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3.7.2017 A8-0239/9 

Pakeitimas 9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES veiksmai siekiant tvarumo 

2017/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Aa. kadangi septyniolika JT darnaus 

vystymosi tikslų (DVT) nubrėžia geresnės 

visuomenės ir geresnio pasaulio kontūrus, 

juos galima pasiekti imantis praktinių ir 

išmatuojamų veiksmų ir jie apima įvairius 

klausimus, įskaitant pastangas pasiekti 

geresnių ir vienodesnių rezultatų 

sveikatos srityje, užtikrinti didesnę piliečių 

gerovę, geresnį švietimą ir bendrą 

klestėjimą, imtis kovos su klimato kaita 

veiksmų ir išsaugoti aplinką ateities 

kartoms, todėl jie visada turi būti 

vertinami horizontaliai visose Sąjungos 

veiklos srityse; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

3.7.2017 A8-0239/10 

Pakeitimas 10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES veiksmai siekiant tvarumo 

2017/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

63 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 63a. pripažįsta kultūros ir dalyvavimo 

kultūriniame gyvenime svarbą 

įgyvendinant DVT darbotvarkę, taip pat 

vaidmenį, kuris tenka kultūrai išorės 

santykių ir vystymosi politikos srityse; 

ragina deramai remti kultūros įstaigas ir 

organizacijas įgyvendinant DVT 

darbotvarkę ir toliau stiprinant mokslinių 

tyrimų, mokslo, inovacijų ir menų ryšius; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Pakeitimas 11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES veiksmai siekiant tvarumo 

2017/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

63 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 63b. reiškia didžiulį susirūpinimą, kad, 

kaip parodė paskutinės PISA ataskaitos, 

valstybių narių švietimo sistemų rezultatai 

skiriasi; pabrėžia, kad tinkamai 

aprūpintos ištekliais ir visiems prieinamos 

viešojo švietimo ir mokymo sistemos labai 

svarbios siekiant lygybės ir socialinės 

įtraukties bei įgyvendinant uždavinius 

pagal 4-ąjį DVT ir kad kokybiškas 

švietimas gali įgalinti pažeidžiamus 

asmenis, mažumas, specialiųjų poreikių 

turinčius asmenis ir moteris bei 

mergaites; apgailestauja dėl tebesančios 

didelio jaunimo nedarbo problemos; 

pažymi, kad švietimas itin svarbus norint 

išugdyti visuomenes, kurios geba 

išsilaikyti pačios; ragina ES susieti 

kokybišką švietimą, techninį bei profesinį 

mokymą ir bendradarbiavimą su 

pramone, nes tai esminė jaunimo 

užimtumo ir galimybių gauti darbą, 

kuriam reikia kvalifikuotų darbuotojų, 

išankstinė sąlyga; 

Or. en 

 

 


