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3.7.2017 A8-0239/9 

Poprawka  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że opracowane 

przez ONZ 17 celów zrównoważonego 

rozwoju stanowi strategię na rzecz 

lepszego społeczeństwa i świata, możliwą 

do zrealizowania za pomocą praktycznych 

i wymiernych działań oraz obejmującą 

szereg kwestii, takich jak osiągnięcie 

lepszych i bardziej ujednoliconych 

wyników pod względem zdrowia, poprawa 

dobrostanu i edukacji obywateli, 

zwiększenie ogólnego dobrobytu, 

przeciwdziałanie zmianie klimatu, a także 

ochrona środowiska dla przyszłych 

pokoleń, w związku z czym należy 

uwzględniać te cele w sposób 

horyzontalny we wszystkich obszarach 

prac Unii; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/10 

Poprawka  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 63 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 63a. dostrzega znaczenie kultury i 

udziału w kulturze dla realizacji agendy 

na rzecz zrównoważonego rozwoju, a 

także rolę kultury w relacjach 

zewnętrznych i polityce rozwoju; apeluje o 

należyte wsparcie dla organizacji i 

instytucji kulturalnych w realizacji 

agendy na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, a także w dalszym zacieśnianiu 

powiązań między badaniami, nauką, 

innowacjami i sztuką;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Poprawka  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 63 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 63b. jest głęboko zaniepokojony 

zróżnicowaniem wyników systemów 

edukacji w państwach członkowskich, co 

pokazały ostatnie raporty PISA; 

podkreśla, że odpowiednio doinwestowane 

i dostępne dla wszystkich publiczne 

systemy kształcenia i szkolenia są 

niezbędne do osiągnięcia równości i 

włączenia społecznego oraz do osiągnięcia 

celów określonych w celu 

zrównoważonego rozwoju nr 4; podkreśla 

również, że wysokiej jakości edukacje 

może wzmocnić najsłabsze grupy 

ludności, mniejszości, osoby o 

szczególnych potrzebach, a także kobiety i 

dziewczęta; ubolewa z powodu 

utrzymującego się wysokiego bezrobocia 

wśród młodzieży; podkreśla, że edukacja 

ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 

samowystarczalnych społeczeństw; 

apeluje do UE o powiązanie wysokiej 

jakości kształcenia, szkolenia 

technicznego i zawodowego oraz 

współpracy z przemysłem jako istotnego 

warunku wstępnego dla możliwości 

zatrudnienia ludzi młodych i dostępu do 

miejsc pracy dla wykwalifikowanych 

pracowników; 

Or. en 
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