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3.7.2017 A8-0239/9 

Predlog spremembe  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker 17 ciljev Združenih narodov za 

trajnostni razvoj predstavlja načrt za 

boljšo družbo in svet, uresničiti pa jih je 

mogoče s konkretnimi in merljivimi 

ukrepi in zajemajo številna vprašanja, 

med drugim doseganje boljših in bolj 

enakovrednih rezultatov v zdravstvu, večjo 

dobrobit in izobraževanje državljanov, 

višjo splošno blaginjo, ukrepanje proti 

podnebnim spremembam in ohranjanje 

okolja za prihodnje generacije, in ker jih 

je treba kot take vedno obravnavati 

horizontalno na vseh področjih delovanja 

Unije; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/10 

Predlog spremembe  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 63 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 63a. priznava pomen kulture in 

kulturne udeležbe pri uresničevanju 

agende trajnostnega razvoja, pa tudi vlogo 

kulture v zunanjih odnosih in razvojni 

politiki; poziva k ustrezni podpori za 

kulturne ustanove in organizacije pri 

uresničevanju agende trajnostnega 

razvoja ter nadaljnji krepitvi povezav med 

raziskovalci, znanostjo, inovacijami in 

umetnostjo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 63 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 63b. je močno zaskrbljen, ker 

najnovejša poročila raziskave PISA 

kažejo razlike v uspešnosti izobraževalnih 

sistemov držav članic; poudarja, da so 

ustrezno financirani sistemi izobraževanja 

in usposabljanja, ki so dostopni vsem, 

odločilnega pomena za enakost in 

socialno vključenost ter za uresničevanje 

postavk iz 4. cilja trajnostnega razvoja in 

da lahko kakovostno izobraževanje okrepi 

vlogo ranljivih ljudi in manjšin, oseb s 

posebnimi potrebami ter žensk in deklet; 

obžaluje, da je problem visoke 

brezposelnosti med mladimi tako 

trdovraten; ugotavlja, da je izobraževanje 

osrednjega pomena pri razvoju 

samozadostnih družb; poziva EU, naj 

poveže kakovostno izobraževanje, 

tehnično in poklicno usposabljanje in 

sodelovanje z industrijo kot bistven pogoj 

za zaposljivost mladih in dostop do 

kakovostnih delovnih mest; 

Or. en 

 

 


