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BG Единство в многообразието BG 

3.7.2017 A8-0239/9 

Изменение  9 

Себ Данс, Мириам Дали 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Aa. като има предвид, че 17-те 

цели на ООН за устойчиво развитие 

(ЦУР) представляват подробен план 

за едно по-добро общество и един по-

добър свят, осъществим чрез 

конкретни и измерими действия и 

обхващащ редица въпроси, 

включително постигането на по-

добри и по-равностойни резултати в 

областта на здравето, по-голямо 

благополучие и образование на 

гражданите, по-голям общ 

просперитет, действия за борба с 

изменението на климата и опазване 

на околната среда за бъдещите 

поколения, и като такива трябва 

винаги да се разглеждат 

хоризонтално във всички области на 

действие на Съюза; 

Or. en 



 

AM\1130086BG.docx  PE605.584v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

3.7.2017 A8-0239/10 

Изменение  10 

Себ Данс, Мириам Дали 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 63 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 63a. признава значението на 

културата и на участието в нея за 

изпълнението на програмата за ЦУР, 

както и ролята на културата във 

външните отношения и политиката 

за развитие; призовава за подходяща 

подкрепа за културните институции 

и организации в реализирането на 

програмата за ЦУР, както и по-

нататъшното задълбочаване на 

връзките между научните 

изследвания, науката, иновациите и 

изкуствата; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Изменение  11 

Себ Данс, Мириам Дали 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 63 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 63б. изразява дълбока загриженост 

относно различията в 

ефективността на образователните 

системи в държавите членки, както е 

видно от последните доклади на 

PISA; подчертава, че подходящо 

обезпечените публични системи за 

образование и обучение, достъпни за 

всички, са от съществено значение за 

равенството и социалното 

приобщаване и за постигането на 

целите, заложени в ЦУР 4, както и че 

качественото образование е в 

състояние да създава възможности за 

уязвимите хора, малцинства, хората 

с увреждания и жените и 

момичетата; изразява съжаление 

относно трайния проблем с високите 

равнища на младежка безработица; 

отбелязва, че образованието е от 

ключово значение за развитието на 

самостоятелни устойчиви общества; 

призовава ЕС да обвърже 

качественото образование и 

техническото и професионалното 

обучение със сътрудничество с 

индустрията като съществено 

предварително условие за 

пригодността за заетост и достъпа 

на младите хора до квалифицирани 

работни места; 
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Or. en 

 

 


