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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at EU's handels-, investerings- og udviklingspolitik er indbyrdes forbundne, 
og at Lissabontraktatens artikel 208 fastlægger princippet om udviklingsvenlig 
politikkohærens, der kræver, at målene for udviklingssamarbejdet tages i betragtning i 
politikker, som kan påvirke udviklingslandene; understreger ligeledes vigtigheden af at 
sikre, at EU's investeringspolitikker rettes mod finansielle valg, der omfatter en reel 
vurdering af den sociale indvirkning;

2. understreger, at privat investering og finansiering kan blive den centrale drivkraft for 
vækst, som forventes at være på ca. 5 % i udviklingslandene i de kommende år; erkender, 
at de kan bidrage til at støtte lokale økonomier og virksomheder og skabe anstændige job -
og derfor resultere i fattigdomsudryddelse - forudsat at de direkte udenlandske 
investeringer reguleres korrekt og er forbundet med konkrete forbedringer i 
partnerlandenes økonomier, f.eks. gennem teknologioverførsel og uddannelsesmuligheder 
for den lokale arbejdsstyrke; mener, under disse omstændigheder, at offentlig-private 
partnerskaber (OPP'er) kan være til fordel for de mindst udviklede lande, idet den 
uforholdsmæssige investeringsrisiko ikke tilstrækkeligt tilskynder til private investeringer; 
fremhæver, at de fremtidige OPP'er inden for de fastlagte udviklingsrammer efter 2015 
bør tilstræbe fattigdomsbekæmpelse og andre mål for bæredygtig udvikling og bør 
tilpasses med partnerlandenes nationale udviklingsplaner;

3. noterer sig, at velstrukturerede og effektivt gennemførte OPP'er kan skabe mange fordele, 
f.eks. innovation, mere effektiv anvendelse af ressourcer og kvalitetssikring og -kontrol; 
konstaterer ligeledes, at OPP'er i udviklingslande skal vurderes på grundlag af deres 
kapacitet til at skabe udviklingsresultater, og at en retfærdig risikofordeling mellem 
offentlige og private sektorer er nødvendig; understreger, at OPP'er i udviklingslande 
hidtil hovedsagelig har været koncentreret i energi- og telekommunikationssektoren, 
hvorimod privat engagement i social infrastruktur stadig er sjældent; støtter derfor de 
OPP'er, hvis primære målsætning er at nå målene for bæredygtig udvikling;

4. opfordrer til øget teknisk bistand - herunder uddannelse af lokalt ansatte og 
teknologioverførsel - til partnerlandenes regeringer med henblik på at øge deres kapacitet 
til at kræve ejerskab af OPP'erne og påtage sig deres del af ansvaret for forvaltningen af 
OPP-projekterne, ved at hjælpe dem med at oprette banksystemer og skattemyndigheder, 
der kan yde finansiel styring og forvaltning af offentlige og private midler; påpeger, at 
tidligere erfaringer i visse tilfælde viser, at dårligt forhandlede OPP-aftaler kan forøge 
statsgælden og opfordrer indtrængende til oprettelse af et regelsæt for ansvarlig 
finansiering;

5. støtter kraftigt en effektiv og omfattende udbredelse og gennemførelse i og uden for EU af 
FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, og understreger 
behovet for at træffe alle nødvendige politiske og lovgivningsmæssige foranstaltninger til 
at afhjælpe mangler i en effektiv gennemførelse af FN’s vejledende principper, herunder 
vedrørende adgang til domstolene;
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6. er bekymret over, at visse beskyttelsesforanstaltninger, der skal garantere målrettet 
anvendelse af offentlige finanser ikke altid er på plads; konstaterer især, at OPP'ernes mål 
ofte er defineret meget generelt, mens kriterierne for specifikke, målbare, opnåelige og 
rettidige mål ofte mangler; understreger, at OPP'er bør være et redskab som belønner 
private virksomheders ansvarlige adfærd; finder i overensstemmelse med dette, at der bør 
indføres et stærkt regelsæt for at sikre, at disse investeringer er i overensstemmelse med 
menneskerettighederne samt sociale standarder og standarder for miljø og 
gennemsigtighed, samtidig med at det sikres, at den private sektor betaler sin rimelige del 
af skatterne; påpeger, at der er behov for en forudgående analyse af den 
fattigdomsorienterede udvikling, der sikrer befolkningens rettigheder, navnlig adgang til 
land, vand og basale sociale tjenesteydelser, for hvert enkelt OPP-projekt, der drager nytte 
af officiel udviklingsbistand; understreger, at der i samråd med civilsamfundet skal opnås 
enighed om målbare indikatorer for output og overvågning samt evalueringsmekanismer 
under projekternes forberedende fase, og at disse skal gennemføres på effektiv vis; 
fremhæver vigtigheden af Parlamenternes og civilsamfundets formelle rådgivende og 
tilsynsførende rolle med henblik på at sikre fuldstændig gennemsigtighed, legitimitet og 
ansvarlighed; 

