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3.7.2017 A8-0239/5 

Tarkistus  5 

Mireille D’Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  I a. ottaa huomioon, että EU on jo 

tällä hetkellä kehittyneen maailman 

energiatehokkain talousalue 

energiavarojen säästämisellä ja 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisellä mitattuna, mikä ilmenee 

siitä, että unionin 

kasvihuonekaasupäästöjen osuus 

maailman kokonaispäästöistä oli vuonna 

2014 vain 10 prosenttia – kun se vielä 

vuonna 2010 oli 19 prosenttia – ja siitä, 

että väestömäärään ja BKT:hen 

suhteutettuna unionin osuus maailman 

kasvihuonekaasupäästöistä on erittäin 

pieni Kiinaan ja Yhdysvaltoihin 

verrattuna; painottaa, että tästä syystä 

EU:n yksin toteuttamilla toimilla 

kasvihuonekaasupäästöjensä 

vähentämiseksi ei välttämättä ole suurta 

merkitystä maailmanlaajuisesti; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Tarkistus  6 

Mireille D’Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. toteaa, että kansainvälinen kauppa 

voi edistää tehokkaasti kehitystä ja 

talouskasvua ja että suuri osa EU:n 

tuonnista on peräisin kehitysmaista; ottaa 

huomioon, että Agenda 2030:ssä kauppa 

tunnustetaan yhdeksi keinoksi saavuttaa 

kestävän kehityksen tavoitteet; 

Q. toteaa, että asianmukaisesti 

säänneltynä kansainvälinen kauppa voi 

edistää tehokkaasti kehitystä ja 

talouskasvua mutta myös lisätä 

maailmanlaajuista saastumista ja 

biologisen monimuotoisuuden häviämistä 

tavaroiden ja kauppatavaroiden 

maailmanlaajuisen kuljetuksen ja 

sellaisten haitallisten vieraslajien 

kulkeutumisen vuoksi, jotka ovat yksi 

biologisen monimuotoisuuden häviämisen 

pääsyistä; toteaa, että suuri osa EU:n 

tuonnista on peräisin kehitysmaista; ottaa 

huomioon, että Agenda 2030:ssä 

tunnustetaan, että kauppa voi olla yksi 

keino saavuttaa kestävän kehityksen 

tavoitteet edellyttäen, että se hyödyttää 

molempia osapuolia ja siitä ei aiheudu 

epäreilua kilpailua; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Tarkistus  7 

Mireille D’Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  16 a. painottaa, että EU on jo tällä 

hetkellä kehittyneen maailman 

energiatehokkain talousmahti ja että 

onnistunut siirtyminen vähähiiliseen 

talouteen edellyttää myös, että unionin 

uusiutuvien energialähteiden teollisuutta 

suojataan riittävästi epäreilulta 

kansainväliseltä kilpailulta; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Tarkistus  8 

Mireille D’Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

75 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  75 a. korostaa, että vähähiiliseen 

talouteen siirtymisen myötä saattaa syntyä 

uusia työpaikkoja, joihin vaaditaan uusia 

taitoja ja erityisesti insinööritieteiden ja 

eri tieteenalojen osaamista; panee 

merkille, että jäsenvaltioiden 

korkeakoulujärjestelmissä on tapana 

asettaa humanistisille tieteille enemmän 

painoarvoa kuin tekniselle ja 

ammatilliselle koulutukselle ja STEM-

alojen (luonnontieteet, teknologia, 

insinööritieteet ja matematiikka) 

koulutukselle; painottaa, että STEM-

aloilta valmistuneiden vähäinen määrä 

voi haitata EU:n tulevaa talouskasvua; 

kannustaa jäsenvaltioita mukauttamaan 

koulutusjärjestelmiään tuleviin työvoiman 

tarpeisiin; 

Or. en 

 

 


