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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. stelt vast dat de georganiseerde misdaad een grensoverschrijdende dimensie heeft en een 

breed scala aan criminele activiteiten omvat, waaronder drugssmokkel, smokkel van 

migranten, witwassen, handel in nagemaakte goederen, vuurwapens, wilde dieren en 

planten en cultureel erfgoed; betreurt dat corruptie en witwassen overeenkomen met 5 % 

van het jaarlijks mondiaal bbp en dat in ontwikkelingslanden de middelen die door illegale 

geldstromen – met inbegrip van corruptie – verloren gaan, naar schatting tien keer het 

bedrag aan de aan deze landen verleende officiële ontwikkelingshulp (ODA) 

vertegenwoordigen; verzoekt de EU ontwikkelingslanden of arme landen te helpen 

prioriteit te geven aan maatregelen tegen corruptie en georganiseerde misdaad en sterke 

lokale en nationale stelsels en instellingen in te voeren ter bestrijding van corruptie in hun 

ontwikkelingsagenda's, bijvoorbeeld door de invoering van onafhankelijke en adequate 

regelgevings- en rechtshandhavingsstelsels en belastingautoriteiten, maar eveneens door 

de ondersteuning van ngo's, onafhankelijke media en parlementen; benadrukt de behoefte 

aan een breed kader waaraan internationale en regionale organisaties, overheidsactoren, de 

particuliere sector en het maatschappelijk middenveld actief moeten deelnemen op basis 

van transparantie en wederzijdse verantwoording; 

2. herinnert eraan dat in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling wordt erkend dat 

corruptie in al haar vormen moet worden bestreden en landen worden opgeroepen om 

illegale geldstromen, omkoping en corruptie uit te bannen en te werken aan doeltreffende 

en transparante instellingen met verantwoordingsplicht; herhaalt dat illegale geldstromen, 

die worden geschat op 1 biljoen USD per jaar, belangrijke belemmeringen vormen voor 

de inzet van binnenlandse inkomsten voor ontwikkeling, en middelen doen wegvloeien 

die in ontwikkelingslanden zouden moeten worden geïnvesteerd; brengt in herinnering dat 

corruptie zowel directe als indirecte negatieve gevolgen heeft voor de verwezenlijking van 

de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, doordat hierdoor de projectkosten 

stijgen voor zowel de particuliere als de publieke sector; merkt echter op dat de kosten van 

corruptie niet alleen in economische termen kunnen worden berekend en dat deze kosten 

heel hoog zijn, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, hetgeen het vertrouwen van 

burgers in de openbare autoriteiten en democratische instellingen zoals de rechterlijke 

macht en de politie ondermijnt, de ongelijkheden die de armste en kwetsbaarste 

bevolkingsgroepen disproportioneel raken doet toenemen, geweld en onveiligheid 

verergert en de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp vermindert; 

3. vraagt de EU dringend om politiek wilskrachtig en vastberaden op te treden tegen 

belastingvermijding en -ontduiking, in overeenstemming met het beginsel van 

beleidssamenhang in de ontwikkelingssamenwerking zoals vastgelegd in artikel 208 van 

het Verdrag betreffende de  werking van de Europese Unie; herinnert aan de 

verantwoordelijkheid van de EU om belastingregels die belastingontduiking door 

transnationale ondernemingen en individuele personen vergemakkelijken, te bestrijden, en 

om derde landen te helpen illegale middelen te repatriëren en daders te vervolgen; 

benadrukt dat transparantie de hoeksteen moet vormen van elke 



 

