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3.7.2017 A8-0239/9 

Amendement  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de 17 

doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling (SDG's) van de VN een 

blauwdruk vormen voor een betere 

samenleving en wereld, te verwezenlijken 

door middel van praktische en meetbare 

acties op een aantal terreinen, zoals betere 

en gelijkere gezondheidsresultaten, meer 

welzijn en onderwijs voor burgers, meer 

welvaart over de hele lijn, bestrijding van 

klimaatverandering en behoud van het 

milieu voor de toekomstige generaties, en 

dat die SDG's als een rode draad door alle 

werkzaamheden van de Unie moeten 

lopen; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/10 

Amendement  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 63 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 63 bis. onderkent het belang van cultuur 

en culturele participatie voor de 

verwezenlijking van de SDG-agenda, 

alsook van de rol van cultuur in de 

externe betrekkingen en het 

ontwikkelingsbeleid; verzoekt om gepaste 

steun voor culturele instellingen en 

organisaties die bijdragen aan de 

verwezenlijking van de SDG-agenda en 

om verdere uitdieping van de verbanden 

tussen onderzoek, wetenschap, innovatie 

en kunst; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Amendement  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 63 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 63 ter. is uiterst bezorgd over de 

uiteenlopende prestaties van de 

onderwijsstelsels in de lidstaten, zoals 

blijkt uit de jongste PISA-enquêtes; 

benadrukt dat voor iedereen toegankelijke 

openbare onderwijs- en opleidingsstelsels 

waarvoor voldoende middelen worden 

uitgetrokken, van essentieel belang zijn 

voor gelijkheid en sociale inclusie en voor 

de verwezenlijking van de streefdoelen 

van SDG 4, en dat hoogwaardig onderwijs 

het vermogen heeft om kwetsbare mensen, 

minderheden, mensen met speciale 

behoeften en vrouwen en meisjes, mondig 

te maken; betreurt het hardnekkige 

probleem van de hoge jeugdwerkloosheid; 

wijst erop dat onderwijs van groot belang 

is voor de ontwikkeling van een 

zelfredzame samenleving; vraagt de EU 

om onderwijs en technische en 

beroepsopleidingen van goede kwaliteit en 

samenwerking met de industrie te 

beschouwen als essentiële voorwaarden 

voor de inzetbaarheid van jongeren op de 

arbeidsmarkt en voor de toegang tot 

gekwalificeerde banen; 

Or. en 

 

 


