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Resolutsiooni ettepanek B8-0583/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL 

Säästva arengu tegevuskava 2030 järelmeetmed ja läbivaatamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E a. arvestades, et ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsioonil põhineva Pariisi 

kokkuleppega püsitati ülemaailmne 

eesmärk hoida keskmine globaalne 

soojenemine tunduvalt alla 2 °C võrreldes 

industriaalühiskonna eelse tasemega ning 

teha jõupingutusi, et piirata temperatuuri 

tõusu 1,5 °C-ni;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0583/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL 

Säästva arengu tegevuskava 2030 järelmeetmed ja läbivaatamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. kutsub liikmesriikide riigi- ja 

valitsusjuhte ning komisjoni presidenti ja 

nõukogu eesistujat üles tegema koos 

Euroopa Parlamendi presidendiga 

ühisavaldust, milles näidatakse ELi 

pühendumust säästva arengu tegevuskava 

2030 elluviimisele kogu oma välis- ja 

sisepoliitikas;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0583/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL 

Säästva arengu tegevuskava 2030 järelmeetmed ja läbivaatamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. kutsub komisjoni üles esildama 

ettepanekut üldise säästva arengu strateegia 

kohta, mis hõlmab kõiki asjakohaseid sise- 

ja välispoliitika valdkondi, lisades sellele 

üksikasjaliku ajakava kuni 2030. aastani, 

vahekokkuvõtte ja parlamendi täieliku 

kaasamise tagamiseks konkreetse 

menetluse, mis hõlmaks konkreetset 

rakendamiskava 17 eesmärgi, 169 sihi ja 

230 globaalse näitaja saavutamise 

kooskõlastamiseks; rõhutab eesmärkide 

universaalsuse tähtsust ning asjaolu, et EL 

ja selle liikmesriigid on võtnud kohustuse 

rakendada kõiki eesmärke ja sihte 

täielikult, nii teos kui sõnas; 

6. kutsub komisjoni üles esildama 

ettepanekut üldise säästva arengu strateegia 

kohta, mis hõlmab kõiki asjakohaseid sise- 

ja välispoliitika valdkondi, lisades sellele 

üksikasjaliku ajakava kuni 2030. aastani, 

vahekokkuvõtte ja parlamendi täieliku 

kaasamise tagamiseks konkreetse 

menetluse, mis hõlmaks konkreetset 

rakendamiskava 17 eesmärgi, 169 sihi ja 

230 globaalse näitaja saavutamise 

kooskõlastamiseks ning millega tagataks 

vastavus Pariisi kokkuleppe eesmärkidele 

ning nende järgimine; rõhutab eesmärkide 

universaalsuse tähtsust ning asjaolu, et EL 

ja selle liikmesriigid on võtnud kohustuse 

rakendada kõiki eesmärke ja sihte 

täielikult, nii teos kui sõnas; 

Or. en 

 

 


