
 

 

  

 EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019 

 

ANTAGNA TEXTER 
 

P8_TA(2014)0059 

EU och den globala utvecklingsramen efter 2015 

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2014 om EU och den globala 

utvecklingsramen efter 2015 (2014/2143(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Förenta nationernas millenniedeklaration av den 8 september 2000, 

– med beaktande av den rapport som FN:s öppna arbetsgrupp för framtagande av mål för 

en hållbar utveckling antog i juli 2014, 

– med beaktande av den rapport som den mellanstatliga expertkommittén för finansiering 

av hållbar utveckling antog den 8 augusti 2014, 

– med beaktande av ministerförklaringen från Politiska högnivåforumet för hållbar 

utveckling i juli 2014, 

– med beaktande av FN:s rapport om millennieutvecklingsmålen 2014,  

– med beaktande av slutdokumentet från högnivåmötet för det globala partnerskapet för 

utvecklingssamarbete i Mexiko i april 2014, 

– med beaktande av Pekingdeklarationen och Pekinghandlingsplanen, som godkändes av 

den fjärde internationella kvinnokonferensen i september 1995, och efterföljande 

slutdokument, 

– med beaktande av handlingsplanen från den internationella konferensen om befolkning 

och utveckling (ICPD), som antogs i Kairo 1994, och den efterföljande 

+20-utvärderingen, 

– med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 

kvinnor av den 18 december 1979, 

– med beaktande av FN:s jämställdhetsdiagram för 2012, som mäter hur 

jämställdhetsaspekterna i de åtta millennieutvecklingsmålen har förbättrats, 



 

 

– med beaktande av resultatet av Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling 

1992 och av rapporten från den uppföljande konferensen om hållbar utveckling, som 

hölls i Rio de Janeiro (Brasilien) den 20–22 juni 2012, 

– med beaktande av 2014 års rapport om mänsklig utveckling från 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) Sustaining Human Progress: Reducing 

Vulnerabilities and Building Resilience, 

– med beaktande av den rapport om utvecklingsagendan för perioden efter 2015 som 

FN:s högnivåpanel lade fram i maj 2013, 

– med beaktande av rapporten från FN:s konferens om hållbar utveckling, som hölls i 

Rio de Janeiro (Brasilien) den 20–22 juni 2012,  

– med beaktande av den rapport om FN:s utvecklingsagenda för perioden efter 2015, 

Realising the future we want for all, som FN:s systemarbetsgrupp lade fram för 

FN:s generalsekreterare i juni 2012, 

– med beaktande av resolutionen Keeping the promise: united to achieve the Millennium 

Development Goals, som FN:s generalförsamling antog vid sitt plenarmöte på hög nivå 

om millennieutvecklingsmålen under den sextiofemte sessionen 2010, 

– med beaktande av handlingsplanen från Istanbul för de minst utvecklade länderna för 

perioden 2011–2020, 

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, 

– med beaktande av FAO:s rapport om livsmedelssituationen i världen, 

– med beaktande av den förklaring och handlingsplan som antogs vid högnivåmötet om 

utvecklingsbiståndets effektivitet i Busan i december 2011, 

– med beaktande av UNDP:s rapport Beyond the Midpoint: Achieving the Millennium 

Development Goals, som publicerades i januari 2010, 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den 

rättsliga ramen för mänskliga rättigheter, 

– med beaktande av arbetet i FN:s systemarbetsgrupp om FN:s utvecklingsagenda för 

perioden efter 2015, under gemensam ledning av FN:s avdelning för ekonomiska och 

sociala frågor och UNDP, med stöd av alla FN-organ och i samråd med relevanta parter, 

– med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) globala strategi och 

handlingsplan för folkhälsa, innovation och immaterialrätt av den 24 maj 2008, 

– med beaktande av Parisförklaringen om biståndseffektivitet och Accrahandlingsplanen, 

– med beaktande av förklaringen om rätt till utveckling från 1986, 

– med beaktande av uppförandekod om komplementaritet och arbetsfördelning inom 



 

 

utvecklingspolitiken1, 

– med beaktande av artikel 7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF-fördraget), som bekräftar att EU ”ska säkerställa samstämmigheten mellan all sin 

politik och verksamhet, med beaktande av samtliga sina mål”, 

– med beaktande av artikel 208 i EUF-fördraget, i vilken det anges att unionen ”ska ta 

hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som kan 

påverka utvecklingsländerna”, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juni 2014 Ett anständigt liv för 

alla: från vision till kollektiva åtgärder (COM(2014)0335), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 maj 2014 En starkare roll för 

den privata sektorn i insatserna för att uppnå hållbar tillväxt för alla i 

utvecklingsländerna (COM(2014)0263), 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 30 april 2014, A right-based 

approach, encompassing all human rights for EU development Cooperation 

(SWD(2014)0152), som innehåller en uppsättning verktyg, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 februari 2013 Ett anständigt 

liv för alla: att avskaffa fattigdom och ge världen en hållbar framtida 

(COM(2013)0092), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 september 2012 En grund för 

demokrati och hållbar utveckling: EU:s samarbete med det civila samhället på området 

yttre förbindelser (COM(2012)0492), 

– med beaktande av kommissionens offentliga samråd om utarbetandet av en 

EU-ståndpunkt avseende en utvecklingsram för tiden efter 2015, som hölls den 15 juni–

15 september 2012, 

– med beaktande av den gemensamma förklaringen Europeiskt samförstånd från rådet och 

företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet 

och kommissionen om Europeiska unionens utvecklingspolitik2, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 april 2005 Konsekvens i 

utvecklingspolitiken (COM(2005)0134) och av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) 

3166:e möte den 14 maj 2012 Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda 

för förändring, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 

11 mars 2014 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete 

för perioden 2014–20203, 

– med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 2 april 2014 om 

                                                 
1  Rådets slutsatser 9558/07, 15.5.2007. 
2  EUT C 46, 24.2.2006, s. 1. 
3  EUT L 77, 15.3.2014, s. 44. 



 

 

FN:s generalförsamlings 69:e session1, 

– med beaktande av sin  ståndpunkt av den 2 april 2014 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för utveckling (2015)2, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2013 om millennieutvecklingsmålen – 

att definiera en utvecklingsram för tiden efter 20153, 

– med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 19 maj 2014 om en 

rättighetsbaserad strategi för utvecklingssamarbete som omfattar alla mänskliga 

rättigheter, 

– med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 12 december 2013 om 

finansieringen av fattigdomsutrotning och hållbar utveckling efter 2015, 

– med beaktande av AVS–EU:s gemensamma uttalande av den 20 juni 2014 om 

utvecklingsagendan efter 2015, 

– med beaktande av rådets (allmänna frågor) slutsatser av den 25 juni 2013 om den 

övergripande agendan för tiden efter 2015, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och yttrandet från utskottet 

för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0037/2014), och 

av följande skäl: 

A. År 2000 samlades alla relevanta parter för att fastställa millennieutvecklingsmålen i 

syfte att senast 2015 uppnå konkreta utvecklings- och fattigdomsutrotningsmål. 

