
 

AD\1128572HU.docx  PE602.902v03-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Fejlesztési Bizottság 
 

2017/2009(INI) 

7.6.2017 

VÉLEMÉNY 

a Fejlesztési Bizottság részéről 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

részére 

a fenntarthatóságot célzó uniós fellépésről 

(2017/2009(INI)) 

A vélemény előadója: Elly Schlein 

 



 

PE602.902v03-00 2/10 AD\1128572HU.docx 

HU 

PA_NonLeg 



 

AD\1128572HU.docx 3/10 PE602.902v03-00 

 HU 

JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-

biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 

foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend átalakulási 

potenciállal bír, valamint egyetemes, nagyratörő, átfogó, oszthatatlan és egymáshoz 

kapcsolódó célkitűzéseket fogalmaz meg, amelyek célja a szegénység felszámolása, a 

megkülönböztetés elleni küzdelem, a jólét, a környezetért való felelősségvállalás, a 

társadalmi befogadás és az emberi jogok tiszteletben tartása előmozdítása, valamint a béke 

és a biztonság megerősítése; mivel ezek a célok azonnali fellépést követelnek meg a teljes 

körű és hatékony végrehajtás érdekében; 

B. mivel a Bizottság még nem alakított ki olyan átfogó stratégiát a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend végrehajtására, amely felöleli a bel- és 

külpolitikai területeket és 2030-ig részletes ütemezést vázol fel, ahogy azt az Európai 

Parlament a menetrend nyomon követéséről és felülvizsgálatáról szóló állásfoglalásában1 

kérte, és nem vállalta fel teljes mértékben a nemzeti szinten hozott intézkedések általános 

koordinálásának szerepét; mivel a fenntartható fejlesztési célok elérése érdekében 

elengedhetetlen egy hatékony végrehajtási stratégia és egy ellenőrzési és felülvizsgálati 

mechanizmus megléte;  

C. mivel az éghajlatváltozás nem kizárólag környezetvédelmi probléma, hanem az ENSZ 

szerint2 napjaink egyik legnagyobb kihívása és komoly fenyegetést jelent a fenntartható 

fejlődésre, és annak kiterjedt, példa nélküli hatása aránytalanul a legszegényebbeket és a 

legkiszolgáltatottabb helyzetben lévőket terheli, továbbá növeli az egyenlőtlenséget az 

országok között és az országokon belül; mivel az éghajlatváltozás elleni küzdelemre 

irányuló azonnali fellépések elengedhetetlen részét képezik a fenntartható fejlesztési célok 

sikeres végrehajtásának;  

D. mivel a fenntartható fejlesztési célok finanszírozása rendkívüli kihívást jelent, erős és 

globális partnerséget igényel, és a finanszírozás valamennyi formájának (belföldi, 

nemzetközi, köz- és magánfinanszírozás és innovatív források), valamint nem pénzügyi 

eszközöknek az igénybevételét teszi szükségessé; mivel a magánfinanszírozás 

kiegészítheti, de nem helyettesítheti a közfinanszírozást; 

E. mivel a belföldi források hatékony mozgósítása elengedhetetlen tényező a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend célkitűzéseinek elérése 

szempontjából; mivel a fejlődő országokat különösen érinti a társaságiadó-kijátszás és az 

adókikerülés; 

F. mivel a fenntartható fejlődés előmozdítása megköveteli a rezilienciát, amelyet az EU 

külső fellépéseivel kapcsolatos sokrétű megközelítés eszközei és a fejlesztést szolgáló 

politikák koherenciája elvének fenntartása révén elő kell segíteni; mivel mind a tagállami, 

mind az uniós politikák szándékos és nem szándékos hatással vannak a fejlődő 

                                                 
1 Az Európai Parlament 2016. május 12-i állásfoglalása. Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0224.  
2 https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
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országokra, és a fenntartható fejlesztési célok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a 

nagyobb koherencia és a fejlődő országokkal kapcsolatos tisztességesebb politikák 

elérésére; 

G. mivel a nemzetközi kereskedelem a fejlődés és a gazdasági növekedés erőteljes 

mozgatórugója lehet, és az EU importjának nagy része fejlődő országokból származik; 

mivel a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend a 

kereskedelmet a fenntartható fejlesztési célok elérésének eszközeként ismeri el; 

H. mivel a migráció jelentette kihívásnak és az egyre növekvő népesség szükségleteinek a 

kezelése alapvető a fenntartható fejlődés megvalósításához; mivel a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend kiemeli a migráció mint a fejlődés 

potenciális hajtóereje szerepét; mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. 

