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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

3.7.2017 A8-0239/5 

Muudatusettepanek  5 

Mireille D’Ornano 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

ELi kestliku arengu meetmed 

2017/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  I a. arvestades, et Euroopa Liit on juba 

praegu energiaressursside säästmise ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

valdkonnas arenenud maailma kõige 

energiatõhusam majandusvöönd, mida 

kinnitab asjaolu, et liidu 

kasvuhoonegaaside heide moodustas 

2014. aastal ainult 10 % kogu maailma 

heitest, võrreldes 2010. aasta 19 %ga, ja et 

rahvastikku ning SKPd arvesse võttes on 

ELi osakaal maailma kasvuhoonegaaside 

heitest tühine, võrreldes Hiina ja USA 

osakaaluga; rõhutab, et ainuüksi 

Euroopa Liidu edasistel jõupingutustel 

oma kasvuhoonegaaside heitkoguste 

piiramiseks ei oleks seetõttu erilist 

ülemaailmset mõju; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2017 A8-0239/6 

Muudatusettepanek  6 

Mireille D’Ornano 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

ELi kestliku arengu meetmed 

2017/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Q 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Q. arvestades, et rahvusvaheline 

kaubandus võib olla võimas 

majanduskasvu ja arengut tagant tõukav 

jõud ning suur osa ELi impordist on pärit 

arengumaadest; arvestades, et kestliku 

arengu tegevuskavas aastani 2030 

tunnustatakse kaubandust kestliku arengu 

eesmärkide saavutamise vahendina; 

Q. arvestades, et rahvusvaheline 

kaubandus, kui see on nõuetekohaselt 

reguleeritud, võib olla võimas arengut ja 

majanduskasvu tagant tõukav jõud, kuid 

võib ka soodustada ülemaailmset 

saastamist ja bioloogilise mitmekesisuse 

kadu toodete ja kaupade ülemaailmse 

transpordi ning invasiivsete võõrliikide 

sissetoomise tagajärjel, mis on elurikkuse 

kadumise olulisi põhjusi; arvestades, et 

suur osa ELi impordist on pärit 

arengumaadest; arvestades, et 2030. aasta 

tegevuskavas tunnistatakse, et kaubandus 

võib olla kestliku arengu eesmärkide 

saavutamise vahend, kui see on 

vastastikku kasulik ja ei too kaasa 

ebaausat konkurentsi; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Muudatusettepanek  7 

Mireille D’Ornano 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

ELi kestliku arengu meetmed 

2017/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  16 a. rõhutab, et Euroopa Liidul on 

juba arenenud maailma kõige 

energiatõhusam majandus ja et edukas 

üleminek vähese CO2-heitega 

majandusele eeldab ka Euroopa 

taastuvenergiatööstuse piisavat kaitset 

ebaausa rahvusvahelise konkurentsi eest; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Muudatusettepanek  8 

Mireille D’Ornano 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

ELi kestliku arengu meetmed 

2017/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  75 a. rõhutab, et üleminek vähese CO2-

heitega majandusele võib kaasa tuua uute 

töökohtade loomise, mis eeldavad uusi 

oskusi, eelkõige tehnika ja teaduse 

valdkonnas; märgib, et liikmesriikide 

kõrgharidussüsteemides kaldutakse 

humanitaaralasid ja vabu elukutseid 

tehnilisest ja kutseharidusest ning 

loodusteaduste, tehnoloogia, 

inseneriteaduste ja matemaatika 

valdkonna haridusest kõrgemalt hindama 

ja rõhutab, et tehnoloogia, 

inseneriteaduste ja matemaatika 

valdkonnas hariduse omandanute 

vähesus võib tulevikus Euroopa Liidu 

majanduskasvu takistada; ergutab 

liikmesriike kohandama oma 

haridussüsteemi tulevaste 

tööjõuvajadustega; 

Or. en 

 

 