B. Millennieutvecklingsmålen har ökat kunskapen om att utrotandet av den globala 

fattigdomen är en brådskande utmaning och en prioritering för globalt agerande. 

Millennieutvecklingsmålen har uppnåtts i varierande grad, med synbart positiva effekter 

på minskningen av extrem fattigdom, kampen mot malaria och tuberkulos, bättre 

tillgång till dricksvatten och minskningen av skillnader i inskrivning i låg- och 

mellanstadiet. Millennieutvecklingsmålen har vissa brister som behöver åtgärdas 

fullständigt vid utarbetandet av ramen för perioden efter 2015. 

C. Bedömningar av de framsteg som har gjorts i fråga om uppnåendet av de nuvarande 

millennieutvecklingsmålen visar att det i den nya ramen måste finnas en stark koppling 

mellan fattigdomsutrotning, kamp mot ojämlikheter och främjande av en hållbar 

utveckling, samt en enda universell uppsättning mål med olika angreppssätt. 

D. Befolkningen som lever i städer beräknas öka från nuvarande 3,6 miljarder till mer än 

6 miljarder, och de största städerna beräknas växa till megastäder med fler än 

100 miljoner invånare. Alltför stor urbanisering underminerar hållbarheten i 

utvecklingen i alla dess dimensioner. 

                                                 
1  Antagna texter, P7_TA(2014)0259. 
2  Antagna texter, P7_TA(2014)0269. 
3  Antagna texter, P7_TA(2013)0283. 



 

 

E. Den internationella konferensen om befolkning och utveckling i Kairo 1994 efterlyste 

tillgång till vård för reproduktiv och sexuell hälsa, inklusive familjeplanering. År 2013 

dog cirka 289 000 kvinnor i samband med graviditet och förlossning. Med millenniemål 

nr 5 i åtanke behöver kvinnor ha tillgång till effektiva preventivmedel och en effektiv 

familjeplanering om mödradödligheten ska kunna minskas med nästan en tredjedel. 

F. Fattigdomsminskningen är ojämn, och ojämlikheter mellan och inom länder, som nu är 

större i såväl utvecklade länder som utvecklingsländer, utgör en stor utmaning för 

utvecklingen, särskilt i låg- och mellaninkomstländer. 1,5 miljarder människor lever i 

fattigdom med överlappande brister i hälso-, utbildnings- och levnadsstandarder, 

framför allt i konfliktdrabbade och instabila stater. 

G. Våldsamma konflikter och humanitära kriser fortsätter att ha en störande inverkan på 

utvecklingsarbetet. Kvinnor drabbas hårdare av militära konflikter och kriser. 

H. Ytterligare insatser behövs om man ska kunna halvera andelen människor som lider av 

svält, eftersom 162 miljoner små barn är utsatta för undernäring. Dold svält kan 

definieras som brist på mikronäringsämnen, vilket kan orsaka irreversibla effekter på 

hälsan och socioekonomiska konsekvenser som leder till att människors produktivitet 

minskar.  

I. År 2014 är det internationella året för familjejordbruk. 

J. I 1986 års förklaring om rätten till utveckling bekräftas det att utveckling är 

en grundläggande mänsklig rättighet. I förklaringen görs ett åtagande om 

ett ”människorättsbaserat” synsätt, som kännetecknas av förverkligandet av alla 

mänskliga rättigheter (ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska 

rättigheter). Förklaringen innehåller även ett åtagande om att stärka det internationella 

samarbetet. 

K. Klimatförändringarna och miljöförstöringen hotar fattigdomsutrotningen genom att 

försvåra befintliga sårbarheter, eftersom många utvecklingsländer fortfarande är 

beroende av jordbruk och klimatkänsliga naturresurser, och saknar kapacitet att hantera 

klimatrisker. Det finns ett brådskande behov av att minska de globala 

växthusgasutsläppen och uppnå en mer rättvis och hållbar förvaltning och styrning av 

naturresurser. 

L. Framstegen mot att uppnå de millennieutvecklingsmål som hänför sig till hälsa beror till 

stor del på forsknings- och utvecklingsinvesteringar som gjordes för flera år sedan. 

Immaterialrättigheter bör inte hindra tillgången till rimligt prissatta läkemedel. 

M. Främjande av små barns utveckling och tillgång till utbildning av högsta kvalitet för alla 

barn, ungdomar och vuxna är en förutsättning för att man ska kunna avskaffa fattigdom 

som överförs från generation till generation och ojämlikheter. 

N. Få framsteg har gjorts i fråga om jämställdhet mellan könen och kvinnors egenmakt, 

och kvinnor utsätts ofta för diskriminering och våld. 

O. I ett globalt perspektiv är det till största delen kvinnor och flickor som lever i extrem 

fattigdom, och jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter är nödvändiga villkor 

för att den globala utvecklingsramen för perioden efter 2015 ska bli framgångsrik. Varje 

dag dör cirka 800 kvinnor världen över av komplikationer i samband med graviditet 



 

 

eller förlossning. Den internationella konferensen om befolkning och utveckling i Kairo 

1994 efterlyste allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och därtill knutna 

rättigheter, vilket kan rädda liv. 

P. Kvinnor utgör mer än hälften av alla migranter. 

Q. Afrika exporterar betydligt mer kapital till världen genom olagliga penningflöden än 

vad kontinenten tar emot i form av internationellt bistånd och penningförsändelser. 

R. Med den nya ramen för hållbar utveckling kan ett brett deltagande av organisationer 

från det civila samhället, lokala myndigheter och nationella parlament säkras. 

