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Puheenjohtajiston ehdotus Pohjoismaiden neuvostossa tehtävästä työstä 
YK:n 2030-tavoitteiden edistämiseksi 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että valiokunnat jakavat keskenään vastuun tavoitteiden seuraamisesta ja 

Pohjoismaiden neuvoston sihteeristö varmistaa, että aihe sisällytetään vuo-

tuisiin työsuunnitelmiin. 

että valiokunnat raportoivat vuosittain työstään kestävän kehityksen tavoit-

teiden parissa ja raportit esitellään puheenjohtajiston joulukuun kokoukses-

sa. Puheenjohtajisto tekee tarvittaessa seurantaa valiokuntien raporteista 

yhteistyöministerien tai vaihtoehtoisesti pääministerien kanssa säännöllisesti 

pidettävissä kokouksissa ja tuo seurantaan liittyvät asiat esille budjettipro-

sessin yhteydessä. 

että Pohjoismaiden neuvoston kansallisia valtuuskuntia kehotetaan jatkossa 

ottamaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteet puheenjohtajakauden 

priorisoinneista päätettäessä. 

että kaikissa jäsenehdotuksista ja ministerineuvoston ehdotuksista laaditta-

vissa mietinnöissä selvitetään, liittyykö ehdotus yhteen tai useampaan kes-

tävän kehityksen tavoitteeseen tai alatavoitteeseen. Jos näin on, otetaan 

kantaa siihen, voidaanko suosituksen toteuttamisen olettaa edistävän tai 

hankaloittavan kyseisen tavoitteen toteutumista. 

että Pohjoismaiden neuvosto edistää kestävän kehityksen tavoitteiden ot-

tamista muiden kansainvälisten foorumien ja kansallisten parlamenttien 

asialistalle. 

että Pohjoismaiden neuvosto tekee aloitteen pohjoismaisesta pyöreän pöy-

dän konferenssista, jossa Pohjoismaiden parlamenttien jäsenet vaihtavat tie-

toa ja ajatuksia parlamenttien roolista kestävän kehityksen tavoitteiden to-

teuttamisessa. 

Taustaa 

Syksyllä 2016 Pohjoismaiden neuvosto päätti asettaa valiokuntien ja puheenjohtajis-

ton edustajista koostuvan työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää Pohjoismaiden 
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neuvoston edellytyksiä edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista 

ja laatia sitä koskevia ehdotuksia. 

 

Pohjoismaiden neuvoston työryhmä YK:n 2030-tavoitteiden edistämiseksi on nyt laa-

tinut ehdotuksia siitä, miten Pohjoismaiden neuvosto voi edistää tavoitteiden toteut-

tamista. 

Puheenjohtajiston näkemykset 

Puheenjohtajisto pitää tärkeänä, että YK:n 2030-tavoitteita edistetään ja että tämä 

keskeinen painopistealue näkyy myös neuvoston työssä. 

 

Puheenjohtajisto ehdottaa siksi, että panostus heijastuu niin Pohjoismaiden neuvos-

ton sisäiseen kuin kansainväliseenkin työhön. 
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