cikke megállapítja, hogy az EU fejlesztési politikáinak elsődleges célja a szegénység 

felszámolása; 

1. felszólítja a Bizottságot, hogy vázoljon fel egy, a meglévő kezdeményezéseket összefogó 

ambiciózus és átfogó stratégiát, amely a meglévő politikák és végrehajtásuk, valamint az e 

politikák közötti szinergiák és következetlenségeik hiányosságainak széles körű elemzése 

alapján új prioritásokat határoz meg és iránymutatást nyújt mind az uniós intézmények, 

mind a tagállamok számára a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend végrehajtása, ellenőrzése és felülvizsgálata során; mivel ezt annak 

biztosításával kell megtenni, hogy az Unió belső és külső politikái összhangban álljanak a 

menetrenddel, és ezt a folyamatot még az Európa 2020 stratégia vége előtt el kell indítani; 

2. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy határozzanak meg a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend végrehajtására vonatkozó 

egyértelmű, konkrét, nagyratörő, részletes és EU-szerte érvényes tervet, amely pontosan 

meghatározott célkitűzéseket, rögzített ütemtervet és módszertant tartalmaz az EU és a 

tagállamok közötti koordináció vonatkozásában; hangsúlyozza, hogy ezt a végrehajtási 

tervet az Európai Parlament és a civil társadalom szoros bevonásával egy átlátható és 

szilárd ellenőrzési, elszámoltathatósági és felülvizsgálati keretnek kell támogatnia; 

hangsúlyozza, hogy ennek emberi jogi, szociális, gazdasági és környezeti tényezőket 

lefedő mennyiségi és minőségi mutatók átfogó rendszerén kell alapulnia, és nem 

támaszkodhat olyan hagyományos mutatókra, mint a GDP, mivel az nem tükrözi sem az 

egyenlőtlenségeket, sem a környezetkárosodást;  

3. emlékeztet a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend 

alapelvének fontosságára, miszerint „senkit nem hagyunk hátra”; kéri a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy erőteljesen lépjenek fel az országok közötti és országokon belüli 

egyenlőtlenségek kezelése érdekében, mivel ezek felerősítik a globális kihívások hatásait 

és akadályozzák a fenntartható fejlődés előrehaladását; kéri a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy politikáikban mozdítsák elő a kutatást és az adatok lebontását annak 

biztosítása érdekében, hogy a legsérülékenyebbek és a legkiszolgáltatottabb helyzetben 

lévők is befogadásra kerüljenek és kiemelt figyelmet kapjanak; 

4. hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi kereteket úgy kell kialakítani, hogy 

lehetővé váljon az uniós stratégia és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrend végrehajtására vonatkozó terv végrehajtása, és biztosítva legyen az 

EU jelentős hozzájárulása a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési 
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menetrend céljainak eléréséhez; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 

következő többéves pénzügyi keret érvényesítse az uniós költségvetésben a fenntartható 

fejlődéssel kapcsolatos prioritásokat, és hogy valamennyi pénzügyi eszköz kapjon 

elegendő forrást ahhoz, hogy az Unió elérhesse a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

kötelezettségvállalásait; 

5. az egészség és a jóllét mindenki számára történő biztosítását kitűző 3. fenntartható 

fejlesztési cél elérésének támogatása érdekében üdvözli az Egyesült Nemzetek főtitkára 

gyógyszerekhez való hozzájutással foglalkozó magas szintű munkacsoportjának 

jelentését, és kéri a Bizottságot, hogy javasolja a jelentésben szereplő ajánlásoknak a 

vonatkozó szakpolitikai területeken történő végrehajtását; 

6. kiemeli a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) mint a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend célkitűzéseinek elérését, valamint a szegénység minden 

formájának és dimenziójának felszámolását szolgáló kulcsfontosságú eszköz jelentőségét, 

miközben megismétli, hogy a fejlesztési támogatás önmagában nem elegendő a fejlődő 

országok szegénységből való kiemeléséhez; hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a 

fokozottabb elszámoltathatóságot ösztönző eszközöket, mint például a költségvetés-

támogatást; felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy haladéktalanul erősítsék meg újból 

azon kötelezettségvállalásukat, hogy bruttó nemzeti jövedelmük 0,7%-ával részt vesznek a 

hivatalos fejlesztési támogatásban (ODA), valamint nyújtsanak be részletes ütemtervre 

irányuló javaslatot az ODA fokozatos növelésére, hogy elérjék ezt a célt; emlékeztet az 