S. Det behöver skapas fler nya arbetstillfällen och arbeten under anständiga villkor som 

ett svar på demografisk tillväxt på global nivå. Den privata sektorn genererar många 

arbetstillfällen, såväl i utvecklade länder som i utvecklingsländer, och kan således vara 

en viktig partner i kampen mot fattigdom när det finns tydliga ansvarsmekanismer och 

när internationella socialskyddsbestämmelser respekteras. 

T. Bistånd fortsätter att spela en unik roll i fattigdomsminskningen och är av avgörande 

betydelse när det gäller att förändra förhållandena i utvecklingsländer. 

U. Den inhemska mobiliseringen av resurser är en viktig faktor i kampen mot fattigdom 

och ojämlikheter. 

V. EU och dess medlemsstater är de största givarna av utvecklingsbistånd och bör således 

fortsätta att vara den drivande kraften under nästa fas i förhandlingarna inom ramen för 

FN, särskilt för att främja det människorättsbaserade förhållningssättet som grundas på 

jämlikhet, icke-diskriminering, deltagande och integrering, i utformningen och 

genomförandet av ramen. 

W. Rådets slutsatser i december 2014 kommer att innehålla en uppsättning 

sammanhängande principer och förhandlingsstrategins huvudlinjer. 

X. Artikel 208 i EUF-fördraget fastställer att utrotning av fattigdom är det främsta målet 

för EU:s utvecklingspolitik och föreskriver en konsekvent politik för utveckling. 

I. Millennieutvecklingsmålen: utvärdering och nya utmaningar 

1. Europaparlamentet understryker att det globala landskapet har förändrats under de 

senaste åren, bland annat genom att den globala ekonomiska och politiska balansen har 

förskjutits, och att även om vissa utvecklings- och tillväxtekonomier har haft ordentlig 

ekonomisk tillväxt står de fortfarande inför stora och växande ojämlikheter. Parlamentet 

anser att det krävs en ny strategi som omfattar global styrning, med en stark inriktning 

på en konsekvent politik för utveckling och tillhandahållande av globala kollektiva 

nyttigheter. 

2. Europaparlamentet påminner om att även om millennieutvecklingsmålen har fördelen 

att vara lättfattliga så tar de inte itu med underliggande strukturella faktorer som leder 

till fattigdom och ojämlikhet. Parlamentet betonar att den globala ramen för hållbar 

utveckling för perioden efter 2015 bör vara omvälvande genom att ta itu med de 

grundläggande orsakerna till fattigdom och ojämlikhet och på så sätt slutföra det arbete 

som de nuvarande millennieutvecklingsmålen inte har lyckats med. 



 

 

3. Europaparlamentet betonar att millennieutvecklingsmålen, som fastställdes år 2000, har 

rönt stor framgång i medelinkomst- och utvecklingsländer, men att framstegen har 

varierat, både inom och mellan länder, och att man därför på ett korrekt sätt måste 

analysera dessa resultat och de lärdomar som kan dras när man utarbetar den globala 

utvecklingsramen för perioden efter 2015. 

4. Europaparlamentet påminner om att även om millennieutvecklingsmålen i hög grad har 

förändrat människors liv så finns det fortfarande viktiga frågor, såsom kränkningar av 

mänskliga rättigheter, ojämlikheter, inklusive könsklyftor, väpnade konflikter och 

terrorism, klimatförändringar, osäker livsmedelsförsörjning, avsaknad av äganderätt och 

markrättigheter, migration, begränsad tillgång till hälsovård och utbildning, 

demografiska förändringar, brist på resurser, förlust av biologisk mångfald, korruption, 

skattebedrägerier och skatteundandragande, ohållbar tillväxt, arbetslöshet och 

finansiella och ekonomiska kriser, som utgör mycket komplexa och sammanhängande 

utmaningar inför kommande årtionden. Därför måste nya utvecklingsvägar sökas som 

kan leda till en hållbar utveckling för alla. 

5. Europaparlamentet betonar att miljömässig hållbarhet är en ytterst viktig utmaning, 

eftersom misslyckanden på detta område kan hota alla dimensioner av den mänskliga 

utvecklingen. Parlamentet påminner särskilt om att miljöförstöring är ett stort hinder för 

att man ska kunna uppnå målet att utrota extrem fattigdom och svält. Parlamentet 

påminner bland annat om att ihållande ojämlikheter och strider om knappa resurser är 

bland de främsta orsakerna till konflikter, svält, osäkerhet och våld, vilka i sin tur är 

stora hinder för människors utveckling och insatser för att uppnå en hållbar utveckling. 

6. Europaparlamentet understryker att den nya ramen bör bemöta dessa utmaningar på 

ett effektivt sätt och ta itu med viktiga frågor såsom respekt för varje människas 

värdighet, rättvisa, jämlikhet, god samhällsstyrning, demokrati, rättsstatlighet, fred och 

säkerhet, klimatförändringar, riskhantering vid katastrofer och uppbyggande av 

katastroftålighet, bevarande av den biologiska mångfalden, en hållbar tillväxt för alla, 

äganderätt och markrättigheter, hälsovård och social trygghet, utbildning, forskning och 

innovation samt kvinnors, barns, ungdomars och minoriteters rättigheter. 

7. Europaparlamentet understryker att den nya utvecklingsramen måste vara universell och 

tillämplig i alla länder, inklusive i EU:s medlemsstater, och den behöver således vara 

relevant och rättvis för såväl utvecklade länder som utvecklingsländer, samtidigt som 

hänsyn tas till olika nationella förhållanden, möjligheter, strategier och prioriteringar. 

De nya ansvarsområden och bördor som uppstår måste delas på ett jämlikt och rättvist 

sätt mellan alla länder. Parlamentet uppmanar EU att uppge vilka konkreta åtgärder och 

åtaganden som kan föreslås i inhemskt och internationellt svar på 

universalitetsprincipen. 

8. Europaparlamentet betonar att ömsesidig ansvarighet och öppenhet på alla nivåer bör 

utgöra kärnan i den nya utvecklingsramen, och att det är viktigt att nationella regeringar 

och andra aktörer, inklusive den privata sektorn, hålls ansvariga för genomförandet av 

ramen. 

