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3.7.2017 A8-0239/5 

Τροπολογία  5 

Mireille D’Ornano 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη η πλέον 

ενεργειακά αποδοτική οικονομική ζώνη 

στον ανεπτυγμένο κόσμο όσον αφορά την 

εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

ανέρχονταν μόλις στο 10% του συνόλου 

παγκοσμίως το 2014, έναντι 19% το 2010, 

και ότι, τόσο συγκριτικά με τον πληθυσμό 

της όσο και συγκριτικά με το ΑΕγχΠ της, 

το μερίδιό της στις παγκόσμιες εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου είναι αμελητέο 

σε σύγκριση με αυτά της Κίνας και των 

Ηνωμένων Πολιτειών· τονίζει ότι 

οποιεσδήποτε περαιτέρω μονομερείς 

προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου μπορεί, κατά συνέπεια, να 

έχουν ελάχιστο αντίκτυπο παγκοσμίως· 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Τροπολογία  6 

Mireille D’Ornano 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές 

εμπόριο μπορεί να αποτελέσει ισχυρή 

κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και 

την οικονομική μεγέθυνση και ότι ένα 

μεγάλο μέρος των εισαγωγών της ΕΕ 

προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες· 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το 

Θεματολόγιο 2030 αναγνωρίζει το εμπόριο 

ως μέσο επίτευξης των ΣΒΑ· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές 

εμπόριο, όταν διέπεται από κατάλληλο 

ρυθμιστικό πλαίσιο, μπορεί να αποτελέσει 

ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη 

και την οικονομική μεγέθυνση, αλλά 

μπορεί επίσης να συμβάλει στην 

παγκόσμια ρύπανση και σε απώλεια 

βιοποικιλότητας, με τις μεταφορές 

αγαθών και εμπορευμάτων σε παγκόσμιο 

επίπεδο και με την εισαγωγή 

χωροκατακτητικών ξένων ειδών, που 

αποτελούν κύρια αιτία απώλειας 

βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μεγάλο μέρος των εισαγωγών της ΕΕ 

προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Θεματολόγιο 

2030 αναγνωρίζει πως το εμπόριο μπορεί 

να αποτελέσει μέσο επίτευξης των ΣΒΑ, 

αρκεί να είναι αμοιβαία επωφελές και να 

μην οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό· 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Τροπολογία  7 

Mireille D’Ornano 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  16α. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι ήδη η πλέον ενεργειακά αποδοτική 

οικονομική δύναμη στον ανεπτυγμένο 

κόσμο και ότι η επιτυχία της μετάβασης 

προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα απαιτεί επίσης 

επαρκή προστασία του ευρωπαϊκού 

κλάδου των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας από τον διεθνή αθέμιτο 

ανταγωνισμό· 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Τροπολογία  8 

Mireille D’Ornano 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  75α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 

μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μπορεί 

να οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας που θα απαιτήσουν νέες 

δεξιότητες, ιδίως στη μηχανική και τις 

θετικές επιστήμες· επισημαίνει ότι τα 

συστήματα ανώτερης εκπαίδευσης των 

κρατών μελών τείνουν να δίνουν στις 

ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες 

μεγαλύτερη αξία από ό,τι δίνουν στην 

τεχνική και την επαγγελματική κατάρτιση 

και την εκπαίδευση STEM, και τονίζει ότι 

η έλλειψη αποφοίτων STEM μπορεί να 

εμποδίσει τη μελλοντική οικονομική 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους 

συστήματα στις μελλοντικές ανάγκες σε 

εργατικό δυναμικό· 

Or. en 

 

 


