
 

   

EU-kommissionens förslag om upprättande av en ram för granskning 
av utländska direktinvesteringar i Europeiska Unionen 
 
LO har erbjudits att inkomma med svar gällande EU-kommissionens förslag 
om en gemensam ram för granskning av utländska direktinvesteringar. LO 
ger här ett övergripande svar på den principiella inriktningen. 
  
LO vill inledningsvis framhålla att öppenhet mot omvärlden i form av 
handel och investeringar, överlag är positivt. Det leder till ekonomisk 
utveckling, till ökat välstånd, främjar nödvändig strukturomvandling och 
resursallokering, samt ger utrymme för fler och bättre jobb. 
 
Internationaliseringen av ekonomin, det som brukar kallas för globalisering, 
har utvecklats i en mycket snabb takt på ett par få decennier. Accelerationen 
drivs av teknisk utveckling, öppna marknadsekonomier och 
finansialiseringen av ekonomin. Dessa tre komponenter är nödvändiga för 
ett effektivt användande av resurser.  
 
I avsaknad av politiska instrument och vilja till reglering av i synnerhet 
kapital, blir dock konsekvensen av globalisering en ojämlik fördelning av 
risker och vinster. Den globala obalansen i fördelningen av inkomster och 
livsmöjligheter gör många till förlorare i termer av ekonomisk otrygghet, 
ohälsa och frånvaro av demokratisk delaktighet, medan fåtalet tvärtom har 
extrema rikedomar, makt och inflytande.  
 
Idag är flera av världens största ekonomier företag. Att dessa kan investera 
och ge upphov till många sysselsättningstillfällen runt om i världen är 
positivt. Dock uppstår ett demokratiskt problem när privatekonomisk makt 
utnyttjas för att påverka skattebaser och arbetsmarknadens villkor. LO 
kommissionens ambitioner att ytterligare förbättra kontrollen av 
internationella investeringar då detta kan sänka den demokratiska och 
sociala kostnaden av ekonomins internationalisering. 
 
Investeringar handlar inte bara om ekonomi – de påverkar politiska 
relationer och människors levnadsvillkor. EUs handels- och 
investeringsavtal måste därför sätta en hög standard vad gäller arbetstagares 
rättigheter. Handel och investeringar ska stimulera innovationskraft och 
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effektiviseringsförmåga och får inte leda till utnyttjande av människor 
genom konkurrens med löner och arbetsvillkor. Medborgarnas rättigheter, 
såsom tillgång på kritiska samhällstjänster, måste hävdas med kraft och 
väga tyngre än företagens rättigheter och kapitalets möjlighet till fri 
rörlighet.  
 
I detta sammanhang, bör man även belysa signaleffekt och funktion av EUs 
medlemsstaters regler och skatter, och huruvida dessa används på ett sätt 
som ger grogrund för osund konkurrens. Att till exempel skydda 
arbetstagarnas rättigheter i enlighet med internationella konventioner är 
nödvändigt för att förhindra osund konkurrens och för att säkerställa att 
företagen respekterar arbetstagarnas rättigheter och andra mänskliga 
rättigheter, både i hemlandet och över dessas globala försörjningskedjor. 
Utan att hävda respekt för internationella konventioner, kan länder pressas 
att försvaga arbetsrätten för att locka till sig utländska investeringar. Detta är 
en aspekt som påverkar utrymmet för osund konkurrens både inom unionen 
och för globala aktörer som vill verka på EUs inre marknad. 
 
Globaliseringens vinster och förluster måste fördelas rättvist. Politiken och 
den lagstiftande makten är ansvarig för att så sker. EUs strategi för att möta 
globaliseringen på ett sätt som är långsiktigt hållbart kräver stora 
förändringar och en ny modell för Europa. Det betyder att motverka grunden 
till stora inkomstskillnader och driva på för predistrubution för lika 
livschanser och för omfördelningspolitik som minskar redan uppkommen 
ojämlikhet. Det har implikationer på medlemsstaternas utrymme för att 
kunna erbjuda medborgarna tillgång på grundläggande offentliga tjänster.  
 
Att sätta ramar för utländska direktinvesteringar med syfte att skydda 
medborgarnas demokratiska intressen och konkurrens på lika villkor, är i 
sak ett nödvändigt vägval för EU, för att bidra till sammanhållning och ett 
EU som bär med sig vinster för alla medborgare.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Landsorganisationen i Sverige 
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