9. Europaparlamentet uppmanar EU att aktivt leda arbetet med att fastställa en enda 

övergripande och integrerad global utvecklingsram för perioden efter 2015, och 

välkomnar samförståndet om att den nya globala utvecklingsagendan behöver stärka 

genomförandemetoderna och förnya det globala partnerskapet för hållbar utveckling. 



 

 

II. Behovet av ett förnyat globalt partnerskap och en stark och samstämd ståndpunkt för 

EU 

10. Europaparlamentet uppmanar EU att spela en aktiv roll i utformningen av ett nytt 

globalt partnerskap som ska mobilisera insatser från alla länder, inklusive 

tillväxtekonomier, och alla relevanta parter, inklusive den privata sektorn, 

organisationer i det civila samhället, lokala myndigheter och nationella parlament. 

11. Europaparlamentet uppmanar EU att anta en stark, samstämd och enhetlig ståndpunkt i 

de kommande mellanstatliga förhandlingarna, med beaktande av de prioriteringar som 

framhålls i denna resolution. 

12. Europaparlamentet stöder slutsatserna från FN:s öppna arbetsgrupp om framtagande av 

mål för en hållbar utveckling, men anser att ramen, som den framgår i slutsatserna, så 

småningom skulle kunna grupperas, samtidigt som man bibehåller balansen mellan 

fattigdomsutrotning, kampen mot ojämlikheter och de tre dimensionerna av en hållbar 

utveckling, och inte på bekostnad av det rättighetsbaserade förhållningssättet eller de 

mer ambitiösa och innovativa målen. 

13. Europaparlamentet framhåller att den nya globala ramen bör innehålla en lämplig 

institutionell struktur som kan arbeta för huvudmålen fattigdomsutrotning, kampen mot 

ojämlikheter och främjandet av en hållbar utveckling, med tydliga riktlinjer för 

övervakning av genomförandet. Denna struktur bör också hantera komplexiteten och de 

inbördes sambanden mellan de olika delarna i den framtida ramen. 

14. Europaparlamentet anser att en konsekvent politik för hållbar utveckling är ett mycket 

viktigt verktyg för genomförandet av ramen för perioden efter 2015. Parlamentet 

uppmanar i detta syfte EU att säkerställa denna konsekventa politik för hållbar 

utveckling med hjälp av riktlinjer, konsekvensbedömningar och övervaknings- och 

rapporteringsmekanismer. 

15. Europaparlamentet understryker att universaliteten i den globala utvecklingsagendan för 

perioden efter 2015 innebär att EU och dess medlemsstater måste engagera sig i högre 

utsträckning. Parlamentet betonar att de nya målen för hållbar utveckling i den globala 

ramen måste återspeglas i EU:s externa och interna politik. 

III. Prioriterade områden 

16. Europaparlamentet påminner om att fattigdomsutrotning måste kvarstå som högsta 

prioritet i den globala utvecklingsagendan för perioden efter 2015, samtidigt som man 

arbetar med de sammanlänkade pelarna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet 

och ett förstärkt globalt partnerskap. 

Fattigdomsutrotning, kamp mot ojämlikheter och hållbar utveckling 

17. Europaparlamentet betonar att det genomgående temat i den globala utvecklingsramen 

för perioden efter 2015 bör vara fattigdomsutrotning och kamp mot ojämlikheter 

kombinerat med en hållbar utveckling. Parlamentet framhåller att ramen behöver sätta 

människor i centrum och ta itu med bristande rättvisa genom att inta ett rättighetsbaserat 

förhållningssätt i syfte att minska ojämlikheter inom och mellan länder såsom en av 

huvudprioriteringarna i den nya ramen. 



 

 

18. Europaparlamentet betonar att ojämlikheter hindrar utvecklingen och arbetet med att 

utrota fattigdomen. Parlamentet upprepar att man kan utrota fattigdomen och få till 

stånd jämlikhet och hållbar utveckling enbart om man beaktar alla sårbara grupper och 

främjar rättvis tillgång, hållbar användning av resurser och god samhällsstyrning. 

Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att, i enlighet med förslaget från 

FN:s öppna arbetsgrupp för framtagande av mål för en hållbar utveckling, stödja det 

tionde målet för hållbar utveckling som ett enskilt mål i den nya ramen. 

19. Europaparlamentet framhåller att man behöver fastställa ett mål för utrotning av extrem 

fattigdom till 2 US-dollar per dag, om ramen verkligen ska kunna bli omvälvande. 

20. Europaparlamentet understryker att den framtida ramen bör ta upp de flerdimensionella 

aspekterna av fattigdom och ojämlikhet, vilka går utöver avsaknad av inkomst men 

inbegriper människors värdighet, och alla deras dimensioner, även sociala dimensioner. 

Parlamentet framhåller att fattigdom inte bör bedömas enbart utifrån inkomst, utan 

också i relation till välbefinnandeaspekter, och då inte enbart BNP. 

21. Europaparlamentet rekommenderar stöd till statsbyggande genom att man ökar allmänt 

och/eller sektorsspecifikt bistånd som är villkorat med kriterier för god 

samhällsstyrning. 

22.  Parlamentet framhåller även att arbetskraftens förhandlingsposition i en kraftigt 

globaliserad ekonomi har minskat till följd av avregleringen, vilket i sin tur äventyrar de 

rättigheter som anges i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och agendan 

för anständigt arbete i världen. Parlamentet uppmanar enträget EU att utforma sin 

handelspolitik så att höga sociala och miljömässiga normer kan bibehållas och skyddas, 

samtidigt som alla former av social och miljörelaterad dumpning motverkas. 

23. Europaparlamentet framhåller att god samhällsstyrning, framväxt av hållbar utveckling 

och minskade sociala skillnader är faktorer som i hög grad är förbundna med varandra. 

Parlamentet betonar att det är viktigt att man främjar lika möjligheter och rättigheter, 

såväl som social dialog. Parlamentet vill se att fattigdom definieras bredare än enbart 

utifrån BNP, så att även mer omfattande framstegs- och välbefinnandefaktorer tas i 

beaktande. 

24. Europaparlamentet framhåller att en stark och stabil medelklass är av stor ekonomisk 

och social betydelse, och att medelklassen i högre grad bör involveras i den politiska 

processen, vilket främjar tillväxt för alla. 

25. Europaparlamentet vill se att en miljömässigt hållbar utveckling främjas i alla länder, 

såväl utvecklade länder som utvecklingsländer, genom en hållbar användning av 

förnybara naturresurser och miljöskydd. 

