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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 4) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0182/2015 

Europa-Parlamentets beslutning om den eksterne indvirkning af EU's handels- og 

investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til FN's Menneskerettighedsråds beslutning af 25. juni 2014 om at nedsætte 

en arbejdsgruppe til at udarbejde et internationalt retligt bindende instrument om 

erhvervslivet og menneskerettighederne, 

– der henviser til ILO's konventioner, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at offentlig-private partnerskaber (OPP'er) primært er blevet anvendt 

som et redskab til markedsadgang, afregulering og liberalisering af offentlige tjenester 

og offentlige udbud i tredjelande, især udviklingslande, og til at omdirigere officiel 

udviklingsbistand (ODA) til private virksomheder;  

B. der henviser til, at hovedmålet for EU's udviklingsbistand bør være at mindske og 

udrydde fattigdom gennem fremme af bæredygtig udvikling og social retfærdighed;  

1. afviser OPP-strategien som en mekanisme, der primært er udviklet til og anvendes som 

et redskab til markedsadgang, afregulering og liberalisering af offentlige tjenester og 

offentlige udbud i tredjelande, især udviklingslande, og til at omdirigere bistandsmidler 

til private virksomheder;  

2. mener, at en klar lovgivningsmæssig ramme for respekt for og styrkelse af sociale 

rettigheder, miljøbeskyttelse, ligestilling og respekt for kulturel mangfoldighed og 

eksistensen af stærke og effektive offentlige tjenester er forudsætninger for, at den 

private sektor og direkte udenlandske investeringer bidrager i passende omfang til 

skabelsen af ordentlige jobs, beskyttelsen af lokalbefolkningens ve og vel og den 

økonomiske udvikling; 

3. bemærker, at EU som verdens største handelsblok har et særligt ansvar for 
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fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling;  

4. fordømmer navnlig det forhold, at OPP-projekter åbner udviklingslandenes 

sundhedsvæsener for den private sektor, hvilket fører til omdirigering af knappe 

offentlige ressourcer fra den primære sundhedspleje i stedet for at styrke det samlede 

offentlige sundhedsvæsen med katastrofale konsekvenser, som det på ny kunne ses i 

forbindelse med kampen mod ebola; 

5. fremhæver sammenhængen mellem OPP'er og risikoen for en uholdbar gældssituation; 

bemærker, at OPP'er ofte er en måde at overføre risiko fra rige, private virksomheder til 

skatteyderne i fattige lande; 

6. advarer om, at OPP-projekter gør det umuligt at nå målet om fødevaresuverænitet, idet 

de skader små landbrug ved at kræve, at udviklingslandene ændrer deres politik for at 

lette udviklingen af kommercielt landbrug og land grabbing som modydelse for 

investeringer; 

7. understreger, at der er behov for stærk lovgivning for at standse land grabbing, dvs. når 

opkøb af jord i udviklingslandene i stor målestok medfører alvorlige krænkelser af 

menneskerettigheder, navnlig for indfødte befolkningsgrupper, og/eller forårsager 

alvorlig skade på miljøet; 

8. opfordrer indtrængende EU til at søge efter måder, hvorpå man kan styrke 

virksomheders sociale ansvar, og til at oprette et bindende instrument med dette for øje; 

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte den FN-arbejdsgruppe, der i 

henhold til en resolution vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd under dets 26. samling 

den 26. juni 2014 er nedsat til at udarbejde et internationalt retligt bindende instrument 

om erhvervslivet og menneskerettighederne; anmoder de kompetente EU-myndigheder 

(GD Handel) om at deltage i drøftelserne på konstruktiv vis, således at de på et senere 

tidspunkt fører frem til en vellykket traktat;  

10. minder om, at EU er engageret i at fremme ligestilling mellem kønnene og sikre 

integration af ligestillingsaspektet i alle sine aktiviteter; opfordrer til, at kønsaspektet 

integreres i planlægningen og gennemførelsen af enhver form for offentlig finansiering;  

11. kræver større gennemsigtighed i den økonomiske forvaltning for at bidrage til at 

bekæmpe korruption og ulovlige finansstrømme, bl.a. gennem udviklingen af retfærdige 

og effektive skattesystemer; 

12. opfordrer medlemsstaterne til at opfylde forpligtelsen til at afsætte 0,7 % af deres BNP 

til officiel udviklingsbistand; 

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for 

EU's Optræden Udadtil, FN's Menneskerettighedsråd og Den Europæiske 

Investeringsbank. 

Or. en 


