
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

3.7.2017 A8-0239/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Mireille D’Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ia. keďže Európska únia je už 

energeticky najúčinnejšia hospodárska 

zóna v rozvinutom svete, pokiaľ ide o 

úsporu zdrojov energie a znižovanie emisií 

skleníkových plynov, čo dokazuje 

skutočnosť, že v roku 2014 dosiahli jej 

emisie skleníkových plynov len 10 % z 

celkových svetových emisií, pričom v roku 

2010 to bolo 19 %, a že vo vzťahu k počtu 

obyvateľov a HDP je jej podiel na 

celosvetových emisiách skleníkových 

plynov v porovnaní s Čínou a Spojenými 

štátmi zanedbateľný; zdôrazňuje, že 

akékoľvek ďalšie úsilie o zredukovanie 

emisií skleníkových plynov vyvíjané len zo 

strany Európskej únie môže mať preto 

malý globálny vplyv; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Mireille D’Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Q 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Q. keďže medzinárodný obchod môže 

byť silnou hybnou silou rozvoja a 

hospodárskeho rastu a veľká časť dovozu 

do EÚ pochádza z rozvojových krajín; 

keďže program 2030 uznáva obchod ako 

prostriedok dosiahnutia CTUR; 

Q. keďže medzinárodný obchod, ak je 

riadne regulovaný, môže byť silnou 

hybnou silou rozvoja a hospodárskeho 

rastu, ale môže tiež prispieť ku 

globálnemu znečisteniu a k strate 

biodiverzity prostredníctvom celosvetovej 

prepravy výrobkov a tovaru a zavedenia 

invazívnych nepôvodných druhov, ktoré 

sú hlavnou príčinou straty biodiverzity; 

keďže veľká časť dovozu do EÚ pochádza 

z rozvojových krajín; keďže program 2030 

uznáva, že obchod môže byť prostriedkom 

na dosiahnutie cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja, pokiaľ je vzájomne 

prospešný a nevedie k nekalej súťaži;; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Mireille D’Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16a. zdôrazňuje, že Európska únia už je 

energeticky najúčinnejšou hospodárskou 

mocnosťou v rozvinutom svete a že 

úspešný prechod na nízkouhlíkové 

hospodárstvo si vyžaduje aj primeranú 

ochranu európskeho odvetvia 

obnoviteľných zdrojov energie pred 

nekalou medzinárodnou súťažou; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

3.7.2017 A8-0239/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Mireille D’Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  75a. zdôrazňuje skutočnosť, že prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo môže viesť 

k vytvoreniu nových pracovných miest, 

ktoré si budú vyžadovať nové zručnosti, 

najmä v oblasti inžinierstva a vied; 

konštatuje, že vysokoškolské vzdelávacie 

systémy členských štátov zvyčajne 

pripisujú väčšiu hodnotu humanitným 

vedám a slobodným umeniam než 

technickej a odbornej príprave a 

vzdelávaniu v odboroch STEM, pričom 

poukazuje na to, že nedostatok 

absolventov štúdia v odboroch STEM 

môže brzdiť budúci hospodársky rast 

Európskej únie; nabáda členské štáty, aby 

prispôsobili svoje vzdelávacie systémy 

budúcim potrebám v oblasti pracovných 

síl; 

Or. en 

 

 