26. Europaparlamentet betonar att en hållbar utveckling behöver främjas genom 

en balanserad regional utveckling och genom att man främjar utvecklingen i mindre 

städer och hindrar stora städer från att växa för mycket. 

Ett förhållningssätt grundat på mänskliga rättigheter  

27. Europaparlamentet ser positivt på att främjandet av ett förhållningssätt grundat på 

mänskliga rättigheter som sätter människan i centrum har införts bland de mål för 

hållbar utveckling som FN:s öppna arbetsgrupp föreslår. Parlamentet uttrycker dock oro 



 

 

över att ambitionsnivån hittills inte har varit högre, och betonar att ett mer ambitiöst 

förhållningssätt är avgörande om man ska kunna ta itu med orsakerna till fattigdom, 

social utestängning och ojämlikhet.  

28. Europaparlamentet framhåller att alla mänskliga rättigheter för alla människor är 

allmängiltiga, odelbara och ömsesidigt beroende och utan någon som helst 

diskriminering. Till att börja med har vi alla människors grundläggande rätt till 

värdighet, och särskild uppmärksamhet bör ägnas kvinnors och flickors mänskliga 

rättigheter, inklusive främjandet av allmän tillgång till sexuell hälsa och därtill hörande 

rättigheter, samt skyddet av och respekten för flyktingars och minoriteters rättigheter, 

inklusive HBTI-personer och personer som är HIV-smittade. Parlamentet understryker 

att rättigheterna för personer med funktionshinder måste respekteras och främjas i den 

nya ramen. 

29. Europaparlamentet uppmanar EU att framhålla att man i agendan för perioden efter 

2015 måste prioritera dels antagandet och genomförandet av en lämplig rättslig ram, 

dels det faktum att nationella och lokala strategier bör bekämpa korruption och 

straffrihet samt säkerställa tillgång till opartiska och oavhängiga rättsliga institutioner, 

effektiva rättsmedel vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt när offren 

kommer från marginaliserade grupper, samt skydda människorättsförsvarare. 

Parlamentet betonar att den globala utvecklingsramen för perioden efter 2015 behöver 

säkerställa god samhällsstyrning, demokrati och rättsstatsprincipen. 

30. Europaparlamentet uppmanar EU att fördubbla insatserna för att i de kommande 

mellanstatliga förhandlingarna säkerställa att den globala utvecklingsramen för perioden 

efter 2015 bygger på det människorättsbaserade förhållningssättet och rätten till 

utveckling, och att hörnstenarna i detta förhållningssätt, nämligen universalitet, 

odelbarhet, icke-diskriminering och jämlikhet, ansvarsskyldighet och 

rättsstatsprincipen, deltagande och delaktighet, införs i utformningen, genomförandet 

och övervakningen av utvecklingsramen för perioden efter 2015. Parlamentet betonar 

vikten av att det hållbara utvecklingsmålet nr 16 behålls som ett enskilt mål i den nya 

ramen, i enlighet med förslaget från den öppna arbetsgruppen. 

Konfliktförebyggande, återhämtning efter konflikter, fredsbevarande åtgärder och främjande 

av varaktig fred. 

31. Europaparlamentet anser att den globala utvecklingsramen för perioden efter 2015 

vederbörligen bör återspegla den nya given för engagemanget i instabila stater 

(New deal for Engagement in Fragile States) och de mål för fredsbevarande och 

statsbyggande som man kom överens om i Busan. Parlamentet framhåller att särskild 

uppmärksamhet bör ägnas instabila stater i den nya ramen. Parlamentet välkomnar det 

faktum att främjandet av fredliga samhällen är en av EU:s prioriteringar och att det är på 

väg att bli en viktig del i den nya ramen. Parlamentet anser också att man måste ingå 

strukturella, intensiva och långsiktiga partnerskap som prioriterar reformen av 

säkerhetssektorn och införandet av rättsstatsprincipen och demokratiska institutioner. 

32. Europaparlamentet betonar att den nya ramen behöver ta itu med de underbyggande 

orsakerna till konflikt och instabilitet. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att 

införa förfaranden som bygger på en större lyhördhet i situationer efter konflikter och 

anta en strategi som gör att utvecklingsbistånd kan användas för säkerhetsmål på ett så 

effektivt sätt som möjligt. 



 

 

33. Europaparlamentet fördömer med kraft avsaknaden av lagföring och påföljder i 

konfliktområden, särskilt när det gäller sexuellt våld mot kvinnor och flickor. 

Parlamentet betonar att man måste fördubbla insatserna för att skydda civilbefolkningen 

vid väpnade konflikter, förbättra tillgången till psykologiskt stöd, särskilt för kvinnor 

och barn, och i högre grad knyta samman katastrof-, återanpassnings- och 

utvecklingsbistånd i den nya globala ramen. 

34. Europaparlamentet konstaterar att kvinnor bidrar stort till konfliktförebyggande och 

fredsbevarande åtgärder, och uppmanar därför till att FN:s säkerhetsråds resolution 

1325 främjas, så att kvinnors deltagande i konfliktlösning och demokratibyggande 

insatser kan säkerställas. 

Begränsning av klimatförändringarna, miljöskydd och katastrofriskreducering 

35. Europaparlamentet anser att arbetet med begränsning av och anpassning till 

klimatförändringarna behöver integreras i den globala utvecklingsramen för perioden 

efter 2015 såsom en övergripande fråga på ett effektivt, synbart och ambitiöst sätt. 

Parlamentet stöder de många olika åtgärderna för att ta itu med effekterna av 

klimatförändringar och att säkerställa en bättre framtid för den nya generationen, bland 

annat att fasa ut subventioner som är skadliga för miljön. Parlamentet understryker att 

särskild uppmärksamhet bör ägnas hållbar energi, eftersom detta är av avgörande 

betydelse för arbetet med att begränsa klimatförändringarna. 

36. Europaparlamentet framhåller att insatserna för att integrera detta arbete i ramen inte 

bör resultera i att det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) avleds till klimatpolitik 

som inte leder till direkt fattigdomsminskning.  

