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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 

er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

A. der henviser til, at 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling har potentiale til at udvirke 

en tilbundsgående forandring og omfatter universelle, ambitiøse, omfattende og indbyrdes 

forbundne mål, der sigter mod at udrydde fattigdom, bekæmpe forskelsbehandling og 

fremme velstand, miljøansvar, social inklusion og respekt for menneskerettighederne og 

styrke fred og sikkerhed; der henviser til, at disse mål kræver øjeblikkelig handling med 

henblik på en fuldstændig og effektiv gennemførelse; 

B. der henviser til, at Kommissionen endnu ikke har fremlagt en overordnet strategi for at 

gennemføre 2030-dagsordenen, som indbefatter alle relevante interne og eksterne 

politikområder, med en detaljeret tidsplan frem til 2030, og som Europa-Parlamentet har 

anmodet om i sin beslutning om opfølgning på og evaluering af dagsordenen1, og ikke 

fuldt ud har varetaget den generelle koordinering af de foranstaltninger, der træffes på 

nationalt plan; der henviser til, at en effektiv gennemførelsesstrategi og en overvågnings- 

og revisionsmekanisme er afgørende for at nå de globale mål for bæredygtig udvikling 

(SDG'er);  

C. der henviser til, at klimaændringerne ikke udelukkende er et miljøspørgsmål, men ifølge 

FN2 er en af de største udfordringer i vor tid og udgør en alvorlig trussel mod bæredygtig 

udvikling, og dens omfattende, hidtil usete virkninger pålægger de fattigste og mest 

sårbare en uforholdsmæssig stor byrde og øger uligheden mellem og inden for de enkelte 

lande; der henviser til, at en hurtig indsats for at bekæmpe klimaændringer er afgørende 

for en vellykket gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling;  

D. der henviser til, at finansieringen af SDG'erne kræver et stærkt og globalt partnerskab og 

brug af alle former for finansielle midler (fra nationale, internationale, offentlige, private 

og innovative kilder) såvel som ikkefinansielle midler; der henviser til, at privat 

finansiering kan supplere, men ikke erstatte offentlig finansiering; 

E. der henviser til, at en effektiv mobilisering af ressourcer er en nødvendig faktor for at nå 

målsætningerne i 2030-dagsordenen; der henviser til, at udviklingslandene er særligt 

berørte af selskabers skatteunddragelse og skatteundgåelse; 

F. der henviser til, at fremme af bæredygtig udvikling kræver modstandsdygtighed, som bør 

fremmes ved hjælp af en mangesidet tilgang til EU's foranstaltninger udadtil og ved at 

opretholde princippet om udviklingsvenlig politikkohærens; der henviser til, at 

medlemsstaternes og EU's politikker har både tilsigtede og utilsigtede virkninger for 

udviklingslandene, og SDG'erne udgør en enestående mulighed for at skabe større 

sammenhæng og en mere retfærdig politik over for udviklingslandene; 

G. der henviser til, at international handel kan være en stærk drivkraft for udvikling og 

økonomisk vækst, og til, at en stor andel af EU's import kommer fra udviklingslande; der 

                                                 
1 Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2016. Vedtagne tekster, 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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henviser til, at 2030-dagsordenen anerkender handel som et middel til at opnå bæredygtig 

udvikling; 

H. der henviser til, at imødegåelse af udfordringerne i forbindelse med migration og 

efterspørgslen fra en stadig større global befolkning er afgørende for opnåelsen af 

bæredygtig udvikling; der henviser til, at 2030-dagsordenen understreger den rolle, som 

migration spiller som en potentiel drivkraft for udvikling; der henviser til, at det i 

artikel 208 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastslås, at 

udryddelse af fattigdom er hovedmålet for EU's udviklingspolitik; 

1. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en ambitiøs overordnet strategi, der samler 

eksisterende initiativer og fastsætter nye prioriteter på grundlag af en bred analyse af 

manglerne ved de eksisterende politikker og deres gennemførelse og på grundlag af 

synergien og sammenhængen mellem disse politikker, og som indeholder retningslinjer 

for både EU-institutionerne og medlemsstaterne for deres gennemførelse, overvågning og 

revision af 2030-dagsordenen; der henviser til, at dette bør ske, samtidig med at det sikres, 

at både EU's interne og eksterne politikker er i overensstemmelse med dagsordenen, og at 

man ikke venter med at igangsætte denne proces til Europa 2020-strategien er udløbet; 

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge en klar, konkret, detaljeret 

og ambitiøs EU-dækkende gennemførelsesplan for 2030-dagsordenen med specifikke mål, 

faste tidsplaner og en metode til koordinering mellem EU og dets medlemsstater; 

understreger, at denne gennemførelsesplan bør understøttes af en gennemsigtig og robust 

struktur for overvågning, ansvarlighed og revision med tæt inddragelse af Parlamentet og 

civilsamfundet; understreger, at den også bør være baseret på et omfattende sæt af 

målelige kvantitative og kvalitative indikatorer, der omfatter menneskerettigheder og 

sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer, og ikke udelukkende bør forlade sig på 

traditionelle indikatorer såsom BNP, idet disse ikke afspejler uligheder eller 

miljøforringelser;  

