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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rocznego sprawozdania strategicznego w sprawie wdrażania i realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju
(2018/2279(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rezolucję Organizacji Narodów Zjednoczonych zatytułowaną 
„Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, 
przyjętą w dniu 25 września 2015 r. w Nowym Jorku podczas szczytu ONZ w sprawie 
zrównoważonego rozwoju,

– uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), porozumienie paryskie przyjęte na 21. konferencji stron (COP 21) w 
Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. (porozumienie paryskie) oraz przedstawiony 
UNFCCC dnia 6 marca 2015 r. przez Łotwę i Komisję Europejską zaplanowany, 
ustalony na szczeblu krajowym wkład UE i jej państw członkowskich,

– uwzględniając trzecią Międzynarodową Konferencję w sprawie Finansowania Rozwoju, 
która odbyła się w dniach 13–16 lipca 2015 r. w Addis Abebie,

– uwzględniając wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
Europejskiej z dnia 7 czerwca 2017 r. zatytułowane „Nowy europejski konsensus w 
sprawie rozwoju »Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość«”1,

– uwzględniając ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. pt. 
„Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie finansowania 
rozwoju3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie działań następczych 
i przeglądu programu działań do roku 20304,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania UE 
za rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie podniesienia 
skuteczności współpracy na rzecz rozwoju6,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 20 czerwca 2017 r. zatytułowane „Zrównoważona 

                                               
1 Dz.U. C 210 z 30.6.2017, s. 1.
2 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. (Dz.U. L 354 z 

28.12.2013, s. 171).
3 Dz.U. C 353 z 27.9.2016, s. 2.
4 Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 45.
5 Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 2.
6 Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 36.
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przyszłość Europy odpowiedzią UE na agendę 2030” (10502/17),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie działań UE na rzecz 
zrównoważonego rozwoju1,

– uwzględniając sprawozdanie monitorujące Eurostatu za 2018 r. dotyczące postępów w 
kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w kontekście UE,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie europejskiego 
semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu 
gospodarczego na rok 20182,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 
września 2018 r. zatytułowaną „Odpowiednie wskaźniki do oceny celów 
zrównoważonego rozwoju – wkład społeczeństwa obywatelskiego”,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 18 października 2018 r. (EUCO 
13/18),

– uwzględniając wkład wielostronnej platformy dotyczącej celów zrównoważonego 
rozwoju w dokument Komisji otwierający debatę zatytułowany „W kierunku 
zrównoważonej Europy do 2030 r.”, wydany w dniu 12 października 2018 r.,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne obrady Komisji Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, zgodnie z art. 55 
Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0000/2019),

A. mając na uwadze, że Agenda 2030 ma potencjał transformacyjny oraz określa 
uniwersalne, ambitne, kompleksowe, nierozerwalne i powiązane ze sobą cele w zakresie 
eliminacji ubóstwa, zwalczania dyskryminacji, wspierania dobrobytu, 
odpowiedzialności za środowisko, włączenia społecznego i poszanowania praw 
człowieka oraz wzmocnienia pokoju i bezpieczeństwa; mając na uwadze, że cele te 
wymagają podjęcia natychmiastowych działań, tak aby je w pełni i skutecznie wdrożyć;

B. mając na uwadze, że Agenda 2030 opiera się na podstawowych wartościach Unii takich 
jak demokracja i uczestnictwo, sprawiedliwość społeczna, solidarność i zrównoważony 
rozwój, poszanowanie rządów prawa i praw człowieka, zarówno w Europie, jak i na 
całym świecie, oraz na dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, a 
zatem jest w naturalny sposób zgodna z planami Unii Europejskiej, by stworzyć lepszą, 
zdrowszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla Europy;

C. mając na uwadze, że wiele celów zrównoważonego rozwoju i 169 celów ujętych w 
Agendzie 2030 bezpośrednio dotyczy uprawnień i odpowiedzialności Unii 

                                               
1 Dz.U. C 334 z 19.9.2018, s. 151.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0077.
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uzupełniających uprawnienia i odpowiedzialność organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych, dlatego ich wdrożenie wymaga prawdziwego podejścia opartego na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów, przy aktywnym i szerokim uczestnictwie 
obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego;

