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Jan Zahradil 
De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ i 

länder utanför EU 

2014/2233(INI) 

Gemensamt alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som 
ersätter ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0182/2015 

Europaparlamentets resolution om de externa effekterna av EU:s handels- och 
investeringspolitik för offentlig-privata initiativ i länder utanför EU 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av beslutet av den 25 juni 2014 från FN:s råd för mänskliga rättigheter 

om att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett internationellt bindande 

rättsligt instrument för transnationella företag och andra företag när det gäller mänskliga 

rättigheter, 

– med beaktande av relevanta ILO-konventioner, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Offentlig-privata partnerskap har huvudsakligen använts som ett redskap för 

marknadstillträde, avreglering och liberalisering av offentliga tjänster och offentlig 

upphandling i tredjeländer, särskilt i utvecklingsländer, och för att avleda offentligt 

utvecklingsbistånd till privata företag.  

B. EU:s utvecklingsbistånd bör ha som sitt huvudsakliga mål att minska och utrota 

fattigdomen genom främjande av hållbar utveckling och social rättvisa.  

1. Europaparlamentet avvisar strategin med offentlig-privata partnerskap, i och med att 

den är en mekanism som huvudsakligen utformats och används som ett redskap för 

marknadstillträde, avreglering och liberalisering av offentliga tjänster och offentlig 

upphandling i tredjeländer, särskilt i utvecklingsländer, och för att avleda offentligt 

utvecklingsbistånd till privata företag.  

2. Europaparlamentet anser att en tydlig lagstiftningsram för att de sociala rättigheterna, 

miljöskyddet, jämställdheten och respekten för kulturell mångfald ska förverkligas och 

förstärkas, tillsammans med starka och effektiva offentliga tjänster, är förutsättningar 

för att den privata sektorn och utländska direktinvesteringar ska kunna ge lämpliga 

bidrag till att skapa anständigt arbete, skydda lokalbefolkningens välfärd och 
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åstadkomma ekonomisk utveckling.  

3. Europaparlamentet konstaterar att EU är världens största handelsblock och därför har ett 

särskilt ansvar för fattigdomsminskning och hållbar utveckling.  

4. Europaparlamentet fördömer framför allt att offentlig-privata partnerskap öppnar hälso- 

och sjukvårdssektorn i utvecklingsländer för den privata sektorn, vilket innebär att 

allmänna medel, som det finns ont om, avleds från primärhälsovården i stället för att 

användas till att förstärka systemen för allmänna folkhälsotjänster, vilket fått förödande 

konsekvenser, som man ju fick återigen fick se i samband med kampen mot 

ebolafebern. 

5. Europaparlamentet betonar sambandet mellan offentlig-privata partnerskap och risken 

för ohållbar skuldsättning och konstaterar att dessa partnerskap ofta är ett sätt att 

övervältra de rika privatföretagens risker på skattebetalare i fattiga länder. 

6. Europaparlamentet varnar för att offentlig-privata partnerskapsprojekt gör det omöjligt 

att uppnå målet för livsmedelssuveränitet eftersom de skadar småbrukare genom att det 

ställs krav på att utvecklingsländerna ändrar sin politik så, att den främjar en expansion 

av industrijordbruk och markrofferi i utbyte mot investeringar. 

7. Europaparlamentet understryker att det behövs en gedigen lagstiftning för att förhindra 

markrofferi, dvs. storskaliga markförvärv i utvecklingsländer som leder till allvarliga 

brott mot de mänskliga rättigheterna, särskilt för ursprungsbefolkningar, och/eller 

orsakar allvarliga skador på naturen. 

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att se efter hur man skulle kunna stärka 

företagens sociala ansvar och att inrätta ett bindande instrument för detta ändamål. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja den 

arbetsgrupp som FN tillsatt för att utarbeta ett internationellt bindande rättsligt 

instrument för transnationella företag och andra företag när det gäller mänskliga 

rättigheter och om vilken FN:s råd för mänskliga rättigheter antog en resolution vid sin 

26:e session den 26 juni 2014. Parlamentet uppmanar EU:s behöriga myndigheter 

(GD Handel) att delta i diskussionen på ett konstruktivt sätt, så att den i sinom tid leder 

fram till ett framgångsrikt fördrag. 

10. Europaparlamentet påminner om att EU engagerar sig för att främja jämställdhet mellan 

kvinnor och män och säkerställer jämställdhetsintegrering i alla sina åtgärder. 

Parlamentet vill att jämställdhetsaspekten tas med vid planering och genomförande av 

allt som stöds med allmänna medel.  

11. Europaparlamentet efterlyser större öppenhet när det gäller finansiering för att bekämpa 

korruption och olagliga finansiella flöden, däribland genom utveckling av rättvisa och 

effektiva skattesystem. 

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sitt åtagande om att använda 

0,7 % av BNP till offentligt utvecklingsbistånd. 
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13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, FN:s råd för mänskliga rättigheter och 

Europeiska investeringsbanken. 

Or. en 

 

 


