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3.7.2017 A8-0239/5 

Ändringsförslag  5 

Mireille D’Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ia. Europeiska unionen är redan det 

mest energieffektiva ekonomiska området 

i den industrialiserade världen när det 

gäller att spara energi och minska utsläpp 

av växthusgaser, vilket framgår av det 

faktum att dess utsläpp av växthusgaser 

endast uppgick till 10 % av de totala 

utsläppen i världen 2014 – en minskning 

från 19 % 2010 – och sett till befolkning 

och BNP är dess andel av de globala 

utsläppen av växthusgaser försumbar 

jämfört med Kina och USA. Parlamentet 

betonar att om det endast är Europeiska 

unionen som vidtar ytterligare åtgärder 

för att minska sina utsläpp av 

växthusgaser får det följaktligen få 

globala effekter. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Ändringsförslag  6 

Mireille D’Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Q 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Q. Internationell handel kan vara en 

effektiv drivkraft för utveckling och 

ekonomisk tillväxt, och en stor del av EU:s 

import kommer från utvecklingsländer. I 

2030-agendan erkänns handel som ett sätt 

att uppnå målen för hållbar utveckling. 

Q. Internationell handel, om den 

regleras korrekt, kan vara en effektiv 

drivkraft för utveckling och ekonomisk 

tillväxt, men kan också bidra till globala 

föroreningar och förlust av biologisk 

mångfald, genom den globala transporten 

av varor och introduktionen av invasiva 

främmande arter, som är en betydande 

orsak till förlust av biologisk mångfald. 

En stor del av EU:s import kommer från 

utvecklingsländer. I 2030-agendan 

erkänner man att handel kan vara ett sätt 

att uppnå målen för hållbar utveckling i 

den mån det är ömsesidigt fördelaktigt 

och inte leder till illojal konkurrens. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Ändringsförslag  7 

Mireille D’Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16a. Europaparlamentet betonar att 

Europeiska unionen redan är den mest 

energieffektiva ekonomiska makten i den 

industrialiserade världen, och att en 

framgångsrik övergång till en 

koldioxidsnål ekonomi också kräver 

adekvat skydd för den europeiska 

industrin för förnybar energi mot illojal 

internationell konkurrens. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Ändringsförslag  8 

Mireille D’Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 75a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  75a. Europaparlamentet understryker 

att övergången till en koldioxidsnål 

ekonomi kan leda till skapandet av nya 

jobb som kräver ny kompetens, teknik och 

vetenskap. Parlamentet konstaterar att 

högre utbildningssystem i 

medlemsstaterna har en tendens att 

värdera humaniora och konst högre än 

teknik- och yrkesutbildning samt 

utbildning inom vetenskap, teknik, 

ingenjörsvetenskap och matematik, och 

betonar att en brist på personer med en 

examen i dessa ämnen kan utgöra ett 

hinder för Europeiska unionens 

ekonomiska tillväxt. Europaparlamentet 

uppmuntrar medlemsstaterna att anpassa 

sina utbildningssystem till framtida 

arbetskraftsbehov. 

Or. en 

 

 