EU azon kötelezettségvállalására, hogy az ODA legalább 20%-át az emberi fejlődésre és a 

társadalmi befogadásra fordítja, és e célból megújított kötelezettségvállalást kér; 

felszólítja a Bizottságot, hogy teljesítse az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága 

(DAC) teljes hivatalos ODA-kötelezettségvállalás 86%-át kitevő átlagos támogatási elem 

elérésére irányuló ajánlását; kéri az ODA eltérítésének megelőzését és a nemzetközileg 

elfogadott fejlesztéshatékonysági elvek tiszteletben tartását, szem előtt tartva az ODA 

alapvető célkitűzését, amely a szegénység felszámolása, különösen a legkevésbé fejlett 

országokra és az instabil helyzetekre összpontosítva,  emlékeztet arra, hogy túl kell lépni a 

támogató/kedvezményezett kapcsolaton egy szélesebb körű fejlesztési menetrendben;  

7. hangsúlyozza, hogy a tudomány, a technológia és az innováció a fenntartható fejlesztési 

célok végrehajtásának alapvető eszközei, mivel előmozdítják a társadalmi és gazdasági 

fejlődést, valamint életmentő megoldásokat kínálnak a szegénységgel kapcsolatos és 

elhanyagolt betegségekből eredő globális terhek kezeléséhez; felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat a pénzügyi és politikai környezet javítására, hogy fejlesztési 

együttműködésük révén elő tudják mozdítani a tudományt, a technológiát és az 

innovációt; 

8.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy újból erősítsék meg a fejlesztési 

szempontú szakpolitikai koherencia iránti kötelezettségvállalásukat, amely jelentős 

hozzájárulás a fenntartható fejlődést szolgáló szélesebb körű szakpolitikai koherencia 

eléréséhez, mivel az alapvetően fontos a fenntartható fejlesztési célok sikeres 

végrehajtásához; különösen azt hangsúlyozza, hogy minden uniós szakpolitikának, 

különösen a kereskedelem-, adó-, migrációs, agrár- és energiapolitikáknak, összhangban 

kell lennie az EUMSZ 208. cikkével, és nem áshatják alá az emberi jogokat vagy más 

országok azon képességét, hogy fenntartható fejlődést érjenek el; hangsúlyozza, hogy a 

fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciára és a fenntartható fejlődést szolgáló 
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szakpolitikai koherenciára irányuló mechanizmusokat valamennyi uniós intézményben és 

szakpolitikai döntéshozatalban meg kell erősíteni, továbbá biztosítani kell, hogy a 

szakpolitikai koherencia elvét megfelelően tiszteletben tartsák a rendszeres nyilvános 

hatásvizsgálatokban és az elszámoltathatóságra, a hatásmérséklésre és a helyreállításra 

szolgáló megfelelő mechanizmus bevezetése révén;  

9. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy hatékonyan integrálják a fejlesztési politikákba 

az éghajlatváltozás mérséklését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást; kiemeli, 

hogy ösztönözni kell az energiahatékonyságra és a tiszta technológiákra irányuló 

technológiatranszfereket, és támogatni kell a hálózattól független, decentralizált és 

megújuló energiával foglalkozó kisléptékű projektekre irányuló beruházásokat; felhívja 

továbbá az Uniót, hogy növelje a fenntartható mezőgazdaság számára nyújtott 

támogatásának mértékét az éghajlatváltozás elleni fellépés jegyében, a mezőgazdasági 

kistermelők, a növénytermesztés diverzifikációja, az agrárerdészet és az agrárökológiai 

gyakorlatok célzott támogatása révén; 

10. hangsúlyozza a magas szintű politikai fórumnak a fenntartható fejlesztési célok nyomon 

követésében és felülvizsgálatában betöltött szerepét, és felszólítja a Bizottságot és a 

Tanácsot, hogy tartsák tiszteletben az EU vezető szerepét a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend kialakításában és végrehajtásában azáltal, 

hogy még a Közgyűlés égisze alatt működő magas szintű politikai fórum előtt közös uniós 

álláspontokat és együttes uniós jelentéstételt fogadnak el, amelyek a tagállamok és az 

uniós intézmények koordinált jelentéstételén alapulnak; felkéri a Bizottságot, hogy a 

következő magas szintű politikai fórumon értékelje a meglévő fellépéseket és bizonyos, 

felülvizsgálandó fenntartható fejlesztési célokat; 

11. felszólít egy bizottságok közötti koordinációs mechanizmus kialakítására az Európai 

