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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt rekommendationsförslag:

Millennieutvecklingsmålen

a) Rådet uppmanas att utöva ett starkt ledarskap efter FN:s högnivåmöte om 
millennieutvecklingsmålen 2010 och att föra fram följande målsättningar:

– Stärka beslutsamheten att millennieutvecklingsmålen ska ha uppfyllts 2015.

– Inleda en diskussion om hur världssamfundets starka engagemang för hållbar 
utveckling och utrotande av fattigdomen kan vidmakthållas efter 2015 på grundval av 
de erfarenheter och misstag som har gjorts i förbindelse med de pågående försöken att 
uppfylla millennieutvecklingsmålen.

– Stödja statsbyggande, god demokratisk förvaltningssed, förebyggande av konflikter
och vidtagande av erforderliga åtgärder för att bekämpa korruption, skatteundvikande, 
skatteflykt och kapitalflykt.

– Uppmana FN:s generalförsamling att införa en bindande mekanism för att förhindra 
olaglig kapitalflykt och skatteflykt från utvecklingsländerna i syfte att garantera full 
transparens i samband med internationella finansiella transaktioner.

– Prioritera de skatterelaterade aspekterna av utvecklingen genom att införa effektiva 
och hållbara skattesystem i utvecklingsländerna för att säkra en stabil källa till 
utvecklingsfinansiering med det långsiktiga målet att få ett slut på beroendet av externt 
bistånd.

– Förbättra tillämpningen av nyskapande finansieringsmekanismer i syfte att nå 
millennieutvecklingsmålen och målen för klimatförändringarna, t.ex. en skatt på 
finansiella transaktioner.

De minst utvecklade länderna

b) Rådet uppmanas att behandla det aktuella problemet med utländska investerare som med 
stöd från sina regeringar köper upp jordbruksmark, särskilt i de minst utvecklade länderna, 
eftersom denna fråga, om den inte hanteras på ett riktigt sätt, riskerar att hota den lokala 
livsmedelstryggheten och kan leda till allvarlig och omfattande social oro.

c) Rådet uppmanas att prioritera livsmedelssäkerhet, produktionskapacitet inom jordbruket, 
infrastruktur, kapacitetsuppbyggnad inklusive ekonomisk tillväxt, gynnsamma marknader 
och nya affärsverksamheter, tillgång till teknik samt mänsklig och social utveckling i de
minst utvecklade länderna, i enlighet med det handlingsprogram som antogs vid 
FN:s fjärde konferens om de minst utvecklade länderna.
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d) Rådet uppmanas att se till att de mekanismer för övervakning och revision som används 
i samband med genomförandet av handlingsprogrammet är ändamålsenliga.

e) Rådet uppmanas att se till att strävan mot långsiktig och hållbar utveckling förblir 
övergripande och konsekvent i de minst utvecklade ländernas och deras partners 
handlingsplaner.

Kamp mot ojämlikheter

f) Rådet uppmanas att säkra att medelinkomstländer med stora ojämlikheter fortsätter att 
motta stöd och ekonomiska medel för att minska fattigdomen och förbättra den sociala 
sammanhållningen, eftersom de flesta fattiga lever i medelinkomstländer.

g) Rådet uppmanas att stödja en minskning av den bristande jämställdheten och öka 
kvinnornas egenmakt i utvecklingssamarbetet, eftersom det finns oproportionerligt många 
kvinnor bland de fattiga.

Biståndseffektivitet

h) Rådet uppmanas att granska hur agendan för biståndseffektivitet kan införlivas 
i en agenda för utvecklingseffektivitet, och att i detta sammanhang utforma konkreta 
strategier med hänsyn till bräckliga stater och tidigare konfliktområden.

i) Rådet uppmanas att förverkliga målen i handlingsprogrammet från Accra och se till att 
parlament, civilsamhällets organisationer och lokala myndigheter blir engagerade 
i arbetet.

j) Rådet uppmanas att se till att sociala, politiska, ekonomiska och miljömässiga utmaningar 
behandlas på ett sammanhängande sätt.

Rätt till utveckling

k) Rådet uppmanas att stödja FN:s förklaring från 1986 om rätt till utveckling, enligt vilken 
stater är skyldiga att samarbeta med varandra för att säkra utveckling och avlägsna 
hindren för utveckling, att utöva sina rättigheter och att uppfylla sina skyldigheter på 
ett sådant sätt att de främjar en ny internationell ekonomisk ordning baserad på suverän 
likställdhet, ömsesidigt beroende och gemensamma intressen.

l) Rådet uppmanas att fortsätta att prioritera rätten till utveckling högt, med tanke på att vi 
i år firar 25-årsdagen av antagandet av FN:s förklaring om rätten till utveckling.

m) Rådet uppmanas att rekommendera en konsolidering av högnivågruppens slutsatser i syfte 
att säkerställa att rätten till utveckling förverkligas.

n) Rådet uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att göra rätten till utveckling till 
en integrerad del av utvecklingspolitiken, den allmänna återkommande utvärderingen och 
de organ och mekanismer som anges i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.
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Internationellt humanitärt bistånd

o) Rådet uppmanas att utarbeta en internationell agenda för humanitärt bistånd med hänsyn 
till omfattningen av de humanitära utmaningarna, de ökade humanitära behoven och de 
invecklade humanitära förhållandena.

p) Rådet uppmanas att utöka finansieringen av det humanitära biståndet i världen och att 
förbättra det humanitära systemets funktionssätt och effektivitet.

q) Rådet uppmanas att vidta gemensamma internationella initiativ i syfte att stärka samspelet 
mellan humanitärt bistånd och utveckling och kopplingen mellan nödhjälp, 
återuppbyggnad och utveckling.
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