7. anser OPP'er som en afgørende innovativ løsning på problemet vedrørende den stadigt 
voksende mangel på offentlige investeringer; erkender, at OPP'er kan udgøre en 
udfordring for den offentlige sektor i organisations- og institutionsmæssig henseende, idet 
de er komplekse, kræver forskellige kvalifikationer og nye institutioner, for at kunne 
fungere; understreger i den forbindelse vigtigheden af god forvaltningspraksis, 
retsstatsprincippet og inklusive, åbne og gennemsigtige offentlige institutioner; gentager 
vigtigheden af EU's lederskab for en styrkelse af målene for bæredygtig udvikling 2016 
om retfærdighed og effektive institutioner i forbindelse med de mellemstatslige 
forhandlinger om den globale udviklingsramme for perioden efter 2015; 

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til, eftersom den har tilkendegivet sit ønske om at 
udvide anvendelsen af blanding betydeligt i de kommende år, at gennemføre de 
anbefalinger, som er fremsat i Den Europæiske Revisionsrets særberetning om anvendelse 
af blanding, og til at evaluere mekanismen til blanding af lån og tilskud, navnlig hvad 
angår udvikling og finansiel additionalitet, gennemsigtighed og ansvarlighed;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at virksomheder, der er 
involverede i OPP'er, respekterer principperne om virksomhedernes sociale ansvar (VSA) 
under projekternes samlede livscyklus, herunder ved at respektere FN’s Global Compact-
initiativ om menneskerettigheder, FN's vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettighederne, ILO's grundlæggende arbejdsstandarder, miljømæssige standarder 
og FN's konvention mod korruption; er af den opfattelse, at der også under projekternes 
samlede livcyklus bør tages hensyn til OECD's retningslinjer, især kapitel IV, som 
omhandler respekten for menneskerettighederne; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at etablere en ansvarlighedsmekanisme, der kan håndhæves; 

10. opfordrer EU til at støtte den igangværende proces med udarbejdelse af et under 
internationalt juridisk bindende FN-instrument for transnationale virksomheder og andre 
erhvervsvirksomheder i forbindelse med menneskerettigheder da dette vil tydeliggøre de 
tværnationale virksomheders forpligtelser på menneskerettighedsområdet, samt af 



AD\1060620DA.doc 5/6 PE549.323v02-00

DA

virksomheders forpligtelser i forhold til staten, og sørge for, at der indføres effektive 
retsmidler for ofrene i tilfælde, hvor den nationale kompetence tydeligvis er ude af stand 
til at retsforfølge disse selskaber effektivt;

11. henleder opmærksomheden på, at SMV'erne er drivkraften bag arbejdspladser og velstand 
i udviklingslandene, idet de skaber omkring 90 % af arbejdspladserne; mener, at det er 
nødvendigt i stigende grad at arbejde sammen med både den lokale private sektor - som er 
afgørende for mobilisering af nationale ressourcer og jobskabelse - og europæiske 
SMV’er og nystartede virksomheder i OPP'er med henblik på at mobilisere langsigtet 
finansiering, skabe innovation inden for teknologier og forretningsmodeller og opbygge 
mekanismer til at sørge for, at den private sektor ansvarliggøres;

12. understreger, at udviklingsagenturerne skal sikre, at offentlige udviklingsfinanser 
anvendes til at støtte lokale økonomiske netværk i udviklingslandene og ikke omdirigeres 
til fremme af private firmaer og multinationale selskaber fra donorlande; understreger 
navnlig, at OPP'er bør sigte mod at opbygge kapaciteten for nationale, små og 
mellemstore virksomheder;

13. minder om, at Den Europæiske Union er engageret i at fremme lighed mellem kønnene og 
sikre integration af ligestillingsaspektet i alle sine aktiviteter; opfordrer indtrængende til, 
at kønsaspektet integreres i planlægningen og gennemførelsen af OPP'er, f.eks. ved at 
anvende kønsopdelte data og analyser til målrettede investeringer og ved at opstille 
centrale resultatindikatorer, som gavner kvinder, i kontrakter; opfordrer i den forbindelse 
til, at det ydes øget støtte til lokale SMV'er, navnlig til kvindelige entreprenører, for at 
sætte dem i stand til at drage fordel af væksten i den private sektor; 

14. foreslår, at Kommissionen bør fremme platforme for strukturel dialog med 
mulitinteressenter med inddragelse af bl.a. organisationer, der repræsenterer arbejdstagere, 
entreprenører og arbejdsgivere, med henblik på at skabe tillid og enes om fælles mål 
blandt de forskellige interessenter, såsom regeringer, donorer, den private sektor, 
filantropiske fonde, lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer (CSO'er) og 
NGO'er for at skabe sikkerhed set ud fra et investeringsmæssigt og administrativt 
perspektiv; understreger i denne forbindelse den vigtige rolle EU-delegationerne spiller i 
de forskellige lande som formidlere af sådanne dialoger. 
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