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LV Vienoti daudzveidībā LV 

3.7.2017 A8-0239/5 

Grozījums Nr.  5 

Mireille D’Ornano 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ia apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ia. tā kā, salīdzinājumā ar visu pārējo 

rūpnieciski attīstīto pasaules daļu, 

Eiropas Savienība jau ir nodrošinājusi 

vislielākos sasniegumus 

energoefektivitātes, energoresursu 

ietaupījumu un SEG emisiju 

samazināšanas jomā, kā to skaidri parāda 

tas, ka 2014. gadā ES SEG emisijas bija 

tikai 10 % no pasaules kopējā emisiju 

apjoma, kas ir būtisks samazinājums kopš 

2010. gada, kad šis īpatsvars bija 19 %, un 

gan iedzīvotāju skaita, gan IKP ziņā ES 

SEG emisiju daļa, salīdzinājumā ar Ķīnu 

un ASV, ir niecīga;  uzsver, ka jebkādiem 

turpmākiem ES vienpusējiem centieni 

samazināt SEG emisijas var būt ļoti maza 

ietekme uz globālo situāciju; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Grozījums Nr.  6 

Mireille D’Ornano 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Q apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Q. tā kā starptautiskā tirdzniecība var 

būt spēcīgs virzītājspēks attīstībai un 

ekonomikas izaugsmei un liela daļa no ES 

importa nāk no jaunattīstības valstīm; tā kā 

Programmā 2030 tirdzniecība atzīta par 

vienu no līdzekļiem IAM sasniegšanai; 

Q. tā kā starptautiskā tirdzniecība, ja 

tā tiek pienācīgi regulēta, var būt spēcīgs 

virzītājspēks attīstībai un ekonomikas 

izaugsmei, bet tā var arī palielināt 

pasaules piesārņojumu un mazināt 

bioloģisko daudzveidību, ņemot vērā 

preču un produktu transportēšanu pa visu 

pasauli un invazīvu svešzemju sugu 

ieviešanu, kas ir viens no galvenajiem 

bioloģiskās daudzveidības zaudēšanas 

iemesliem; tā kā liela daļa no ES importa 

nāk no jaunattīstības valstīm; tā kā 

Programmā 2030 atzīts, ka tirdzniecība var 

būt līdzeklis IAM sasniegšanai, bet vienīgi 

ar nosacījumu, ka tā ir abpusēji izdevīga 

un nenoved pie negodīgas konkurences; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Grozījums Nr.  7 

Mireille D’Ornano 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  16.a uzsver, ka Eiropas Savienība jau ir 

visenergoefektīvākā ekonomiskā lielvara 

rūpnieciski attīstītajā pasaules daļā un, lai 

pāreja uz mazoglekļa ekonomiku būtu 

veiksmīga, ir arī jānodrošina Eiropas 

atjaunojamo energoresursu nozares 

pienācīga aizsardzība no negodīgas 

starptautiskās konkurences; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Grozījums Nr.  8 

Mireille D’Ornano 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

75.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  75.a uzsver, ka pāreja uz mazoglekļa 

ekonomiku var palīdzēt radīt jaunas 

darbvietas, kurām būs nepieciešamas 

jaunas prasmes, proti, inženierijas un 

eksakto zinātņu jomā; norāda uz to, ka 

dalībvalstu augstākās izglītības sistēmās ir 

tendence piešķirt prioritāti 

humanitārajām zinātnēm un brīvajām 

mākslām nevis tehniskai un 

arodapmācībai nedz arī zinātnes, 

tehnoloģijas, inženierijas un matemātikas 

(STEM) izglītībai, uzsver, ka STEM 

absolventu trūkums var traucēt Eiropas 

Savienības turpmākai ekonomiskai 

izaugsmei; mudina dalībvalstis pielāgot 

savas izglītības sistēmas turpmākām 

darba tirgus vajadzībām; 

Or. en 

 

 


