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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att EU:s handels-, investerings- och utvecklingspolitik är 
sammanlänkade och att principen om en konsekvent utvecklingspolitik fastslås i 
artikel 208 i Lissabonfördraget, som kräver att målen för utvecklingssamarbetet beaktas i 
politik som sannolikt kommer att påverka utvecklingsländerna. Parlamentet betonar också 
att det är viktigt att EU:s investeringspolitik inriktas på ekonomiska val som omfattar en 
riktig bedömning av de sociala effekterna.

2. Europaparlamentet medger att privata investeringar och privat finansiering troligen 
kommer att bli den viktigaste motorn för tillväxten, som förväntas bli ungefär 5 procent i 
utvecklingsländerna under de kommande åren. Parlamentet medger att de kan främja 
lokala ekonomier och företag och tillhandahålla anständiga arbetstillfällen – och därmed 
leda till fattigdomsutrotning – under förutsättning att de utländska direktinvesteringarna 
regleras korrekt och kopplas till konkreta förbättringar i partnerländernas ekonomier, dvs. 
genom tekniköverföringar och utbildningsmöjligheter för den lokala arbetsstyrkan. 
Parlamentet anser under dessa omständigheter att offentlig-privata partnerskap kan gynna 
de minst utvecklade länderna eftersom den oproportionerliga investeringsrisken inte i 
tillräcklig utsträckning uppmuntrar privata investeringar. Parlamentet betonar att de 
framtida offentlig-privata partnerskapen inom ramen för utvecklingsagendan för perioden 
efter 2015 bör ha som mål att eftersträva fattigdomsminskning och andra mål för hållbar 
utveckling och bör alinjeras med partnerländernas nationella utvecklingsplaner.

3. Europaparlamentet noterar att välstrukturerade och effektivt genomförda offentlig-privata 
partnerskap kan ge många fördelar, såsom innovation, större effektivitet i användningen 
av resurser och kvalitetssäkring och kvalitetstillsyn. Parlamentet noterar också att 
offentlig-privata partnerskap i utvecklingsländer bör utvärderas utifrån deras möjlighet att 
ge resultat på utvecklingsområdet och att det behövs en rättvis fördelning av riskbördan 
mellan den offentliga och den privata sektorn. Parlamentet påpekar att offentlig-privata 
partnerskap i utvecklingsländer hittills huvudsakligen förekommit i energi- och 
telekommunikationssektorerna, medan privata investeringar i social infrastruktur 
fortfarande är ovanliga. Parlamentet stöder därför de offentlig-privata partnerskap vars 
huvudsyfte är att uppnå målen för hållbar utveckling.

4. Europaparlamentet begär ökat tekniskt bistånd – inbegripet genom att utbilda 
lokalanställda och dela med sig av teknik – till partnerländernas regeringar, för att de i 
högre grad ska kunna hävda äganderätten till de offentlig-privata partnerskapen och ta sin 
del av ansvaret för förvaltningen av de offentlig-privata partnerskapen, genom att hjälpa 
dem med att inrätta banksystem och skattemyndigheter som kan tillhandahålla ekonomisk 
styrning för offentliga och privata medel samt förvalta dessa medel. Parlamentet påpekar 
att tidigare erfarenheter har visat att dåligt framförhandlade avtal om offentlig-privata 
partnerskap i vissa fall kunde öka statsskulden och kräver att det inrättas ett regelverk för 
ansvarsfull finansiering.
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5. Europaparlamentet stöder starkt att FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter 
effektivt och heltäckande sprids och genomförs både inom och utanför EU, och framhåller 
att man måste vidta alla nödvändiga åtgärder inom politik och lagstiftning för att åtgärda 
bristerna i det effektiva genomförandet av FN:s riktlinjer, också vad gäller tillgången till 
rättslig prövning.

6. Europaparlamentet är oroat över att vissa skyddsåtgärder för att garantera ett effektivt 
utnyttjande av offentliga medel inte alltid är i kraft. Parlamentet noterar i synnerhet att 
målen med offentlig-privata partnerskap ofta är mycket allmänt definierade och att det 
ofta inte finns några kriterier för specifika, mätbara, uppnåbara och tidsbundna mål. 
Parlamentet betonar att offentlig-privata partnerskap bör vara ett verktyg som belönar 
ansvarsfullt beteende hos privata företag. Parlamentet anser därför att det bör inrättas ett 
starkt regelverk för att se till att dessa investeringar är förenliga med mänskliga rättigheter 
samt med sociala standarder och standarder avseende miljö och transparens, samtidigt 
som man garanterar att den privata sektorn betalar sin rättvisa del av skatterna. 
Parlamentet påpekar att det på förhand bör göras en konsekvensanalys avseende 
utveckling för fattiga länder, som garanterar människors rättigheter, särskilt tillgången till 
mark, vatten och grundläggande sociala tjänster, för varje projekt för offentlig-privata 
partnerskap som får officiellt utvecklingsbistånd. Parlamentet betonar att man i samråd 
med det civila samhället måste enas om mätbara resultatindikatorer, övervakningsmetoder 
och bedömningsmekanismer under projektens förberedelsefas och att dessa måste 
tillämpas effektivt. Parlamentet betonar vikten av den formella rådgivande och granskande 
rollen för parlamenten och det civila samhället i syfte att garantera fullständig transparens, 
legitimitet och ansvarsskyldighet. 