D. mając na uwadze, że Parlament, Rada i Rada Europejska wezwały do opracowania 
kompleksowej strategii wdrażania Agendy 2030 i podkreśliły, że strategia ta powinna 
obejmować ramy czasowe, cele i konkretne środki, aby odzwierciedlić ten program 
działań we wszystkich odnośnych wewnętrznych i zewnętrznych strategiach 
politycznych UE; mając na uwadze, że potrzebne są wspólne wskaźniki i poziomy 
odniesienia do pomiaru i systematycznego monitorowania wdrażania takiej strategii 
oraz wykrywania niedociągnięć, zarówno teraz, jak i w przyszłości;

E. mając na uwadze, że w związku z 7. unijnym programem działań w zakresie środowiska 
Komisja jest zobowiązana do oceny oddziaływania konsumpcji produktów 
spożywczych i niespożywczych w Unii na środowisko w kontekście globalnym;

F. mając na uwadze, że finansowanie celów zrównoważonego rozwoju jest ogromnym 
wyzwaniem, które wymaga silnego światowego partnerstwa oraz zastosowania 
wszelkich form finansowania (krajowego, międzynarodowego, publicznego, 
prywatnego i innowacyjnego) oraz środków niefinansowych; mając na uwadze, że 
finansowanie prywatne może być uzupełnieniem finansowania publicznego, lecz nie 
może go zastąpić;

G. mając na uwadze, że Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego 
Rozwoju (HLPF) spotka się na szczycie pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
we wrześniu 2019 r., aby podsumować wdrażanie Agendy 2030 jako całości, a na 
szczeblu ministerialnym w lipcu 2019 r., aby dokonać przeglądu postępów w zakresie 
celu zrównoważonego rozwoju nr 4 (dobra jakość edukacji), nr 8 (wzrost gospodarczy i 
godna praca), nr 10 (mniej nierówności), nr 13 (działania w dziedzinie klimatu), nr 16 
(pokój, sprawiedliwość i silne instytucje) i nr 17 (partnerstwa na rzecz celów);

H. mając na uwadze, że HLPF zapewnia odpowiednią przestrzeń dla UE i jej państw 
członkowskich dla dokonania przeglądu ich postępów w realizacji Agendy 2030 w 
ramach dobrowolnych przeglądów krajowych; mając na uwadze, że te ukończone 
dobrowolne przeglądy krajowe służą do oceny postępów w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju oraz do wskazania obecnych luk i wyzwań;

Europejskie przywództwo na rzecz uniwersalnych wartości w wielostronnych ramach dla 
ludzi, planety i dobrobytu

1. podkreśla, że celem Agendy 2030 jest zapewnienie większego dobrobytu dla 
wszystkich, bez pozostawiania kogokolwiek w tyle, oraz że trzy filary zrównoważonego 
rozwoju (rozwój społeczny, środowiskowy i gospodarczy), a także jego wymiar 
zarządzania, są niezbędne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
fakt, że zrównoważony rozwój stanowi podstawowy cel Unii zgodnie z art. 3 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i powinien odgrywać zasadniczą rolę w debacie i 
narracji na temat przyszłości Europy;

2. podkreśla, że Unia powinna odnowić swoje zobowiązanie, by być światowym liderem 
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we wdrażaniu Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju, wraz z państwami 
członkowskimi, zgodnie z zasadą pomocniczości i w ścisłej współpracy z jej 
międzynarodowymi partnerami; podkreśla, że Agenda 2030 musi w dalszym ciągu 
stymulować skoordynowane podejście pomiędzy działaniami zewnętrznymi UE i 
innymi strategiami politycznymi UE oraz spójność instrumentów finansowania Unii, 
tak aby zapewnić globalną reakcję i zaangażowanie na rzecz zrównoważonego wzrostu 
i rozwoju;

3. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że wiele państw członkowskich i krajów partnerskich 
spoza UE poczyniło znaczne wysiłki, by opracować mechanizmy i strategie wdrażania 
celów zrównoważonego rozwoju i włączyć je do swoich strategii politycznych i ram 
zarządzania;

4. uznaje, że w 2015 r. wszystkie europejskie kraje, zarówno w UE, jak i poza nią, 
zaangażowały się w Agendę 2030; uważa, że w kontekście debaty o przyszłości Europy 
należy poświęcić uwagę opracowaniu ogólnoeuropejskich ram na rzecz osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju między państwami członkowskimi UE, EOG, 
sygnatariuszami układów o stowarzyszeniu z UE, państwami kandydującymi do 
członkostwa w UE oraz Zjednoczonym Królestwem, po jego wyjściu z UE;

Wzmocnienie strategicznego i wspólnego działania UE na rzecz osiągnięcia globalnych 
celów 

