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Ärende
Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland — långsiktigt, koherent och inkluderande (SRR 1/2017 rd).
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Framtidsutskottet (FrUB 1/2017 rd).
Beslut
Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstaganden enligt betänkandet:
Riksdagen förutsätter att regeringen
1. tar fram tillförlitliga indikatorer för genomförandet och utvärdering av genomslaget i
fråga om åtgärdsprogrammet för Agenda 2030, vilka samtidigt också konkretiserar målen
och åtgärderna; för att främja en hållbar välfärd måste det särskilt utvecklas parallella indikatorer på välfärdsekonomi till BNP, såsom index för mänsklig utveckling (HDI), indikator på faktiska framsteg (GPI) och index för hållbar ekonomisk välfärd (ISEW); för en
bättre framförhållning måste det i anslutning till handlingsprogrammet Agenda 2030 utvecklas också nya redskap för att bedöma konsekvenserna av politiska beslut; konsekvenserna för välfärden måste bedömas i allt beslutsfattande; att bedöma de politiska åtgärdernas genomslag förutsätter också utveckling av kvalitativa indikatorer,
2. utnyttjar medborgares och intressentgruppers deltagande i att definiera och genomföra
åtgärder inom åtgärdsprogrammet för Agenda 2030 och i utvärderingen av effekterna;
särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att intressentgruppernas medverkan också syns i resultatet; dessutom ska redogörelsen om Agenda 2030 styra regeringsprogrammet snarare
än tvärtom; fokus för genomförandet av åtgärdsprogrammet ska kopplas till alla skeden i
regeringsperioden, också till utarbetandet av regeringsprogrammet och budgeten så som
det beskrivs i redogörelsen; den temaorienterade budgetering som ingår i redogörelsens
politiska principer kan prövas exempelvis i omfattande och sammansatta teman såsom en
hållbar stadsutveckling och trafik samt välfärdsinvesteringar,
3. målmedvetet och långsiktigt främjar konsekvens i politiken för hållbar utveckling som
ingår i åtgärdsprogrammet för Agenda 2030,
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4. stärker de personella resurser inom samordning vid statsrådets kansli som är väsentliga
för åtgärdsprogrammet för Agenda 2030; och att samordningsnätverket utvidgas med
representanter för utvecklingspolitik, ekonomiska yttre förbindelser och yttre förbindelser; dessutom ska ministeriernas roll i att genomföra det nationella åtgärdsprogrammet
för Agenda 2030 stärkas,
5. profilerar Finland för att främja och samordna de Agenda 2030-mål som passar ihop
med landets starka sidor på utrikespolitikens internationella forum, såsom Arktiska rådet,
Nordiska rådet, EU och FN; Agenda 2030-målen ska också beaktas i internationella handelsavtal; särskilt ett ökat nordiskt samarbete inom hållbar utveckling ska främjas aktivt,
6. till alla offentliga upphandlingar fogar ett krav på att Agenda 2030-målen ska främjas
och främjandet utvärderas, exempelvis som en del av den offentliga förvaltningens process Åtagande 2050,
7. under de kommande åren riktar resurser från Rådet för strategisk forskning (RSF) och
statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet särskilt till att främja politisk konsekvens för Agenda 2030 och stärka det multidisciplinära kunskapsunderlaget i anslutning till hållbar utveckling; inom forskningen till stöd för beslutsfattande och hantering av
förändring måste också prognostisering exempelvis i form av scenarier göras,
8. i sitt program och i åtgärdsprogrammet för Agenda 2030 genomför en höjning av biståndet till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten i linje med FN:s och EU:s mål,
9. stärker kopplingen mellan framtidsredogörelsen och redogörelsen om Agenda 2030;
framtidsredogörelsen får dock inte slås ihop med eller annars begränsas enbart till redogörelsen om Agenda 2030,
10. bedömer framtidsutsikterna för hållbar utveckling i den nya geopolitiska situationen,
när Förenta staterna eventuellt drar sig ur klimatavtalet från Paris; det måste skapas alternativa scenarier och handlingsmodeller för att främja hållbar utveckling i Finland, Europa och på andra håll i världen; samtidigt måste det också bedömas mer detaljerat vilka
följder en ohållbar utveckling kunde få för Finland.
Helsingfors 13.9.2017
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