3. minder om betydningen af det grundlæggende princip i 2030-dagsordenen om "ikke at 

lade nogen i stikken"; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe effektive 

foranstaltninger til imødegåelse af uligheder i og mellem landene, da de øger virkningerne 

af andre globale udfordringer og hindrer fremskridt på området for bæredygtig udvikling; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme forskning og opsplitning af 

data i deres politikker for at sikre, at de mest sårbare og marginaliserede medtages og 

prioriteres; 

4. understreger, at den næste flerårige finansielle ramme (FFR) bør udformes på en måde, 

som gør det muligt at gennemføre EU-strategien og gennemførelsesplanen for 2030-

dagsordenen, og sikrer, at EU yder et væsentligt bidrag til opfyldelsen af målene og 

målsætningerne for 2030-dagsordenen i hele verden; opfordrer Kommissionen til at sikre, 

at den næste FFR integrerer prioriteterne for bæredygtig udvikling i hele EU's budget ved 

at afsætte tilstrækkelige midler i alle finansielle instrumenter til, at EU kan opfylde sine 

2030-forpligtelser; 

5. udtrykker tilfredshed med rapporten fra FN's generalsekretærs Højniveaupanel om 

Adgang til Lægemidler med henblik på at bidrage til at nå mål 3 – at sikre sundhed og 

trivsel for alle – og anmoder Kommissionen om at foreslå gennemførelsen af dens 

anbefalinger på de relevante politikområder; 
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6. understreger betydningen af den officielle udviklingsbistand (ODA) som et vigtigt 

instrument til at opfylde 2030-dagsordenen med hensyn til udryddelse af fattigdom i alle 

dens former og bekæmpelse af uligheder, men gentager, at udviklingsbistanden ikke i sig 

selv er tilstrækkelig til at løfte udviklingslandene ud af fattigdom; understreger behovet 

for at fremme instrumenter, der tilskynder til større ansvarlighed, f.eks. budgetstøtte; 

opfordrer EU og medlemsstaterne til at bekræfte deres tilsagn om at afsætte 0,7 % af 

bruttonationalindkomsten og fremlægge et detaljeret forslag til en tidsplan for, hvordan 

udviklingsbistanden gradvist kan øges for at nå dette mål; minder om EU's tilsagn om at 

afsætte mindst 20 % af sin officielle udviklingsbistand til menneskelig udvikling og social 

integration og opfordrer til en fornyet indsats i denne henseende; opfordrer Kommissionen 

til at gennemføre henstillingen fra OECD's Komité for Udviklingsbistand (DAC) om at nå 

et gennemsnitligt årligt gaveelement på 86 % af det samlede ODA-tilsagn; opfordrer til, at 

ODA beskyttes mod omledning, og til, at de internationalt aftalte principper for 

udviklingseffektivitet overholdes ved at bibeholde de grundlæggende ODA-mål om 

udryddelse af fattigdom, med særligt fokus på de mindst udviklede lande (LDC-landene) 

og skrøbelige sammenhænge; minder om behovet for at gå videre end forholdet mellem 

donor og modtager inden for en bredere udviklingsdagsorden;  

7. understreger, at videnskab, teknologi og innovation er et vigtigt instrument til 

gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling, da de fremmer social og økonomisk 

udvikling og kan tilvejebringe livsvigtige løsninger for at tackle den globale udfordring 

med fattigdomsrelaterede og oversete sygdomme; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at forbedre både det finansielle og det politiske miljø for fremme af 

videnskab, teknologi og innovation gennem deres udviklingssamarbejde; 

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekræfte deres engagement i 

udviklingsvenlig politikkohærens som et vigtigt bidrag til at opnå en bredere 

politikkohærens for bæredygtig udvikling, da dette er afgørende for en vellykket 

gennemførelse af SDG'erne; understreger især, at det er nødvendigt, at alle EU's 

politikker, navnlig handels-, skatte-, landbrugs- og energipolitik, er i overensstemmelse 

med artikel 208 i TEUF, og at man ikke må underminere menneskerettighederne eller 

tredjelandes mulighed for at opnå bæredygtig udvikling; understreger behovet for at styrke 

mekanismerne for udviklingsvenlig politikkohærens og politikkohærens for bæredygtig 

udvikling inden for alle EU-institutioner og EU-politikker og sikre, at princippet om 

politikkohærens respekteres tilstrækkeligt i regelmæssige, offentlige konsekvensanalyser, 

og ved at indføre passende mekanismer for ansvarlighed, afhjælpning og erstatning;  