37. Europaparlamentet anser att många fattiga samhällen redan känner av 

klimatförändringarna, samtidigt som de bär minst ansvar för dem. Parlamentet upprepar 

att man snabbt måste vidta åtgärder för att minska utsläppen, och man måste inrikta sig 

på koldioxidfria strategier. Parlamentet betonar att en övergång till en energieffektiv 

ekonomi som baseras på förnybara resurser kan leda till en större fattigdomsutrotning. 

Parlamentet anser att EU bör stödja allmän tillgång till pålitliga och rimligt prissatta 

energitjänster från förnybara energikällor. 

38. Europaparlamentet välkomnar det faktum att begränsningen av klimatförändringarna 

och utnyttjandet av naturresurser har getts en framträdande plats och integrerats väl i 

den öppna arbetsgruppens slutdokument, inklusive bevarandet av haven, den biologiska 

mångfalden och skogarna. 

39. Europaparlamentet betonar att den nya ramen måste inkludera humanitärt bistånd, 

kapacitetsbyggande och förebyggande åtgärder och åtgärder för att få till stånd 

ett deltagande nerifrån och upp för att man effektivt ska kunna minska katastrofrisker 

och stärka motståndskraften. Parlamentet betonar att man måste stärka internationellt 

bistånd, samordning och resurser för nödåtgärder, återställande och återuppbyggnad i 

situationer efter konflikter. 

40. Europaparlamentet konstaterar att kvinnor har en specifik roll att spela när det gäller att 

bidra till hållbarhet, och uppmanar därför till att jämställdhetsperspektivet integreras i 

miljö- och klimatförändringsstrategier i syfte att minska ojämlikheter mellan könen i 

fråga om tillgång till och kontroll av resurser för anpassning till klimatförändringar. 



 

 

Tryggad livsmedelsförsörjning, nutrition, ett hållbart jordbruk, bekämpning av 

markförsämring samt vatten och sanitet 

41. Europaparlamentet välkomnar det faktum att livsmedels- och näringstrygghet har blivit 

ett prioriterat område för den nya globala utvecklingsramen, och välkomnar införandet 

av ett självständigt mål för att avskaffa svält, uppnå livsmedelstrygghet och förbättrad 

nutrition samt främja ett hållbart jordbruk i den öppna arbetsgruppens slutdokument. 

Parlamentet konstaterar att kvinnliga jordbrukare har särskilda behov i fråga om 

livsmedelstrygghet som behöver tas i beaktande när den nya ramen utarbetas. 

42. Europaparlamentet betonar vikten av att man behandlar kopplingarna mellan förbättrad 

produktivitet i hållbart jordbruk och fiske och mindre livsmedel som går till spillo, 

öppen förvaltning av naturresurser och anpassning till klimatförändringar. 

43. Europaparlamentet påpekar att säkert landinnehav för småbrukare, där man beaktar 

traditionella markrättigheter, både stimulerar den lokala ekonomin och ökar 

livsmedelstryggheten. 

44. Europaparlamentet efterlyser ett synsätt där man går längre än till livsmedelstrygghet 

och i stället ser mat som en grundläggande mänsklig rättighet, i syfte att kunna fastställa 

ett tydligt mål för ”Ingen svält” och få ett slut på den skandal som svält är senast 2025. 

Parlamentet framhåller att insatser för att avskaffa svält, undernäring och fenomenet 

”dold svält” särskilt bör inriktas på barn och ammande kvinnor. 

45. Europaparlamentet betonar vikten av att åtagandena från Rio+20 om markförsämring i 

alla länder och FAO:s riktlinjer om rätten till mat och om landinnehav genomförs. 

Parlamentet understryker att det är viktigt med global god samhällsstyrning om man ska 

kunna förebygga markrofferi. 

46. Europaparlamentet betonar att god samhällsstyrning i marksektorn behöver stärkas och 

mark måste skyddas från den allt större risken att tas över av företagskonsortier. 

47. Europaparlamentet framhåller vikten av allmän tillgång till rent vatten, sanitet och 

integrerad vattenhantering. Parlamentet betonar att man måste vidta åtgärder för att 

minska användningen av farliga kemikalier och förebygga föroreningar. 

Hälsovård och utbildning 

48. Europaparlamentet anser att hälsovården är avgörande för samhällens ekonomiska och 

sociala utveckling. Parlamentet uppmanar därför EU att fokusera på att främja 

ett rättvist, allmänt och hållbart hälsoskydd i den nya globala ramen, med särskild 

inriktning på barn- och mödravård till ett överkomligt pris, inklusive ett ambitiöst mål 

för förhindrande av sådana dödsfall bland mödrar, nyfödda och barn som kan 

förebyggas, samt för att få ett slut på epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och andra 

överförbara sjukdomar. 

49. Europaparlamentet erkänner hälsa som en mänsklig rättighet, och belyser betydelsen av 

förbättrad allmän tillgång till hygien och till sjukvård och sjukförsäkringar av hög 

kvalitet, inklusive vård för sexuell och reproduktiv hälsa. Parlamentet uppmanar EU att 

lägga särskild vikt vid förebyggande av utestängning och diskriminering av de mest 

sårbara grupperna i fråga om hälsosystem. 



 

 

50. Europaparlamentet framhåller att det är mycket viktigt att fortsätta förbättra tillgången 

till vatten, sanitet och hygien, eftersom detta är en övergripande fråga som påverkar 

uppnåendet av andra mål i agendan för perioden efter 2015, inklusive hälsa, utbildning 

och jämställdhet mellan kvinnor och män. 

51. Europaparlamentet betonar att utbildning är en nyckelfaktor för att man ska kunna 

utveckla självförsörjande samhällen. Parlamentet uppmanar enträget till att tillgången 

till utbildning av hög kvalitet på alla nivåer återspeglas i den nya globala 

utvecklingsramen, och att ramen dessutom bör ta itu med problemet med tillgång till 

utbildning i nöd- och krissituationer. Parlamentet framhåller att ett deltagande 

medborgarskap bör uppnås genom ett fullt utnyttjande av medborgerliga och politiska 

rättigheter och kunskapsbaserade och innovativa samhällen. 

52. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att främja prioriteringen att 

avskaffa ojämlikheter i tillgång till hälsa och utbildning i ramen för perioden efter 2015, 

och att inkludera särskilda åtgärder för att nå sådana missgynnade individer och grupper 

som riskerar att diskrimineras. 