5. wzywa Komisję do zidentyfikowania wyraźnie istniejących luk we wszystkich 
odpowiednich strategiach politycznych, aby ocenić, co należy zrobić do 2030 r. w 
zakresie unijnej polityki, prawodawstwa, zarządzania i wdrażania, a także do 
przedstawienia pełnego sprawozdania w sprawie tych luk bez dalszej zwłoki, tak aby 
przedstawić kompleksową strategię przed końcem 2019 r .;

6. wzywa Komisję, by zaproponowała kompleksową strategię UE dotyczącą działań do 
2030 r. na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, która powinna włączać te 
cele do strategii politycznych i zarządzania UE, aby wzmocnić zdolność Unii do 
wypełniania jej zobowiązań w odniesieniu do Agendy 2030;

7. ponownie zwraca się o taką strategię i podkreśla potrzebę, by jasno określić wspólne 
wskaźniki i poziomy odniesienia, analizę stopnia zaawansowania w realizacji celów i 
założeń oraz wymagane działania i środki wdrażania; podkreśla, że strategia UE do 
2030 r. powinna również określać, kiedy i w jaki sposób Komisja i współustawodawca 
przeprowadzą oceny wpływu na zrównoważony rozwój, by zmienić orientację 
istniejących strategii politycznych oraz przedłożyć nowe wnioski ustawodawcze, 
dokonać przeglądów lub zmian unijnego prawodawstwa;

8. podkreśla potrzebę jednoznacznej identyfikacji i rozróżnienia szczebla sprawowania 
rządów, na którym dane zadania należy realizować, a jednocześnie podkreśla, iż 
niezbędne jest przestrzeganie zasady pomocniczości;

9. podkreśla potrzebę opracowania przez UE zintegrowanych i partycypacyjnych ram 
monitorowania, rozliczalności i przeglądu, w ramach których będą gromadzone 
informacje i odpowiednie dane zdezagregowane na szczeblu krajowym i niższym niż 
krajowy, przy jednoczesnym uznaniu, że sam Eurostat nie może kompleksowo 
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uchwycić wszystkich aspektów postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, 
biorąc pod uwagę skutki uboczne i potrzebę wskaźników, które nie mają czysto 
gospodarczego charakteru;

Spójność polityki, koordynacja i uwzględnianie celów zrównoważonego rozwoju 

10. podkreśla znaczenie lepszej koordynacji i współpracy pomiędzy organami decyzyjnymi, 
różnymi organizacjami i właściwymi zainteresowanymi stronami oraz wewnątrz tych 
podmiotów w celu realizacji Agendy 2030 oraz w celu osiągnięcia większej spójności 
polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju;

11. przyjmuje z zadowoleniem ustanowienie Grupy Roboczej ds. Agendy 2030 w ramach 
Rady do Spraw Ogólnych; apeluje o ustanowienie mechanizmów koordynacji i 
współpracy w zakresie celów zrównoważonego rozwoju między Parlamentem, Radą i 
Komisją oraz o zaangażowanie wszystkich trzech instytucji w przyszłą wielostronną 
platformę dotyczącą celów zrównoważonego rozwoju;

12. przyjmuje z zadowoleniem, że Komisja zobowiązała się do włączenia celów 
zrównoważonego rozwoju do programu na rzecz lepszego stanowienia prawa oraz 
podkreśla potencjał korzystania z narzędzi lepszego stanowienia prawa w sposób 
strategiczny, aby oceniać spójność polityki UE w odniesieniu do Agendy 2030; wzywa 
Komisję, by ustanowiła kontrolę realizacji celów zrównoważonego rozwoju w 
odniesieniu do wszystkich nowych strategii politycznych i aktów ustawodawczych oraz 
by zapewniła pełną spójność polityki we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju, 
dążąc jednocześnie do uzyskania efektów synergii i dodatkowych korzyści oraz 
unikając kompromisów zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu państw 
członkowskich;

13. podkreśla rolę regularnych i adekwatnych ocen skutków ex ante; przypomina zawarty w 
Traktacie obowiązek, aby przy realizacji strategii politycznych, które mogłyby mieć 
wpływ na kraje rozwijające się, uwzględniano cele współpracy na rzecz rozwoju;

Dobrowolne przeglądy krajowe i sprawozdania UE dla HLPF 2019

14. zachęca państwa członkowskie do przeprowadzania regularnych i kompleksowych ocen 
postępów i zachęca te państwa członkowskie, które jeszcze nie zobowiązały się do 
opracowywania dobrowolnych przeglądów krajowych, aby to uczyniły zgodnie z 
Agendą 2030;

