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3.7.2017 A8-0239/9 

Ändringsförslag  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Aa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Aa. FN:s 17 mål för hållbar utveckling 

utgör en plan för ett bättre samhälle och 

en bättre värld som kan uppnås genom 

praktiska och mätbara åtgärder och som 

omfattar ett antal frågor, inklusive 

uppnåendet av bättre och mer jämlik 

hälsa, större välbefinnande och bättre 

utbildning av medborgarna, högre allmän 

välfärd, åtgärder mot 

klimatförändringarna och bevarande av 

miljön för kommande generationer, och 

måste alltid vara övergripande för alla 

områden i unionens arbete. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/10 

Ändringsförslag  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 63a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 63a. Europaparlamentet erkänner den 

viktiga roll som kultur och kulturellt 

deltagande spelar för genomförandet av 

agendan för hållbara utvecklingsmål, 

liksom den roll som kultur spelar i EU:s 

yttre förbindelser och utvecklingspolitik. 

Parlamentet efterlyser adekvat stöd till 

kulturinstitutioner och 

kulturorganisationer som bidrar till 

genomförandet av agendan för hållbara 

utveckling samt ytterligare fördjupade 

förbindelser mellan forskning, vetenskap, 

innovation och kultur. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Ändringsförslag  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 63b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 63b. Europaparlamentet är djupt oroat 

över skillnaderna mellan 

medlemsstaternas utbildningssystem, 

vilket framgår av de senaste 

Pisarapporterna. Parlamentet betonar att 

offentliga utbildningssystem som har 

tillräckliga resurser och är tillgängliga för 

alla är nödvändiga för jämlikhet och 

social inkludering och för att 

målsättningarna inom ramen för 

utvecklingsmål 4 ska kunna uppnås, och 

att utbildning av god kvalitet kan ge 

sårbara människor, minoriteter, personer 

med särskilda behov och kvinnor och 

flickor egenmakt. Parlamentet beklagar 

det ihållande problemet med hög 

ungdomsarbetslöshet. Parlamentet 

konstaterar att utbildning är nyckeln till 

att utveckla självförsörjande samhällen. 

Parlamentet uppmanar EU att koppla 

ihop högkvalitativ grundläggande 

utbildning, teknisk utbildning och 

yrkesutbildning samt samarbete med 

näringslivet, då detta är en nödvändig 

förutsättning för ungdomars anställbarhet 

och tillgång till kvalificerade 

arbetstillfällen. 

Or. en 
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