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3.7.2017 A8-0239/5 

Pakeitimas 5 

Mireille D’Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES veiksmai siekiant tvarumo 

2017/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ia. kadangi, turint mintyje energijos 

išteklių taupymą ir išmetamo ŠESD kiekio 

mažinimą, Europos Sąjunga jau yra 

efektyviausiai energiją vartojanti 

ekonominė zona išsivysčiusiame pasaulyje 

– tai matyti iš to, kad išmetamas ŠESD 

kiekis 2014 m. sudarė tik 10 proc. viso 

pasaulio kiekio, o 2010 m. jis sudarė 

19 proc., ir kad, lyginant pagal gyventojų 

skaičius ir BVP, jai tenkanti dalis visame 

išmetamame ŠESD kiekyje yra 

nereikšminga palyginti su Kinija ir 

Jungtinėmis Amerikos Valstijomis; 

pabrėžia, kad dėl šios priežasties tolesnės 

Europos Sąjungos pastangos išmetamo 

ŠESD kiekio mažinimo srityje gali turėti 

nedidelį poveikį pasauliniu mastu; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Pakeitimas 6 

Mireille D’Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES veiksmai siekiant tvarumo 

2017/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Q konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Q. kadangi tarptautinė prekyba gali 

būti stiprus vystymąsi ir ekonomikos 

augimą skatinantis veiksnys, nes didelė 

dalis ES importo įvežama iš besivystančių 

šalių; kadangi Darbotvarkėje iki 2030 m. 

prekyba pripažįstama kaip priemonė DVT 

siekti; 

Q. kadangi tinkamai reguliuojama 

tarptautinė prekyba gali būti stiprus 

vystymąsi ir ekonomikos augimą 

skatinantis veiksnys, bet taip pat gali 

prisidėti prie pasaulinės taršos ir 

biologinės įvairovės nykimo visame 

pasaulyje gabenant prekes ir platinant 

invazines svetimas rūšis, kurios yra 

pagrindinė biologinės įvairovės nykimo 

priežastis; kadangi didelė dalis ES importo 

įvežama iš besivystančių šalių; kadangi 

Darbotvarkėje iki 2030 m. pripažįstama, 

kad prekyba gali būti priemonė DVT 

siekti, jei ji yra abipusiškai naudinga ir 

dėl jos neatsiranda nesąžininga 

konkurencija; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Pakeitimas 7 

Mireille D’Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES veiksmai siekiant tvarumo 

2017/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  16a. pabrėžia, kad Europos Sąjunga 

jau yra efektyviausiai energiją vartojanti 

ekonomika išsivysčiusiame pasaulyje ir 

kad siekiant sėkmingai pereiti prie prie 

mažai anglies dioksido į aplinką 

išskiriančių technologijų ekonomikos taip 

pat reikia užtikrinti tinkamą Europos 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

pramonės apsaugą nuo nesąžiningos 

tarptautinės konkurencijos; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Pakeitimas 8 

Mireille D’Ornano 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES veiksmai siekiant tvarumo 

2017/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  75a. pabrėžia, kad perėjus prie mažai 

anglies dioksido į aplinką išskiriančių 

technologijų ekonomikos gali būti sukurta 

naujų darbo vietų, kurioms reikės naujų 

įgūdžių, būtent inžinerijos ir mokslų 

srityse; pažymi, kad valstybių narių 

aukštojo mokslo sistemose labiau 

vertinami humanitariniai mokslai, o ne 

techninis ir profesinis mokymas ir 

švietimas gamtos mokslų, technologijų, 

inžinerijos ir matematikos srityse, 

pabrėžia, kad trūkstant diplomuotų 

gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos 

ir matematikos specialistų gali nukentėti 

būsimas Europos Sąjungos ekonomikos 

augimas; ragina valstybes nares pritaikyti 

savo švietimo sistemos prie būsimų darbo 

jėgos poreikių; 

Or. en 

 

 