7. Europaparlamentet anser att offentlig-privata partnerskap är en viktig innovativ lösning på 
problemet med den allt större bristen på offentliga investeringar. Parlamentet medger att 
offentlig-privata partnerskap kan utgöra en organisatorisk och institutionell utmaning för 
den offentliga sektorn eftersom de är komplexa till sin natur och kräver andra sorters 
kunskaper och nya institutioner för att kunna fungera. Europaparlamentet betonar att det 
är viktigt med goda styrelseformer och rättsstatsprincipen samt inkluderande, öppna och 
transparenta offentliga institutioner. Parlamentet påminner om betydelsen av 
EU:s ledarskap för att stärka mål 16 för hållbar utveckling avseende rättvisa och effektiva 
institutioner inom ramen för de mellanstatliga förhandlingarna om en global 
utvecklingsram för perioden efter 2015. 

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen, eftersom den har gett uttryck för 
sin önskan att kraftigt utöka användningen av kombinerad finansiering under kommande 
år, att genomföra rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport om att 
kombinera bidrag med lån och att utvärdera mekanismen för att kombinera lån och bidrag, 
särskilt när det gäller utvecklingsmässig och finansiell additionalitet, transparens och 
ansvarsskyldighet.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att företag 
som deltar i offentlig-privata partnerskap respekterar principerna om företagens sociala 
ansvar under projektens hela livscykel, inbegripet genom att respektera 
FN:s Global Compact-initiativ om mänskliga rättigheter, FN:s riktlinjer för företag och 
mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande arbetsnormer, miljönormer och 
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FN:s konvention mot korruption. Parlamentet anser också att man under projektens hela 
livscykel bör ta hänsyn till OECD:s riktlinjer, särskilt kapitel IV om respekt för de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
inrätta genomförbara mekanismer för ansvarsskyldighet. 

10. Europaparlamentet uppmuntrar EU att stödja den pågående processen med att utarbeta ett 
internationellt, rättsligt bindande FN-instrument för transnationella och andra företag när 
det gäller mänskliga rättigheter, eftersom detta kommer att klargöra transnationella 
företags skyldigheter inom människorätt, liksom företagens skyldigheter gentemot stater, 
och tillhandahålla effektiva rättsmedel för offer i fall där det klart framgår att dessa 
företag inte kan lagföras effektivt inom ramen för det inhemska rättsväsendet.

11. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid att små och medelstora företag är 
drivkraften bakom sysselsättning och välfärd i utvecklingsländerna, och att de skapar 
ungefär 90 procent av arbetstillfällena. Parlamentet anser att man måste öka samarbetet 
med både den lokala privata sektorn – vilket är nödvändigt för den inhemska 
mobiliseringen av resurser och skapandet av sysselsättning – och europeiska små och 
medelstora företag och nystartade företag i samband med offentlig-privata partnerskap i 
syfte att mobilisera långfristig finansiering, skapa innovation inom teknik och 
företagsmodeller och bygga upp mekanismer för att hålla den privata sektorn 
ansvarsskyldig.

12. Europaparlamentet betonar att utvecklingsorganen måste se till att den offentliga 
finansieringen till utveckling används för att stödja de lokala ekonomiska nätverken i 
utvecklingsländerna och inte i stället går till att främja privata företag och multinationella 
företag från givarländerna. Parlamentet betonar i synnerhet att offentlig-privata 
partnerskap bör syfta till att bygga upp kapaciteten hos inhemska mikroföretag och små 
och medelstora företag.

13. Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionen engagerar sig för att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män och säkerställer jämställdhetsintegrering i alla sina 
åtgärder. Parlamentet begär att jämställdhetsaspekten integreras i planeringen och 
tillhandahållandet av offentlig-privata partnerskap, till exempel genom att använda 
könsuppdelade uppgifter och analyser för riktade investeringar och genom att i avtal 
fastställa centrala resultatindikatorer som gynnar kvinnor. Parlamentet begär i detta 
sammanhang att större stöd ges till lokala små och medelstora företag, särskilt till 
kvinnliga företagare, så att de ska kunna dra nytta av tillväxt inom den privata sektorn. 

14. Europaparlamentet föreslår att kommissionen underlättar plattformer för strukturella 
dialoger med många olika aktörer, till exempel organisationer som företräder arbetstagare, 
företagare och arbestgivare, för att bygga förtroende och enas om gemensamma mål; 
dessa aktörer skulle kunna vara regeringar, givare, den privata sektorn, filantropiska 
stiftelser, lokala myndigheter, organisationer i det civila samhället och icke-statliga 
organisationer, och syftet skulle vara att skapa säkerhet ur investerings- och 
administrationssynvinkel. Parlamentet understryker i detta sammanhang den viktiga roll 
som EU:s delegationer spelar i de olika länderna för att underlätta sådana dialoger.
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