Kvinnors centrala roll i den globala utvecklingsramen för perioden efter 2015 

53. Europaparlamentet välkomnar det faktum att kvinnors och flickors egenmakt och vikten 

av jämställdhet mellan kvinnor och män prioriteras i den öppna arbetsgruppens 

slutdokument, med beaktande av den centrala roll som kvinnor spelar i den nya globala 

utvecklingsramen. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja 

arbetsgruppens begäran om att jämställdhet mellan kvinnor och män ska vara ett särskilt 

mål, samtidigt som man säkerställer att jämställdhetsperspektivet integreras i alla mål, 

och att främja införandet av långtgående mål i samband med kvinnors och flickors 

rättigheter såväl som ett utökat genomförande av dessa mål. 

54. Europaparlamentet framhåller åter att det måste framgå tydligt av den nya ramen att alla 

former av diskriminering och våld mot kvinnor och flickor ska stoppas. Parlamentet 

understryker att all lagstiftning och alla metoder som är diskriminerande måste 

avskaffas. Parlamentet uppmanar enträget EU att göra avskaffandet av alla former av 

våld, till exempel våld i hemmet, människohandel, sexuellt utnyttjande och sexuella 

trakasserier, och alla skadliga sedvänjor, såsom barn- eller tvångsäktenskap och 

kvinnlig könsstympning, till en av de högsta prioriteringarna på området för mänskliga 

rättigheter i den nya globala ramen. 

55. Europaparlamentet anser att den globala agendan för perioden efter 2015 bör sända 

ett tydligt meddelande om kvinnors deltagande i beslutsfattandet. 

56. Europaparlamentet betonar att man måste säkerställa lika tillträde till arbetsmarknaden 

för kvinnor och män, och lika lön för likvärdigt arbete överallt. Parlamentet konstaterar 

att den rätt som kvinnor med barn har att behålla sitt arbete samtidigt behöver skyddas. 

57. Europaparlamentet understryker att flickor måste få bättre tillgång till utbildning på alla 

nivåer, och att könsspecifika hinder för lärande måste avskaffas. 

58. Europaparlamentet belyser betydelsen av en garanterad allmän tillgång till hälsovård 

såsom familjeplanering, inklusive vård för sexuell och reproduktiv hälsa och därtill 

hörande rättigheter. 



 

 

59. Europaparlamentet påpekar att man behöver införa specifika effektiva skyddsordningar 

för migrerande kvinnor, och erkänner betydelsen av kvinnors rätt att migrera och 

integrera sig i en ny kultur. 

Hållbar tillväxt för alla, sysselsättning och skapande av arbetstillfällen med anständiga 

arbetsvillkor 

60. Europaparlamentet betonar att en hållbar tillväxt för alla, i kombination med skapande 

av arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor och resurseffektivitet, som syftar till 

en övergång till en mer hållbar konsumtions- och produktionsmodell, samt åtgärder för 

att begränsa klimatförändringarna är avgörande för att agendan för perioden efter 2015 

ska bli en framgång. Parlamentet anser att det är absolut nödvändigt att fastställa 

kvalitativa indikatorer för att mäta både i vilken grad utvecklingen är inkluderande och 

hållbar och i vilken utsträckning de sämst lottade och mest sårbara gruppernas behov 

tillgodoses. 

61. Europaparlamentet framhåller att man måste övervaka i vilken grad den ekonomiska 

utvecklingen inkluderar de sämst lottade och mest sårbara grupperna och i vilken 

utsträckning löner är kopplade till ökad produktivitet. Parlamentet påminner om att det 

är statens ansvar att tillhandahålla grundläggande sociala tjänster till sina medborgare, 

och på så sätt bidra till att utrota fattigdom. Parlamentet anser att det är mycket viktigt 

att utvecklingsländerna inför nationellt fastställda miniminivåer för social trygghet och 

bestämmelser om minimilön. 

62. Europaparlamentet uppmanar EU att främja en miljö som är gynnsam för 

företagsamhet, handel, investeringar och innovation, vilket kommer att bidra till mindre 

ojämlikheter och större social rättvisa. 

63. Europaparlamentet betonar att barnarbete stegvis måste avskaffas i den nya globala 

utvecklingsramen. 

64. Europaparlamentet efterlyser en ny global ram som skapar ett mer rättvist och hållbart 

handelssystem som bygger på dialog, öppenhet och respekt och som strävar efter större 

rättvisa i den internationella handeln. Parlamentet anser att handel med rättvisemärkta 

produkter är ett exempel på ett framgångsrikt partnerskap som omfattar många aktörer i 

världen och på olika nivåer i försörjningskedjan och som säkrar marknadstillträde för 

missgynnade producenter, särskilt kvinnor, som garanterar hållbara 

försörjningsmöjligheter, respekterar arbetsnormerna, stegvis avskaffar barnarbete och 

främjar miljövänligt jordbruk och hållbara produktionsmetoder. 

65. Europaparlamentet framhåller att den nya globala ramen måste främja ett universellt, 

insynsvänligt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt 

handelssystem inom ramen för WTO. Parlamentet uppmanar EU att ompröva sin 

strategi för hållbar utveckling, inklusive handel med rättvisemärkta produkter. 

66. Europaparlamentet efterlyser stöd för utvecklingen av miljövänliga initiativ, såsom 

skapandet av gröna arbetstillfällen. 

67. Europaparlamentet framhåller att ungdomsarbetslösheten måste tas upp i den nya 

utvecklingsramen. 

Den privata sektorn 



 

 

68. Europaparlamentet betonar att den privata sektorn kan vara en drivande kraft för att få 

till stånd en hållbar tillväxt för alla, när man beaktar viktiga utvecklingsprinciper såsom 

mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, mekanismer för företags ansvarighet och 

öppenhet, dialog mellan arbetsmarknadens parter och miljörelaterade åtaganden. 

Parlamentet uppmanar EU att stödja uppförandet av regelverk som kan minska onödig 

byråkrati, främja god samhällsstyrning, bekämpa mutor och korruption och främja 

skapande av sysselsättning. Parlamentet insisterar på att multinationella företags sociala 

ansvar måste förbättras genom lagligen bindande bestämmelser. Parlamentet anser i 

detta sammanhang att den privata sektorn bör vara en drivande kraft för att få till stånd 

en hållbar tillväxt för alla. 

