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3.7.2017 A8-0239/5 

Poprawka  5 

Mireille D’Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI). 

Projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ia. mając na uwadze, że Unia 

Europejska już jest najbardziej efektywną 

energetycznie strefą gospodarczą w 

świecie rozwiniętym, jeżeli chodzi o 

oszczędność zasobów energetycznych i 

redukcję emisji gazów cieplarnianych, co 

potwierdza fakt, że jej emisje gazów 

cieplarnianych stanowiły zaledwie 10% 

ogółu emisji na świecie w 2014 r. w 

porównaniu z 19% w 2010 r., a w 

stosunku do liczby ludności i PKB udział 

emisji gazów cieplarnianych 

generowanych przez UE jest nikły w 

porównaniu z emisjami generowanymi 

przez Chiny i Stany Zjednoczone; 

podkreśla, że wszelkie dalsze działania ze 

strony samej Unii Europejskiej na rzecz 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 

mogą w związku z tym przynieść 

niewielkie skutki w ujęciu globalnym; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Poprawka  6 

Mireille D’Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że handel 

międzynarodowy może być istotnym 

czynnikiem napędzającym rozwój i wzrost 

gospodarczy, a znaczna część przywozu do 

UE pochodzi z krajów rozwijających się; 

mając na uwadze, że w programie działań 

do roku 2030 uznaje się handel za środek 

umożliwiający wdrożenie celów 

zrównoważonego rozwoju; 

Q. mając na uwadze, że handel 

międzynarodowy, jeżeli jest odpowiednio 

regulowany, może być istotnym 

czynnikiem napędzającym rozwój i wzrost 

gospodarczy, może jednak również 

przyczyniać się do globalnego 

zanieczyszczenia środowiska i utraty 

różnorodności biologicznej poprzez 

ogólnoświatowy transport towarów i 

produktów oraz wprowadzanie 

inwazyjnych gatunków obcych, które 

stanowią główną przyczynę utraty 

różnorodności biologicznej; mając na 

uwadze, że znaczna część przywozu do UE 

pochodzi z krajów rozwijających się; 

mając na uwadze, że w programie działań 

do roku 2030 uznaje się, że handel może 

być środkiem umożliwiającym wdrożenie 

celów zrównoważonego rozwoju, o ile 

wiąże się to z wzajemnymi korzyściami i 

nie prowadzi do nieuczciwej konkurencji; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Poprawka  7 

Mireille D’Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16a. podkreśla, że Unia Europejska już 

jest najbardziej efektywną energetycznie 

potęgą gospodarczą w świecie 

rozwiniętym, a udane przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną wymaga 

również odpowiedniej ochrony 

europejskiego sektora energii ze źródeł 

odnawialnych przed nieuczciwą 

konkurencją; 

Or. en 



 

AM\1130085PL.docx  PE605.584v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

3.7.2017 A8-0239/8 

Poprawka  8 

Mireille D’Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  75a. podkreśla fakt, że przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną może 

doprowadzić do stworzenia nowych miejsc 

pracy, które wymagać będą nowych 

umiejętności, np. w zakresie inżynierii i 

nauk ścisłych; zwraca uwagę, że systemy 

szkolnictwa wyższego państw 

członkowskich mają tendencję do 

preferowania nauk humanistycznych i 

sztuk wyzwolonych względem kształcenia 

technicznego i zawodowego oraz 

kształcenia w zakresie nauk ścisłych, 

technologii, inżynierii i matematyki; 

podkreśla, że niedobór absolwentów z 

zakresu nauk ścisłych, technologii, 

inżynierii i matematyki może utrudnić 

przyszły wzrost gospodarczy Unii 

Europejskiej; zachęca państwa 

członkowskie, aby dostosowały swoje 

systemy edukacji do przyszłego 

zapotrzebowania na siłę roboczą; 

Or. en 

 

 


