
 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

3.7.2017 A8-0239/9 

Grozījums Nr.  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Aa. tā kā ANO 17 ilgtspējīgas attīstības 

mērķi (IAM) ir ne tikai labākas 

sabiedrības un pasaules attīstības plāns, 

kas ir realizējams ar praktiskiem un 

rezultātu ziņā izmērāmiem pasākumiem, 

lai sasniegtu labākus un vienlīdzīgākus 

rezultātus vairākās jomās, tostarp 

veselības aizsardzībā, iedzīvotāju 

labjutības un izglītības veicināšanā, 

vispārējas labklājības palielināšanā, cīņā 

pret klimata pārmaiņām un vides 

saglabāšanā nākamām paaudzēm, un 

tāpēc šie mērķi vienmēr ir horizontāli 

jāintegrē visās Savienības darbības jomās; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/10 

Grozījums Nr.  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

63.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 63.a atzīst kultūras un līdzdalības 

kultūras dzīvē nozīmi IAM programmas 

īstenošanā, kā arī kultūras nozīmi ārējās 

attiecībās un attīstības politikā, prasa 

piešķirt pienācīgu atbalstu kultūras 

iestādēm un organizācijām IAM 

programmas īstenošanas darbā, kā arī 

veidot vēl ciešākas saiknes starp 

pētniecību, zinātni, inovāciju un 

humanitārajām jomām; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Grozījums Nr.  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

63.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 63.b pauž dziļas bažas par atšķirībām 

dalībvalstu izglītības sistēmu īstenošanā, 

ko apliecina pēdējie PISA ziņojumi; 

uzsver, ka visiem pieejamas un pietiekami 

finansētas valsts izglītības un apmācības 

sistēmas ir svarīgas, lai nodrošinātu 

vienlīdzību un sociālo integrāciju un 

sasniegtu 4. IAM, un atgādina par 

kvalitatīvas izglītības nozīmi, nodrošinot 

iespējas neaizsargātām iedzīvotāju 

grupām, minoritātēm, cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām, kā arī sievietēm un 

meitenēm;  pauž nožēlu par to, ka 

joprojām pastāv augsts jauniešu bezdarba 

līmenis; norāda, ka izglītība ir ārkārtīgi 

svarīgs faktors pašpietiekamu sabiedrību 

attīstībā; prasa ES veidot saikni starp 

kvalitatīvu izglītību, tehnisko apmācību 

un arodmācībām un sadarbību ar 

rūpniecību, jo tas ir jauniešu 

nodarbināmības un kvalificētu darbvietu 

pieejamības būtisks priekšnoteikums; 

Or. en 

 

 


