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Ændringsforslag  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0239/2017 

Seb Dance 

En europæisk indsat for bæredygtighed 

2017/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning A a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at FN's 17 

bæredygtige udviklingsmål udgør en plan 

for et bedre samfund og en bedre verden, 

der kan opnås gennem konkrete og 

målbare foranstaltninger, som omfatter 

en række spørgsmål, herunder opnåelse 

af bedre og mere lige sundhed, bedre 

velbefindende og uddannelse af borgerne, 

højere generel velstand, bekæmpelse af 

klimaforandringer og beskyttelse af 

miljøet af hensyn til de kommende 

generationer, og som sådan altid skal 

betragtes horisontalt på tværs af alle 

områder af Unionens aktiviteter; 

Or. en 
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Seb Dance, Miriam Dalli 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0239/2017 

Seb Dance 

En europæisk indsat for bæredygtighed 

2017/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 63 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 63a. anerkender betydningen af kultur 

og kulturel deltagelse for opnåelse af 

resultater under de bæredygtige 

udviklingsmål samt den rolle, som 

kulturen spiller i de eksterne forbindelser 

og udviklingspolitik; opfordrer til 

passende støtte til kulturelle institutioner 

og organisationer i forbindelse med 

opfyldelse af de bæredygtige 

udviklingsmål samt yderligere uddybning 

af forbindelserne mellem forskning, 

videnskab, innovation og kunst; 

Or. en 
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Seb Dance, Miriam Dalli 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0239/2017 

Seb Dance 

En europæisk indsat for bæredygtighed 

2017/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 63 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 63b. er dybt bekymret over forskellene 

mellem de resultater, der opnås i 

uddannelsessystemerne i 

medlemsstaterne, således som det fremgår 

af de seneste PISA-rapporter; 

understreger, at tilstrækkeligt 

finansierede offentlige systemer for almen 

uddannelse og erhvervsuddannelse, der er 

tilgængelige for alle, er afgørende for at 

sikre ligestilling og social inklusion og for 

at nå de delmål, der er opstillet under 

bæredygtigt udviklingsmål 4, og at 

uddannelse af høj kvalitet har mulighed 

for at styrke sårbare mennesker, 

mindretal, personer med særlige behov og 

kvinder og piger; beklager det vedvarende 

problem med høj ungdomsarbejdsløshed; 

understreger, at uddannelse er nøglen til 

at udvikle selvbærende samfund; 

opfordrer EU til at forbinde 

kvalitetsundervisning, faglig og 

erhvervsorienteret uddannelse og 

samarbejde med erhvervslivet, da dette er 

en vigtig forudsætning for unges 

beskæftigelsesegnethed og adgang til 

kvalificerede job; 

Or. en 

 

 