Parlamentben, amelynek feladata a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrendben meghatározott kötelezettségvállalások EU általi végrehajtásának 

ellenőrzése és nyomon követése; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek kötelezettséget kell 

vállalnia arra, hogy megszervezi e koordinációs struktúrákat (pl. éves összegzés a plenáris 

ülésen az elért eredményekről szóló jelentések alapján, valamennyi bizottság 

kapcsolattartó pontjainak csoportja vagy az üggyel foglalkozó közös munkacsoport), és 

hogy a lehető legmagasabb szinten kinevez egy vagy több felelőst e koordinációs 

erőfeszítések irányítására; 

12. hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlődés három dimenziója – környezeti, gazdasági és 

társadalmi – elválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz, és hangsúlyozza, hogy a 

gazdasági fenntarthatóság alapvető a környezet szempontjából; kiemeli, hogy a jó 

kormányzás, a jogállamiság és az emberi jogok előmozdítása nemcsak a társadalmi 

fenntarthatóság szempontjából alapvető, hanem a természeti erőforrások felelős használata 

és a környezetvédelem szempontjából is; felszólítja a Bizottságot, hogy vállaljon vezető 

szerepet egy széles körű nemzetközi együttműködés keretében harmadik felekkel 

együttműködve az alkalmazkodóképesség és az éghajlatváltozás káros hatásaival 

szembeni ellenálló képesség kialakítása, fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

jövőbeli pályák kifejlesztése, és az üvegházhatást okozó gázok világszintű kibocsátása 

csökkentésének a 13. fenntartható fejlesztési céllal és az ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodással összhangban való 

felgyorsítása érdekében;  
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13. úgy véli, hogy a béke, a biztonság és a jog támogatása a fejlődő országokban alapvető 

fontosságú; hangsúlyozza, hogy a biztonsággal kapcsolatos, hivatalos fejlesztési 

támogatásnak nem tekinthető kiadások finanszírozásának a Fejlesztési Együttműködési 

Eszközből és az Európai Fejlesztési Alapból vagy bármely más olyan mechanizmusból 

kell származnia, amely ezen eszközökből részesül; 

14. tudomásul veszi a magánszektornak, különösen a helyi mikrovállalkozásoknak és kkv-

knak a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend 

végrehajtásában játszott szerepét, különösen pedig felelősségét a fenntartható fogyasztási 

és termelési szokások felé való európai és világszintű átállásban; emlékeztet arra, hogy a 

magánfinanszírozás kiegészítheti, de nem helyettesítheti a közfinanszírozást; felszólítja a 

Bizottságot, hogy a vállalatok elszámoltatásával és átláthatóságával kapcsolatosan 

mozdítson elő kötelező erejű célokat annak biztosítása érdekében, hogy a magánszektor 

hozzájárulása teljes mértékben összhangban álljon a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrenddel, egyértelmű környezetvédelmi, szociális és emberi 

jogi normákhoz igazodva és megfelelve a felelős finanszírozás elveinek és az üzleti 

vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveknek; e tekintetben 

emlékeztet a magánszférával folytatott együttműködés során elért fejlesztési eredmények 

előzetes és utólagos értékeléseinek fontosságára;  

15. hangsúlyozza, hogy a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend finanszírozása szempontjából alapvető fontosságú biztosítani az igazságos 

adózást és az átláthatóságot, az adókikerülés elleni fellépést, az illegális pénzáramlások és 

az adóparadicsomok megszüntetését, az államháztartási gazdálkodás javítása, fenntartható 

gazdasági növekedés és a belföldi források mozgósításának növelése mellett; felkéri az 

EU-t, hogy hozzon létre egy finanszírozási programot (DEVETAX 2030), amelynek 

kifejezett célja, hogy támogassa az adórendszerek kialakítását a feltörekvő 

piacgazdaságokban, és segítsen a fejlődő országoknak új regionális adóhivatalok 

létrehozásában; megismétli a szegénység világszintű kihívásának megoldása érdekében a 

pénzügyi tranzakciókra kivetendő globális adóra irányuló, valamint azon felhívását, hogy 

meg kell vizsgálni valamennyi nemzeti és uniós adópolitika fejlődő országokra kifejtett 

továbbgyűrűző hatását, és fenn kell tartani a fejlesztési szempontú szakpolitikai 

koherencia elvét az e területet érintő jogszabályok elfogadásakor; 

