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Opfølgning på og evaluering af gennemførelsen af 2030-dagsordenen 

Forslag til beslutning 

Betragtning E a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ea. der henviser til, at Parisaftalen under 

FN's rammekonvention om 

klimaændringer fastsætter det 

overordnede mål om at "holde stigningen 

i den gennemsnitlige globale temperatur 

et godt stykke under 2°C over det 

førindustrielle niveau og videreføre 

indsatsen for at begrænse 

temperaturstigningen til 1,5°C";  

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0583/2016 
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Opfølgning på og evaluering af gennemførelsen af 2030-dagsordenen 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. opfordrer medlemsstaternes stats- og 

regeringschefer og formændene for 

Kommissionen og Rådet til at udstede en 

fælles erklæring sammen med formanden 

for Europa-Parlamentet, der viser EU's 

engagement i 2030-dagsordenen inden for 

alle eksterne og interne politikområder;  

Or. en 
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Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. opfordrer Kommissionen til at 

fremlægge et forslag til en overordnet 

strategi for bæredygtig udvikling, som 

indbefatter alle relevante interne og 

eksterne politikområder, med en detaljeret 

tidsplan frem til 2030, en 

midtvejsevaluering og en særlig procedure, 

der sikrer, at Parlamentet inddrages fuldt 

ud, herunder en konkret 

implementeringsplan, der koordinerer, 

hvordan man når de 17 mål, de 169 delmål 

og de 230 overordnede indikatorer; 

fremhæver vigtigheden af, at målene er 

universelle, samt den omstændighed, at EU 

og dets medlemsstater har forpligtet sig til 

at implementere alle målene og delmålene 

fuldt ud, både i teori og i praksis; 

6. opfordrer Kommissionen til at 

fremlægge et forslag til en overordnet 

strategi for bæredygtig udvikling, som 

indbefatter alle relevante interne og 

eksterne politikområder, med en detaljeret 

tidsplan frem til 2030, en 

midtvejsevaluering og en særlig procedure, 

der sikrer, at Parlamentet inddrages fuldt 

ud, herunder en konkret 

implementeringsplan, der koordinerer, 

hvordan man når de 17 mål, de 169 delmål 

og de 230 overordnede indikatorer og 

sikrer overensstemmelse med og 
opfyldelse af målene i Parisaftalen; 

fremhæver vigtigheden af, at målene er 

universelle, samt den omstændighed, at EU 

og dets medlemsstater har forpligtet sig til 

at implementere alle målene og delmålene 

fuldt ud, både i teori og i praksis; 

Or. en 

 

 