15. wzywa Komisję do regularnej analizy dobrowolnych przeglądów krajowych państw 
członkowskich, tak aby ocenić postępy i dobre praktyki; ponadto wzywa do 
przeprowadzenia analizy dobrowolnych przeglądów krajowych z krajów najsłabiej 
rozwiniętych, tak aby zidentyfikować potrzeby, uzupełnić braki oraz wzmocnić 
wsparcie i współpracę, a także do ścisłej współpracy w ramach OECD w tworzeniu 
mechanizmów wzajemnej oceny z myślą o opracowaniu udanych strategii wdrażania 
celów zrównoważonego rozwoju oraz działań w polityce wewnętrznej i zewnętrznej 
oraz zapewnieniu lepszego monitorowania negatywnych zewnętrznych skutków 
ubocznych;

16. zdecydowanie popiera zobowiązanie Unii do przeprowadzenia dobrowolnego przeglądu 
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w ramach HLPF zgodnie z Agendą 2030; wzywa Komisję, by przedstawiła nadrzędny 
przegląd uwzględniający wszystkie cele zrównoważonego rozwoju oraz wszystkie 
obszary polityki objęte Traktatami; podkreśla, że sprawozdawczość UE, w tym przyszłe 
wspólne sprawozdanie podsumowujące w sprawie wsparcia UE dla krajów 
rozwijających się, powinno obejmować analizę aktualnej sytuacji oraz obecnych 
niedociągnięć i luk;

17. przyjmuje z zadowoleniem nadchodzącą szczegółową ocenę dotyczącą celów 
zrównoważonego rozwoju 4 (dobra jakość edukacji), 8 (wzrost gospodarczy i godna 
praca), 10 (mniej nierówności), 13 (działania w dziedzinie klimatu), 16 (pokój, 
sprawiedliwość i silne instytucje) i 17 (partnerstwa na rzecz celów) i oczekuje, że Unia 
wniesie pełny wkład do tej oceny;

18. podkreśla, że nauka, technologia i innowacyjność stanowią narzędzia mające 
szczególnie istotne znaczenie dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
konieczność uwzględniania w większym stopniu koncepcji zrównoważonego rozwoju i 
wyzwań społecznych w programie „Horyzont 2020” i w przyszłych programach 
ramowych;

°

° °

19. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji 
oraz OECD i ONZ.
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UZASADNIENIE

Na szczeblu ONZ monitorowanie i przegląd postępów w osiąganiu celów zrównoważonego 
rozwoju odbywa się co roku w lipcu na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla (HLPF), a co 
cztery lata na szczeblu szefów państw i rządów; ten drugi przegląd odbędzie się po raz pierwszy 
we wrześniu 2019 r. 

Unia Europejska zobowiązała się do wspólnego składania sprawozdań w 2019 r. na temat 
działań związanych z Agendą, w uzupełnieniu do dobrowolnych przeglądów krajowych, do 
składania których zobowiązały się już prawie wszystkie państwa członkowskie UE. Niniejsze 
strategiczne sprawozdanie z własnej inicjatywy, przygotowywane wspólnie przez Komisję 
Rozwoju i Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, ma przyczynić się do podsumowania na szczeblu UE. 

Sprawozdanie pojawia się prawie cztery lata po tym, jak Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 została uroczyście przyjęta przez wszystkich szefów państw i rządów państw 
członkowskich ONZ, i następuje po kilku latach negocjacji, w których Unia Europejska 
odegrała czołową rolę. Cele zrównoważonego rozwoju są ważną innowacją w ramach 
wielostronności i systemu ONZ i są kluczowym czynnikiem napędowym trwającej reformy 
ONZ i znaczących przekształceń długoterminowego planowania polityki w wielu krajach na 
całym świecie. W przeciwieństwie do milenijnych celów rozwoju cele zrównoważonego 
rozwoju są uniwersalne, przekrojowe i wzajemnie powiązane. W związku z tym dla UE i jej 
państw członkowskich występują implikacje na szczeblu europejskim, 
krajowym – wewnętrznym, regionalnym i lokalnym oraz międzynarodowym. 