69. Europaparlamentet efterlyser öppna och rättvisa regler för tillträde till lokala och 

internationella marknader, så att alla aktörer har lika möjligheter. 

70. Europaparlamentet påpekar att företagens sociala ansvar bör utgöra ett viktigt inslag i 

den nya ramen.  

71. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att alla biståndsflöden för den privata 

sektorn följer principerna för effektivitet i utvecklingsarbetet och säkerställer att den 

privata sektorn i utvecklingsländerna är inriktad på att lyfta människor ur fattigdom. 

72. Europaparlamentet välkomnar rådets rekommendation att större fokus ska läggas på 

stöd till små och medelstora företag genom att man skapar en miljö som gynnar 

småföretagsägare och underlättar tillgången till finansiering och vidareutbildning.  

73. Europaparlamentet stöder särskilt vidare utveckling av initiativet för socialt företagande 

på området för utvecklingssamarbete. Parlamentet vill se att nya verktyg skapas som 

bättre stöder samarbetet mellan små och medelstora företag i utvecklade länder och 

utvecklingsländer. 

74. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att prioritera skatterättvisa och mobilisering 

av inhemska resurser i agendan för perioden efter 2015, eftersom detta skulle spela 

en stor roll i omformningen av samhällen, utrotningen av fattigdom och minskningen av 

ojämlikheter. 

Det civila samhället 

75. Europaparlamentet inser att det behövs en strategi som bygger på deltagande i den nya 

utvecklingsramen och som bör syfta till att involvera aktörer på alla nivåer, och 

understryker den avgörande roll som spelas av organisationer i det civila samhället, 

inklusive kvinnoorganisationer, med tanke på den centrala roll som kvinnor spelar i 

global utveckling i fråga om att möjliggöra utveckling och främja universalitet, 

jämlikhet, inkludering, ansvarighet och öppenhet. Parlamentet betonar att en dialog med 

organisationer på lokal nivå bör inledas, och att människors och samhällens direkta 

deltagande bör underlättas. 

76. Europaparlamentet betonar den särskilda roll som organisationer i det civila samhället 

spelar när det gäller att främja rättsstatsprincipen, rättvisa, mänskliga rättigheter och 

demokratiska principer, särskilt i länder där statsbyggandet befinner sig på ett tidigt 

stadium och där statens och administrationens kapacitet är begränsad. 

Lokala myndigheter och nationella parlament 



 

 

77. Europaparlamentet understryker att lokala myndigheter och nationella parlament måste 

inkluderas i planerings- och genomförandestadiet i utvecklingsarbetet och i flödet av 

ekonomiskt bistånd. Parlamentet betonar att detta kräver ett verkligt deltagande tidigt i 

utvecklingsfasen, och att man därför måste acceptera och förstärka decentraliserat 

offentligt bistånd.  

IV. Mobilisering av finansiella resurser 

78. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att uppfylla sitt åtagande att 

avsätta minst 0,7 % av BNI till offentligt utvecklingsbistånd, och att av detta avsätta 

minst 0,2 % till de minst utvecklade länderna och andra mycket sårbara stater. 

Parlamentet uppmanar EU att anta en samstämd och övergripande internationell strategi 

för finansiering efter 2015. Parlamentet upprepar att EU måste fortsätta ett nära 

samarbete med andra givare för att ta fram nya innovativa finansiella mekanismer, 

såsom skatten på finansiella transaktioner. 

79. Europaparlamentet betonar att man i samband med utveckling måste respektera 

principen om egenansvar, och betonar att den politiska dialogen mellan givare och 

partnerländer måste intensifieras. 

80. Europaparlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om att det offentliga 

utvecklingsbiståndet måste förbli ryggraden för EU:s politik för utvecklingssamarbete 

när det gäller att utrota fattigdomen. 

81. Europaparlamentet uppmanar EU att utvärdera mekanismerna för kombinerad 

finansiering i syfte att säkerställa att de är öppna för insyn och redovisningsbara och har 

en tydlig inverkan på hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

offentliggöra riktlinjer som grundas på harmoniserade strategier för minskad fattigdom. 

82. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om att kampen mot korruption, 

penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt, skatteparadis, olagliga kapitalflöden 

och skadliga skattestrukturer bör göras till främsta prioritet vid finansiering av 

utveckling. Parlamentet påminner om att utvecklingsländerna beräknas ha förlorat nära 

6 biljoner US-dollar i olagliga finansiella flöden under det senaste årtiondet, vilket långt 

överstiger det offentliga utvecklingsbiståndet under samma period, och betonar därför 

att det är viktigt att öppenheten och global god samhällsstyrning ökar. 

83. Europaparlamentet uppmanar EU att underlätta offentlig-privata partnerskap när så är 

möjligt och att som prioritet ta till vara den erfarenhet och sakkunskap och de 

förvaltningssystem som finns i den privata sektorn, i partnerskap med offentliga 

resurser. 

84. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta stödja utvecklingsländerna i deras arbete 

med att öka mobiliseringen av offentliga och privata inhemska resurser, och hjälpa dem 

att införa rättvisa, hållbara och jämlika skattesystem som kan leda till 

fattigdomsminskning och minskat biståndsberoende. 

V. Indikatorer och ansvarsskyldighet 

85. Europaparlamentet betonar att man måste ha tillgängliga och uppdelade tillförlitliga 

uppgifter för att kunna utforma lämpliga strategier för den nya ramen och för att ställa 

regeringar och det internationella samfundet till svars. 



 

 

86. Europaparlamentet understryker att det behövs starka ansvarighetsmekanismer för att 

man ska kunna säkerställa att såväl utvecklade länder som utvecklingsländer uppfyller 

sina åtaganden och effektivt tar itu med den fattigdom och de hållbarhetsutmaningar 

som ramen för perioden efter 2015 kommer att ta upp. Parlamentet framhåller att ramen 

måste vara evidensbaserad, och innehålla finansiella mål och starka övervaknings- och 

ansvarighetsmekanismer på alla nivåer. Parlamentet påminner om att 

övervakningsmekanismerna bör innehålla en granskningsprocess som baseras på 

öppenhet och insyn. 

o 

o     o 

87. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 

utrikes frågor och säkerhetspolitik, FN:s generalsekreterare och ordföranden i den 

öppna arbetsgruppen för framtagande av mål för en hållbar utveckling. 

 


