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3.7.2017 A8-0239/9 

Tarkistus  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. toteaa, että YK:n 17 kestävän 

kehityksen tavoitetta ovat parempaan 

yhteiskuntaan ja maailmaan tähtäävä 

suunnitelma ja että ne voidaan saavuttaa 

käytännöllisten ja mitattavissa olevien 

toimien avulla ja niiden ansiosta muun 

muassa saavutetaan entistä parempia ja 

tasa-arvoisempia terveyteen liittyviä 

tuloksia, parannetaan kansalaisten 

hyvinvointia ja koulutusta, lisätään yleistä 

vaurautta, torjutaan ilmastonmuutosta ja 

autetaan säilyttämään ympäristöä tuleville 

sukupolville; katsoo, että tämän vuoksi 

nämä tavoitteet olisi huomioitava 

horisontaalisesti kaikilla unionin työn 

osa-alueilla; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/10 

Tarkistus  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

63 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 63 a. muistuttaa kulttuurin ja 

kulttuurisen osallistumisen merkityksestä 

kestävän kehityksen tavoitteita koskevan 

toimintaohjelman toteuttamisessa sekä 

kulttuurin merkityksestä ulkosuhteissa ja 

kehityspolitiikassa; kehottaa tukemaan 

asianmukaisesti kulttuurilaitoksia ja -

järjestöjä kestävän kehityksen tavoitteita 

koskevan toimintaohjelman 

toteuttamisessa sekä tutkimuksen, tieteen, 

innovoinnin ja taiteen yhteyksien 

vahvistamisessa; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Tarkistus  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

63 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 63 b. on erittäin huolestunut 

jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien 

tulosten eroista sellaisina kuin ne 

ilmenevät tuoreimmista PISA-raporteista; 

painottaa, että kaikkien saatavilla olevat 

julkiset koulutusjärjestelmät, joiden 

resurssit ovat riittävät, ovat olennaisen 

tärkeitä tasa-arvon ja sosiaalisen 

osallisuuden samoin kuin kestävän 

kehityksen tavoitteeseen 4 sisältyvien 

päämäärien saavuttamisen kannalta ja 

että korkealaatuisella koulutuksella 

pystytään voimaannuttamaan 

haavoittuvassa asemassa olevia 

henkilöitä, vähemmistöjä, henkilöitä, 

joilla on erikoistarpeita, sekä naisia ja 

tyttöjä; pitää sitkeää korkean 

nuorisotyöttömyyden ongelmaa 

valitettavana; huomauttaa, että 

omavaraisten yhteiskuntien kehittäminen 

edellyttää koulutusta; kehottaa EU:ta 

yhdistämään laadukkaan yleissivistävän, 

teknisen ja ammatillisen koulutuksen 

yhteistyöhön teollisuuden kanssa 

olennaisena edellytyksenä nuorten 

työllistettävyydelle ja pääsylle 

ammattitaitoa edellyttäviin työpaikkoihin; 

Or. en 
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