
Finlands riktlinje om finan- 
siering av hållbar utveckling
Ett globalt avtal om FN:s mål för hållbar utveckling och finansieringen av utvecklingsåtgärderna under-
tecknades 2015. Enligt Addis Abeba-handlingsplanen åtog sig länderna att öka finansieringen genom 
nationella, internationella, privata och offentliga kanaler. 

Riktlinjen gäller utrikesförvaltningens stöd för att finansiera hållbar utveckling via handelspolitiken, 
utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet. All finansiering ska vara ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbar.

FINLAND HAR FASTSTÄLLT ÅTTA MÅL FÖR DEN PÅGÅENDE REGERINGSPERIODEN:

1. Åtgärderna för att genomföra Addis Abeba-handlingsplanen intensifieras: För att uppnå målen 
ska Finland öva inflytande på FN:s förhandlingar om utvecklingsfinansieringen och på industriländer-
nas samarbetsorganisation OECD:s produktivitets- och effektivitetsarbete.

2. Avtalen om internationella investeringar bidrar till hållbara investeringar i de minst utveck-
lade och de fattigaste länderna: Finland inverkar på innehållet i det avtal som WTO håller på att ta 
fram och bidrar också till avtalets genomförande. Vidare främjar Finland normerna för exportkrediter 
och OECD:s reformer som uppmuntrar till hållbara investeringar. 

3. De internationella organisationer som får stöd av Finland arbetar för att öka hållbara inves-
teringar i de fattigaste länderna: Vi medverkar i att utveckla EU:s finansiella instrument och övar 
inflytande på internationella institut för utvecklingsfinansiering. Vi arbetar för öppen information 
och internationella standarder.

4. Skattefrågor: Finland genomför handlingsprogrammet för beskattning och utveckling och låter göra 
en extern utvärdering av programmets utfall.

5. Finlands instrument för utvecklingssamarbete kanaliserar finansiering till partnerländerna 
och till de fattigaste länderna: Vi ökar utvecklingsfinansieringsinstitutet Finnfunds kapital och 
stärker dess förmåga att hantera risker och riktar finansiella investeringar enligt målen.  Vi stärker 
möjligheterna för finländska företag, frivilligorganisationer och forskningsinstitut att driva affärsverk-
samhet i utvecklingsländer. Vi främjar innovativa partnerskap mellan offentliga och privata aktörer. Vi 
stödjer projekt som också lockar till sig annan finansiering. 

6. Affärsmiljön i Finlands partnerländer förbättras: Vi arbetar inom sektorer som med tanke på målet 
är viktiga i våra partnerländer inom utvecklingssamarbetet.

7. I 85 procent av nya projekt ingår jämställdhetsfrämjande mål:  Finland beaktar jämställdheten 
mellan könen i all sin verksamhet. 

8. Finländska aktörer är medvetna om behovet av och förutsättningarna för hållbara investe-
ringar och arbetar för att skapa sådana: Vi förmedlar information till finländska aktörer om den 
internationella debatten om hållbar finansiering, Finlands åtgärder och om det stöd som utrikesför-
valtningen och Team Finland-nätverket erbjuder. 