Inicjatywa, by przyjąć wspólne sprawozdanie, wynika z przekonania, że Parlament powinien 
zabrać głos w czasie, gdy wielostronnej współpracy na rzecz ludzi, planety i dobrobytu – w 
zakresie działań na rzecz klimatu, solidarności i pokoju – nie można uznać za pewnik. Potrzeba 
ściślejszej współpracy między dwoma komisjami oraz większego zaangażowania Parlamentu 
w realizację Agendy 2030 w Europie i poza nią była wyraźnie odczuwalna podczas wspólnej 
delegacji ad hoc w lipcu 2018 r., wysłanej w celu uczestnictwa w Forum Politycznym 
Wysokiego Szczebla. 

Sprawozdanie to jest tym bardziej aktualne, że Komisja przygotowuje wspólne sprawozdanie 
podsumowujące w sprawie wsparcia UE dla krajów rozwijających się we wdrażaniu Agendy 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przy udziale państw członkowskich UE. Pozwoli 
również Parlamentowi zareagować na dokument Komisji otwierający debatę zatytułowany 
„W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.” przed zbliżającymi się konkluzjami Rady i 
dyskusją na szczycie przywódców UE w Sybinie, które mają być poświęcone refleksji nad 
przyszłością Europy, zaplanowanym na maj 2019 r. Współsprawozdawcy uważają, że cele 
zrównoważonego rozwoju mogą i powinny stanowić inspirację i wytyczne dla celów, które UE 
ma osiągnąć i na których powinna się koncentrować w nadchodzących latach. 

Wiele celów zrównoważonego rozwoju i 169 celów ujętych w Agendzie 2030 bezpośrednio 
dotyczy uprawnień i odpowiedzialności Unii uzupełniających uprawnienia i odpowiedzialność 
organów krajowych, regionalnych i lokalnych, dlatego ich wdrożenie wymaga prawdziwego 
podejścia opartego na wielopoziomowym sprawowaniu rządów. Współsprawozdawcy są 
przekonani, że do skutecznego wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju wymagane jest 
prawdziwe podejście oparte na wielopoziomowym sprawowaniu rządów przy aktywnym i 
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szeroko zakrojonym zaangażowaniu obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i sektora 
prywatnego. 

Jeśli chodzi o zakres, współsprawozdawcy sugerują skoncentrowanie się na kompleksowym i 
strategicznym podejściu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, w tym na lepszej 
koordynacji i wspólnym zarządzaniu. Celem naszego sprawozdania jest pomoc w nakierowaniu 
UE na kompleksową strategię UE do 2030 r. na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju oraz wzmocnienie ich włączenia do unijnych strategii politycznych i mechanizmów 
zarządzania. Taka nadrzędna europejska strategia zrównoważonego rozwoju, oparta na analizie 
luk w polityce i ocenie stopnia zaawansowania w realizacji celów, powinna nakreślić konkretne 
cele, zadania, wskaźniki i działania potrzebne, by poprawić koordynację polityki i spójności 
polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju na szczeblu europejskim. Z myślą o uwzględnianiu 
i zintegrowaniu celów zrównoważonego rozwoju, współsprawozdawcy popierają strategiczne 
wykorzystywanie narzędzi lepszego stanowienia prawa do oceny i zapewnienia spójności 
polityki UE w zakresie Agendy 2030, przy jednoczesnym promowaniu synergii, uzyskiwaniu 
dodatkowych korzyści i unikaniu kompromisów, zarówno na szczeblu Unii, jak i państw 
członkowskich. Kwestie o równorzędnym znaczeniu, jakie należy uwzględnić w sprawozdaniu, 
dotyczą sposobu poprawy odpowiedniego monitorowania, proporcjonalnej rozliczalności i 
skutecznych mechanizmów przeglądu służących ocenie postępów.

Co ważne, sprawozdanie ma wnieść wkład do przeglądu i sprawozdawczości, które będą miały 
miejsce w 2019 r. Obejmie to trzy formy, które należy odzwierciedlić: 

 przegląd tematyczny wybranej i ograniczonej liczby celów zrównoważonego rozwoju 
na HLPF w lipcu, a mianowicie przegląd celów zrównoważonego rozwoju nr 4 (dobra 
jakość edukacji), nr 8 (wzrost gospodarczy i godna praca), nr 10 (mniej nierówności), 
nr 13 (działania w dziedzinie klimatu), nr 16 (pokój, sprawiedliwość i silne instytucje) 
i nr 17 (partnerstwa na rzecz celów);

 dobrowolne przeglądy krajowe stanowiące ważne narzędzie oceny dobrych praktyk i 
postępów, które mogłyby być oceniane bardziej systematycznie przez instytucje UE;

 sprawozdawczość UE dotycząca wdrażania i przyczyniania się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju, która będzie miała miejsce w tym roku. 
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