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10.5.2016 B8-0583/2 

Ändringsförslag  2 

Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0583/2016 

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

Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling 

Förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ea. I Parisavtalet som antogs inom ramen 

för FN:s ramkonvention om 

klimatförändringar fastställdes det 

globala målet att ökningen av den globala 

medeltemperaturen ska förbli åtskilligt 

mindre än 2 °C över de förindustriella 

nivåerna och att en begränsning av 

temperaturökningen till 1,5 °C ska 

eftersträvas.  

Or. en 
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10.5.2016 B8-0583/3 

Ändringsförslag  3 

Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0583/2016 

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

Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaternas stats- och 

regeringschefer samt ordförandena för 

kommissionen och rådet att tillsammans 

med Europaparlamentets talman utfärda 

ett gemensamt uttalande som visar på 

EU:s åtagande för 2030-agendan i alla 

externa och interna politikområden.  

Or. en 
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10.5.2016 B8-0583/4 

Ändringsförslag  4 

Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0583/2016 

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

Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett förslag om 

en överordnad strategi för hållbar 

utveckling som omfattar alla berörda 

interna och externa politikområden, med en 

detaljerad tidsplan fram till 2030, en 

halvtidsöversyn och ett särskilt förfarande 

som säkerställer parlamentets fulla 

delaktighet, däribland en konkret 

genomförandeplan som samordnar 

uppnåendet av de 17 målen, 169 delmålen 

och 230 globala indikatorerna. Parlamentet 

betonar vikten av allmängiltiga mål samt 

att EU och dess medlemsstater har gjort ett 

åtagande om att genomföra alla mål och 

delmål fullt ut, i teorin och i praktiken. 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett förslag om 

en överordnad strategi för hållbar 

utveckling som omfattar alla berörda 

interna och externa politikområden, med en 

detaljerad tidsplan fram till 2030, en 

halvtidsöversyn och ett särskilt förfarande 

som säkerställer parlamentets fulla 

delaktighet, däribland en konkret 

genomförandeplan som samordnar 

uppnåendet av de 17 målen, 169 delmålen 

och 230 globala indikatorerna och som 

säkerställer förenlighet med och 

uppnående av målen i Parisavtalet. 

Parlamentet betonar vikten av 

allmängiltiga mål samt att EU och dess 

medlemsstater har gjort ett åtagande om att 

genomföra alla mål och delmål fullt ut, i 

teorin och i praktiken. 

Or. en 

 

 