16. hangsúlyozza a tisztességes és etikus szabadkereskedelmi megállapodások fontosságát, és 

sürgeti az EU-t, hogy kereskedelempolitikai stratégiáját a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel összhangban a harmadik országok 

politikai szabályozási és döntéshozatali mozgásterének tiszteletben tartásával alakítsa a 

fenntartható fejlődés, az emberi jogok, magas szociális és környezetvédelmi normák, a 

fenntartható fogyasztás és a regionális integráció, valamint a szegénység, a korrupció és 

az egyenlőtlenségek elleni küzdelem előmozdítása érdekében;  

17. szóvá teszi a megavárosok robbanásszerű növekedéséből eredő problémákat, és hogy ez a 

jelenség milyen kihívásokat jelent a társadalmi és környezeti fenntarthatóság 

szempontjából; kiegyensúlyozott regionális fejlesztést kér, és emlékeztet arra, hogy a 

vidéki területek és kisebb városok gazdasági tevékenységének élénkítése enyhíti a városi 

megaközpontokba való elvándorlás irányába ható nyomást, és ily módon mérsékli az 

ellenőrizetlen városiasodással és migrációval járó problémákat; hangsúlyozza, hogy a 

decentralizált regionális struktúrák előmozdítják a szűkös tápanyagok, mint a foszfor 
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városokból mezőgazdasági termelésbe való visszakerülésének körforgását; 

18. felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a fenntartható globális értékláncokat azáltal, 

hogy a vállalatok ellátási láncának egészére összpontosítva bevezeti a kellő gondosság 

rendszerét, ami támogatná a vállalkozásokat a felelősségteljesebb beruházásokban, és 

ösztönözné a szabadkereskedelmi megállapodások fenntarthatósági fejezeteinek 

hatékonyabb végrehajtását, ideértve a korrupció elleni intézkedéseket, az átláthatóságot, 

az adókikerülés elleni fellépést és a felelősségteljes vállalati magatartást; 

19. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat a migrációval kapcsolatos megközelítésük 

újbóli kiigazítására, migrációs politikájuknak a 10. fenntartható fejlesztési céllal 

összhangban való kialakítása, és a migránsok és menedékkérők tényeken alapuló kezelése 

érdekében, fellépve az idegengyűlölet és a migránsokkal szembeni hátrányos 

megkülönböztetés ellen, valamint az emberi fejlődést támogató alapvető eszközökbe való 

beruházás céljából; megismétli azon aggodalmát, hogy a migráció alapvető okainak 

kezelésére irányuló új politikák és finanszírozási eszközök esetleg a fejlesztési célok 

kárára kerülnek végrehajtásra, és e tekintetben kéri az Európai Parlament erősebb 

felügyeleti szerepét annak biztosítása érdekében, hogy az új támogatási eszközök 

megfeleljenek az uniós jogalapnak, elveknek és kötelezettségvállalásoknak, különösen 

pedig a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendnek; elutasítja 

azt az elgondolást, hogy a támogatásnak a határellenőrzéstől, a migrációs áramlások 

kezelésétől vagy a visszafogadási megállapodásoktól való függővé tétele legyen a 

harmadik országokkal fenntartott partnerség és fejlesztési együttműködés alapja; 

20. üdvözli a fiatalokba mint a fenntartható fejlesztési célok fő végrehajtóiba történő 

befektetésre helyezett hangsúlyt; hangsúlyozza, hogy megfelelő közpolitikák, valamint a 

fiatalok oktatására és egészségvédelmére, többek között a szexuális és reproduktív 

egészségre irányuló beruházások révén ki kell aknázni a fejlődő országok demográfiai 

osztalékát; kiemeli azt a lehetőséget, hogy végre előmozdítsuk a nemek közötti 

egyenlőséget, valamint a nők emancipációját mint a politikák fejlesztési célú 

koherenciájának fontos elemét, és sürgeti az EU-t, hogy ezeket ténylegesen érvényesítse a 

külső fellépések valamennyi területén; elismeri, hogy a fenntartható fejlődés biztosítása 

érdekében az emberi fejlődést és a humán tőkét támogató ezen alapvető eszközöket 

kiemelt módon kell kezelni;  

21. üdvözli a Bizottság javaslatát egy több érdekelt felet tömörítő uniós platform 

kialakítására, amelynek feladata a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásának nyomon 

követése és az azzal kapcsolatos bevált gyakorlatok ágazatok közötti cseréje lenne; 

hangsúlyozza, hogy befogadó megközelítésre van szükség minden érdekelt féllel és 

különösen a civil társadalommal mint a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrend tervezési, végrehajtási, ellenőrzési és felülvizsgálati folyamata során 

aktív partnerrel tanácskozva; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ruházzanak be 

célzott oktatási programokba és kampányokba, hogy felhívják a polgárok figyelmét a 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendre. 
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