9. opfordrer EU og medlemsstaterne til effektivt at integrere modvirkning af og tilpasning til 

klimaændringer i udviklingspolitikken; fremhæver, at det er nødvendigt at tilskynde til 

teknologioverførsel for at sikre energieffektivitet og rene teknologier og yde støtte til 

investeringer i decentraliserede, vedvarende energiprojekter i lille målestok, som ikke er 

tilsluttet elektricitetsnettet; opfordrer EU til at øge sin bistand til bæredygtigt landbrug for 

at imødegå klimaændringerne ved hjælp af målrettet støtte til smålandbrugere, 

diversificering af afgrøder, skovlandbrug og agro-økologiske landbrugsmetoder; 

10. understreger den rolle, som det politiske forum på højt niveau spiller i opfølgningen og 

revisionen af SDG'erne, og opfordrer Kommissionen og Rådet til at fastholde EU's 

førende rolle i udformningen og gennemførelsen af 2030-dagsordenen ved at vedtage en 

fælles EU-holdning og foretage fælles indberetning på grundlag af samordnet 
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indberetning fra medlemsstaterne og EU-institutionerne forud for samlingen i det politiske 

forum på højt niveau i FN-generalforsamlingens regi; opfordrer Kommissionen til under 

det kommende politiske forum på højt niveau at gøre status over de eksisterende 

foranstaltninger og de specifikke SDG'er, der skal behandles; 

11. opfordrer til oprettelse af en koordineringsmekanisme på tværs af Parlamentets udvalg, 

der får til opgave at overvåge og følge op på EU's gennemførelse af sine forpligtelser i 

2030-dagsordenen; understreger, at Parlamentet skal forpligte sig til at indføre en sådan 

koordinering (f.eks. årlig statusopgørelse på plenarmødet på grundlag af 

situationsrapporter, en gruppe af kontaktpunkter i alle udvalg eller en særlig tværpolitisk 

gruppe) og på det højest mulige niveau udpege en eller flere personer med ansvar for at 

lede denne indsats; 

12. understreger, at de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – den økonomiske, den 

miljømæssige og den sociale – er uløseligt forbundne, og understreger, at økonomisk 

bæredygtighed er af afgørende betydning for miljøet; understreger, at fremme af god 

regeringsførelse, retsstatsprincippet og overholdelse af menneskerettighederne er 

afgørende ikke blot for social bæredygtighed, men også for en ansvarlig udnyttelse af 

naturressourcer og beskyttelse af miljøet; opfordrer Kommissionen til at stå i spidsen for 

et bredt internationalt samarbejde, til at arbejde sammen med partnere for at forbedre 

modstandsdygtigheden og tilpasningsevnen over for klimaændringernes skadelige 

virkninger og til at udvikle bæredygtige kulstoffattige muligheder for fremtiden og 

fremskynde nedbringelsen af de globale drivhusgasemissioner i overensstemmelse med 

mål 13 og FN's rammekonvention om klimaændringer;  

13. mener, at støtte til fred, sikkerhed og retfærdighed i udviklingslandene er af afgørende 

betydning; understreger, at den finansiering af sikkerhedsrelaterede foranstaltninger, som 

ikke er ODA-finansiering, skal komme fra andre instrumenter end instrumentet til 

finansiering af udviklingssamarbejde (DCI), Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) eller 

andre mekanismer, som drager fordel af disse instrumenter; 

14. henviser til den private sektors, især lokale mikrovirksomheders og SMV'ers, rolle i 

gennemførelsen af 2030-dagsordenen, navnlig dens ansvar for overgangen til bæredygtige 

forbrugs- og produktionsmønstre i Europa og på verdensplan; minder om, at privat 

finansiering kan supplere, men ikke erstatte offentlig finansiering; opfordrer 

Kommissionen til at fremme bindende forpligtelser for virksomhedernes ansvar og 

gennemsigtighed med henblik på at sikre, at den private sektors bidrag er i fuld 

overensstemmelse med 2030-dagsordenen, idet virksomhederne skal overholde klare 

miljømæssige, sociale og menneskerettighedsrelaterede standarder og respektere 

principperne om ansvarlig finansiering og FN's vejledende principper om erhvervslivet og 

menneskerettighederne; minder i den forbindelse om nødvendigheden af forudgående og 

efterfølgende vurderinger af resultaterne på udviklingsområdet af samarbejdet med den 

private sektor;  

