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3.7.2017 A8-0239/5 

Alteração  5 

Mireille D’Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando I-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  I-A. Considerando que a União 

Europeia já é a zona económica mais 

eficiente do ponto de vista energético do 

mundo desenvolvido, no que se refere à 

poupança de recursos energéticos e à 

redução das emissões de GEE, como 

demonstra o facto de as suas emissões de 

GEE representarem apenas 10% do total 

mundial em 2014 – uma diminuição 

relativamente aos 19% de 2010 – e de, em 

termos de população e de PIB, a sua 

quota-parte nas emissões de GEE ser 

negligenciável em comparação com as da 

China e dos Estados Unidos; salienta que, 

consequentemente, quaisquer esforços 

adicionais apenas da parte da UE para 

reduzir as suas emissões de GEE podem 

ter pouco impacto global; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

3.7.2017 A8-0239/6 

Alteração  6 

Mireille D’Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando Q 

 

Proposta de resolução Alteração 

Q. Considerando que o comércio 

internacional pode ser um poderoso motor 

de desenvolvimento e de crescimento 

económico e que uma grande parte das 

importações da UE provém dos países em 

desenvolvimento; considerando que a 

Agenda 2030 reconhece o comércio como 

meio de atingir os ODS; 

Q. Considerando que o comércio 

internacional, se for devidamente 

regulamentado, pode ser um poderoso 

motor de desenvolvimento e de 

crescimento económico mas também pode 

contribuir para a poluição e a perda de 

biodiversidade a nível global, devido ao 

transporte mundial de bens e mercadorias 

e à introdução de espécies exóticas 

invasoras, que constituem uma das 

principais causas da perda de 

biodiversidade; considerando que uma 

grande parte das importações da UE 

provém dos países em desenvolvimento; 

considerando que a Agenda 2030 

reconhece que o comércio pode ser um 

meio de atingir os ODS, desde que seja 

mutuamente benéfico e não provoque 

uma concorrência desleal; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Alteração  7 

Mireille D’Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  16-A. Salienta que a União Europeia já 

é a potência económica mais eficiente do 

ponto de vista energético do mundo 

desenvolvido e que uma transição bem 

sucedida para uma economia 

hipocarbónica exige também uma 

proteção adequada da indústria europeia 

de energias renováveis contra a 

concorrência internacional desleal; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Alteração  8 

Mireille D’Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 75-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  75-A. Salienta que a transição para uma 

economia hipocarbónica pode levar à 

criação de novos postos de trabalho que 

exijam novas competências, 

nomeadamente nas áreas da engenharia e 

da ciência; observa que os sistemas do 

ensino superior dos Estados-Membros 

tendem a valorizar as artes e 

humanidades em detrimento da formação 

técnica e profissional e do ensino nas 

disciplinas CTEM e realça que a falta de 

licenciados nestas disciplinas pode 

dificultar o futuro crescimento económico 

da União; incentiva os Estados-Membros 

a adaptarem os seus sistemas de ensino às 

futuras necessidades em matéria de mão-

de-obra; 

Or. en 

 

 


