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3.7.2017 A8-0239/9 

Amendamentul  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât obiectivul de dezvoltare 

durabilă 17 al ONU (ODD) reprezintă un 

proiect pentru o societate și o lume mai 

bună, care pot fi create prin acțiuni 

concrete și măsurabile, care abordează o 

serie de aspecte, printre care se numără 

obținerea de rezultate mai bune și 

echitabile în materie de sănătate, 

creșterea bunăstării și educației 

cetățenilor, creșterea prosperității 

generale și măsuri de combatere a 

schimbărilor climatice și de conservare a 

mediului pentru generațiile viitoare, și, ca 

atare, trebuie să fie întotdeauna luate în 

considerare la nivel orizontal, în toate 

domeniile de activitate ale Uniunii; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/10 

Amendamentul  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 63 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 63a. recunoaște importanța culturii și a 

participării culturale pentru realizarea 

agendei privind ODD-urile, precum și 

rolul pe care îl joacă cultura în relațiile 

externe și în politica de dezvoltare; 

solicită sprijin adecvat pentru instituțiile 

și organizațiile culturale în ceea ce 

privește realizarea agendei privind ODD-

urile, precum și aprofundarea în 

continuare a legăturilor între cercetare, 

știință, inovare și arte; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Amendamentul  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 63 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 63b. se declară profund preocupat de 

diferențele în ceea ce privește 

performanțele sistemelor de învățământ 

din statele membre, așa cum arată 

ultimele rapoarte PISA; subliniază că 

sistemele publice de învățământ și 

formare cu resurse corespunzătoare și 

accesibile tuturor sunt esențiale pentru 

egalitatea și incluziunea socială și pentru 

atingerea țintelor stabilite de ODD 4; 

evidențiază că educația de calitate are 

capacitatea de a emancipa persoanele 

vulnerabile, minoritățile, persoanele cu 

nevoi speciale, precum și femeile și fetele; 

regretă problema persistentă a ratei 

ridicate a șomajului în rândul tinerilor; 

subliniază că educația este esențială 

pentru dezvoltarea unor societăți 

autonome; solicită UE să stabilească o 

legătură între educația și formarea 

tehnică și profesională de calitate, pe de o 

parte, și cooperarea cu industria, pe de 

altă parte, ca o condiție prealabilă 

esențială pentru capacitatea de inserție 

profesională a tinerilor și pentru accesul 

la locuri de muncă calificate; 

Or. en 

 

 


