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3.7.2017 A8-0239/9 

Alteração  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que os 17 ODS da 

ONU constituem um modelo para uma 

sociedade e um mundo melhores, 

exequíveis através de medidas práticas e 

quantificáveis e abrangendo um certo 

número de assuntos – nomeadamente a 

obtenção de resultados melhores e mais 

equitativos no domínio da saúde, uma 

melhor educação e um maior bem-estar 

entre os cidadãos, uma maior 

prosperidade geral, a luta contra as 

alterações climáticas e a preservação do 

ambiente para as gerações futuras – e, 

como tal, devem ser ponderados de forma 

transversal nos diferentes domínios de 

atividade da União; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/10 

Alteração  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 63-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 63-A. Reconhece a importância da 

cultura e da participação cultural para a 

consecução da agenda dos ODS, bem 

como o papel específico que a cultura 

desempenha nas relações externas e nas 

políticas de desenvolvimento; insta a dar 

apoio adequado às instituições e 

organizações culturais na consecução da 

agenda dos ODS, bem como para explorar 

melhor as relações entre a investigação, a 

ciência, a inovação e as artes; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Alteração  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 63-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 63-B. Manifesta a sua profunda 

preocupação quanto às diferenças de 

desempenho dos sistemas de educação dos 

Estados-Membros, tal como demonstra os 

mais recentes estudos PISA; salienta que 

sistemas de educação e formação dotados 

de recursos adequados e acessíveis a todos 

são essenciais para a igualdade e a 

inclusão social e para alcançar os 

objetivos fixados pelo ODS 4 e que uma 

educação de qualidade pode proporcionar 

a capacitação das pessoas vulneráveis, 

das minorias, das pessoas com 

necessidades especiais, das mulheres e 

raparigas; lamenta o problema persistente 

dos elevados níveis de desemprego jovem; 

observa que a educação é essencial para o 

desenvolvimento de sociedades 

autossuficientes; solicita à União que – 

como condição prévia essencial para 

garantir a empregabilidade dos jovens e o 

seu acesso a empregos qualificados – 

estabeleça um vínculo entre a educação e 

a formação técnica e profissional de 

qualidade e a cooperação com o setor 

industrial; 

Or. en 

 

 


