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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

3.7.2017 A8-0239/9 

Muudatusettepanek  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0239/2016 

Seb Dance 

ELi kestliku arengu meetmed 

2017/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 A a. arvestades, et ÜRO 17 kestliku 

arengu eesmärki kujutavad endast kava 

parema ühiskonna ja maailma loomiseks 

praktiliste ja mõõdetavate meetmete 

kaudu; need eesmärgid hõlmavad 

mitmeid küsimusi, sealhulgas parema ja 

võrdsema tervishoiu, kodanike suurema 

heaolu, parema hariduse ja suurema 

üldise jõukuse saavutamine, 

kliimamuutuste vastased meetmed ning 

keskkonnahoid tulevaste põlvkondade 

jaoks, ning neid eesmärke tuleks liidu 

kõigis tegevusvaldkondades alati 

horisontaalselt arvesse võtta; 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2017 A8-0239/10 

Muudatusettepanek  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0239/2016 

Seb Dance 

ELi kestliku arengu meetmed 

2017/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 63 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 63 a. sedastab, et kultuur ja kultuuris 

osalemine on kestliku arengu eesmärkide 

tegevuskava täitmisel oluline, samuti on 

tähtis kultuuri roll välissuhetes ja 

arengupoliitikas; nõuab asjakohast 

toetust kultuuriasutustele ja -

organisatsioonidele kestliku arengu 

eesmärkide tegevuskava täitmisel ning 

uuringute, teaduse, innovatsiooni ja 

kunsti vaheliste sidemete edasist 

süvendamist; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0239/2016 

Seb Dance 

ELi kestliku arengu meetmed 

2017/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 63 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 63 b. väljendab sügavat muret 

liikmesriikide haridussüsteemide 

tulemuslikkuse erinevuste pärast, mis 

ilmnes viimastest PISA aruannetest; 

rõhutab, et kõigile kättesaadavad 

asjakohaselt rahastatud haridus- ja 

koolitussüsteemid on võrdsuse ja 

sotsiaalse kaasatuse jaoks ning kestliku 

arengu eesmärgi nr 4 sihtide 

saavutamiseks ülimalt tähtsad, ning 

kvaliteetne haridus võimaldab 

suurendada haavatavate isikute, 

vähemuste, erivajadustega inimeste ning 

naiste ja tütarlaste mõjuvõimu; peab 

kahetsusväärseks püsivat noorte suure 

töötuse probleemi; rõhutab, et haridus on 

isemajandava ühiskonna arengu jaoks 

keskse tähtsusega; nõuab, et EL seoks 

omavahel kvaliteetse hariduse, tehnilise ja 

kutseõppe ning koostöö tööstusega, luues 

seega olulise eeltingimuse noorte 

tööalaseks konkurentsivõimeks ja 

juurdepääsuks kvaliteetsetele 

töökohtadele; 

Or. en 

 

 


