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3.7.2017 A8-0239/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže 17 cieľov OSN trvalo 

udržateľného rozvoja (SDG) predstavuje 

plán lepšej spoločnosti a sveta, ktoré je 

možné dosiahnuť prostredníctvom 

praktických a merateľných opatrení 

upravujúcich viacero otázok vrátane 

dosahovania lepších a vyrovnanejších 

výsledkov v oblasti zdravia, blahobytu a 

vzdelania občanov, vyššej celkovej 

prosperity, opatrení proti zmene klímy a 

ochrany životného prostredia pre budúce 

generácie, a ako také sa musia vždy 

posudzovať horizontálne naprieč všetkými 

oblasťami činnosti EÚ; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 63 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 63a. uznáva význam kultúry a účasti na 

kultúre z hľadiska realizácie programu 

SDG, ako aj úlohu kultúry vo vonkajších 

vzťahoch a v rámci rozvojovej politiky; 

požaduje náležitú podporu pre kultúrne 

inštitúcie a organizácie pri plnení 

programu SDG, ako aj ďalšie prehĺbenie 

prepojenia výskumu, vedy, inovácií a 

umenia; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 63 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 63b. je hlboko znepokojený rozdielmi vo 

výkonnosti systémov vzdelávania v 

členských štátoch, o čom svedčia aj 

najnovšie správy PISA; zdôrazňuje, že 

verejné systémy vzdelávania a odbornej 

prípravy dostupné pre všetkých sú 

nevyhnutné na podporu rovnosti a 

sociálneho začlenenia a pre dosiahnutie 

cieľov stanovených v SDG č. 4, a že 

kvalitné vzdelávanie dokáže posilniť 

postavenie zraniteľných osôb, menšín, 

ľudí s osobitnými potrebami a žien a 

dievčat; vyjadruje poľutovanie nad 

pretrvávajúcim problémom vysokej 

nezamestnanosti mladých; konštatuje, že 

vzdelávanie je kľúčom k rozvoju 

sebestačných spoločností; požaduje, aby 

EÚ prepojila kvalitné vzdelávanie, 

technickú a odbornú prípravu so 

spoluprácou s priemyslom, ako zásadný 

predpoklad umožňujúci zamestnávanie 

mládeže a prístup ku kvalifikovaným 

pracovným miestam; 

Or. en 

 

 