15. understreger, at sikring af retfærdighed og gennemsigtighed på skatteområdet, 

bekæmpelse af skatteunddragelse, udryddelse af ulovlige finansielle strømme og skattely 

samt forbedret forvaltning af offentlige finanser, bæredygtig økonomisk vækst og øget 

mobilisering af nationale ressourcer er afgørende for finansieringen af 2030-dagsordenen; 

opfordrer EU til at oprette et finansieringsprogram (DEVETAX2030) for specifikt at 
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bidrage til etableringen af skattestrukturer i de nye markedsøkonomier og for at hjælpe 

udviklingslandene med at oprette nye regionale skattekontorer; gentager, at der er behov 

for en global afgift på finansielle transaktioner for at tackle de globale udfordringer i 

forbindelse med fattigdom, for en undersøgelse af de afsmittende virkninger af alle 

medlemsstaternes og EU's skattepolitik for udviklingslandene og for, at princippet om 

udviklingsvenlig politikkohærens opretholdes, når der lovgives på dette område; 

16. understreger betydningen af fair og etiske frihandelsaftaler og opfordrer indtrængende EU 

til at udforme sin handelspolitiske strategi i tråd med 2030-dagsordenen og samtidig 

respektere tredjelandes politiske råderum til at lovgive for at fremme bæredygtig 

udvikling, menneskerettigheder, høje sociale standarder og miljøstandarder, bæredygtigt 

forbrug og regional integration og bekæmpe fattigdom, korruption og uligheder;  

17. erkender de problemer, der opstår som følge af megabyernes eksplosive vækst, og de 

udfordringer, dette fænomen skaber for den sociale og miljømæssige bæredygtighed; slår 

til lyd for en afbalanceret regional udvikling, og minder om, at styrket økonomisk aktivitet 

i landdistrikter og mindre byer mindsker migrationspresset på de enorme byområder og 

dermed letter problemerne med ukontrolleret urbanisering og migration; understreger, at 

decentraliserede regionale strukturer fremmer cirkulationen af knappe næringsstoffer 

såsom fosfor fra byerne tilbage til landbrugsproduktion; 

18. opfordrer Kommissionen til at fremme bæredygtige globale værdikæder ved at indføre 

due diligence-ordninger for virksomheder med fokus på hele deres forsyningskæde, som 

vil tilskynde erhvervslivet til at investere mere ansvarligt og fremme en mere effektiv 

gennemførelse af kapitler om bæredygtighed i frihandelsaftaler, herunder bekæmpelse af 

korruption, forbedring af gennemsigtigheden, bekæmpelse af skatteundgåelse og ansvarlig 

adfærd i erhvervslivet; 

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at justere deres tilgang til migration med 

henblik på at udvikle en indvandringspolitik, der er i overensstemmelse med mål 10, og en 

opfattelse af indvandrere og asylsøgere, der er baseret på kendsgerninger, og med 

bekæmpelse af fremmedhad og diskrimination mod indvandrere, samt med henblik på at 

investere i centrale drivkræfter for menneskelig udvikling; gentager sin bekymring over, 

at de nye politikker og finansielle instrumenter med henblik på imødegåelse af de 

grundlæggende årsager til ulovlig og tvungen migration kan gennemføres på bekostning af 

udviklingsmålene, og opfordrer til, at Parlamentet tildeles en større rolle i forbindelse med 

at sikre, at de nye finansieringsinstrumenter er forenelige med EU's retsgrundlag, 

principper og forpligtelser, navnlig 2030-dagsordenen; forkaster idéen om, at 

konditionalitet i forbindelse med bistand baseret på grænsekontrol, forvaltning af 

migrantstrømme eller tilbagetagelsesaftaler skal udgøre grundlaget for partnerskab og 

udviklingssamarbejde med tredjelande; 

20. glæder sig over den vægt, der lægges på investering i unge som de vigtigste aktører i 

forbindelse med gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling; understreger 

behovet for at udnytte udviklingslandenes demografiske dividende gennem passende 

offentlige politikker og investeringer i unges uddannelse og sundhed, herunder seksuel og 

reproduktiv sundhed og uddannelse; understreger, at dette er en lejlighed til endelig at 

fremme ligestilling og styrke kvinders indflydelse som et væsentligt element i en 

udviklingsvenlig politikkohærens, og opfordrer EU til at integrere disse i alle 
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udenrigspolitiske områder; erkender, at disse vigtige drivkræfter for menneskelig 

udvikling og menneskelig kapital skal prioriteres for at sikre en bæredygtig udvikling;  

21. glæder sig over Kommissionen forslag om at oprette en multistakeholderplatform på EU-

plan, der skal spille en rolle i opfølgningen og udvekslingen af bedste praksis for 

gennemførelsen af de bæredygtige udviklingsmål på tværs af sektorer; understreger 

behovet for en inklusiv proces med høring af alle berørte parter og især civilsamfundet 

som en aktiv partner i planlægningen, gennemførelsen, overvågningen og revisionen af 

2030-dagsordenen; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at investere i 

målrettede uddannelsesprogrammer og oplysningskampagner med henblik på at øge 

borgernes kendskab til 2030-dagsordenen. 
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