udvikling, så længe den er til 

gensidig fordel og ikke fører til urimelig 

konkurrence; 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

3.7.2017 A8-0239/7 

Ændringsforslag  7 

Mireille D’Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0239/2017 

Seb Dance 

En europæisk indsats for bæredygtighed 

2017/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16a. understreger, at Den Europæiske 

Union allerede er den mest energieffektive 

økonomiske magt i den udviklede verden, 

og at en vellykket overgang til en 

kulstoffattig økonomi også kræver 

tilstrækkelig beskyttelse af den 

europæiske sektor for vedvarende energi 

mod urimelig international konkurrence; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Ændringsforslag  8 

Mireille D’Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0239/2017 

Seb Dance 

En europæisk indsats for bæredygtighed 

2017/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 75 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  75a. understreger, at overgangen til en 

kulstoffattig økonomi kan skabe nye job, 

som kræver nye kompetencer, navnlig 

inden for ingeniørfag og naturvidenskab; 

bemærker, at medlemsstaternes 

videregående uddannelsessystemer er 

tilbøjelige til at prioritere humaniora og 

"liberale erhverv" højere end tekniske og 

erhvervsfaglige uddannelser, samt 

uddannelser inden for naturvidenskab, 

teknologi, ingeniørvirksomhed og 

matematik (STEM), og understreger, at 

manglen på personer, der har afsluttet en 

uddannelse inden for STEM-fagene kan 

risikere at hindre den fremtidige 

økonomiske vækst i Den Europæiske 

Union; opfordrer medlemsstaterne til at 

tilpasse deres uddannelsessystemer til 

behovene hos den fremtidige 

arbejdsstyrke; 

Or. en 

 

 