PE575.224v02-00 4/7 AD\1092085NL.doc 

NL 

corruptiebestrijdingsstrategie en dat de EU in alle relevante internationale fora prioriteit 

moet geven aan de bevordering van de strijd tegen belastingparadijzen, het bankgeheim en 

witwassen, de opheffing van excessief beroepsgeheim, de verwezenlijking van openbare 

verslaglegging per land door multinationals en openbare registers van de begunstigde 

eigenaren van ondernemingen; verzoekt de EU eveneens een actievere rol te spelen bij de 

verstrekking van financiële en technische bijstand aan ontwikkelingslanden voor de 

verwezenlijking van deze doelstellingen, waaronder automatische uitwisseling van 

inlichtingen op belastinggebied en de aansluiting bij opkomende mondiale normen; spoort 

de EU aan economische of handelsovereenkomsten met landen die door ten minste een 

van de EU-lidstaten als belastingparadijs worden beschouwd, ongedaan te maken; 

benadrukt de noodzaak van een onderzoek naar de gevolgen van de belastingstelsels van 

de EU-lidstaten voor ontwikkelingslanden om illegale geldstromen doeltreffend te kunnen 

bestrijden; onderstreept dat overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting 

illegale geldstromen in de hand kunnen werken; vraagt de EU dringend om toe te zien op 

een eerlijke verdeling van de heffingsbevoegdheid bij het onderhandelen over belasting- 

en investeringsverdragen met ontwikkelingslanden; verzoekt de EU hiertoe met 

ontwikkelingslanden te onderhandelen over belastingovereenkomsten op basis van de 

modelovereenkomst van het deskundigencomité van de Verenigde Naties inzake 

internationale samenwerking op belastinggebied, waarin de rechten in verband met 

bronbelasting worden uitgebreid; 

4. verzoekt de EU de consolidatie van de overheid en de invoering van adequate 

rechtskaders ter bestrijding van corruptie in alle landen verder te ondersteunen, in het 

bijzonder in landen die een conflict hebben doorgemaakt of zich in een overgangssituatie 

bevinden en zwakke overheidsinstellingen hebben; benadrukt dat regionale en 

gespecialiseerde politiële en justitiële netwerken in ontwikkelingslanden moeten worden 

versterkt, waarbij passende normen inzake gegevensbescherming en privacy altijd worden 

gegarandeerd, en dat de optimale werkmethoden en knowhow van Europol, Eurojust en 

het Europees justitieel netwerk moeten worden gedeeld; onderstreept dat regelgeving en 

rechtshandhaving moeten worden verbeterd en de bescherming van klokkenluiders moet 

worden bevorderd zodat plegers van strafbare feiten daarvoor aansprakelijk kunnen 

worden gesteld, en dat een adequaat stelsel moet worden ingevoerd ter bescherming van 

klokkenluiders, zowel binnen als buiten de EU; benadrukt in het bijzonder dat een direct 

meldingsmechanisme nodig is voor burgers in landen die EU-steun ontvangen die 

onregelmatigheden in door de EU gefinancierde hulpprogramma's aankaarten; 

5. merkt met bezorgdheid op dat de meest relevante internationale overeenkomsten en 

initiatieven ter bestrijding van corruptie en illegale geldstromen in de 

tenuitvoerleggingsfase niet tot concrete resultaten leiden; herinnert eraan dat de 

ontwikkeling van een corruptiebestrijdingsstrategie in het kader van het buitenlands beleid 

van wezenlijk belang is om corruptie en financiële misdaad doeltreffend te kunnen 

bestrijden; verzoekt de EU zich in haar externe beleid als prioriteit in te zetten voor de 

correcte omzetting en tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende 

georganiseerde misdaad, en van alle andere toepasselijke internationale instrumenten die 

gericht zijn op de bestrijding van corruptie en witwassen; 

6. verzoekt de Commissie er door middel van voortdurend toezicht voor te zorgen dat EU-

hulp niet direct of indirect aan corruptie bijdraagt; meent ook dat hulp beter moet worden 

afgestemd op de absorptiecapaciteit en de algemene ontwikkelingsbehoeften van het 
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ontvangende land om te voorkomen dat hulpmiddelen op grote schaal worden verkwist en 

aan corruptie verloren gaan; roept de EU op om corruptie rechtstreeks te bestrijden door 

middel van programmering en landenstrategiedocumenten en begrotingssteun te 

verbinden aan duidelijke doelstellingen ter bestrijding van corruptie; benadrukt hiertoe de 

noodzaak om sterke mechanismen in te voeren om toezicht te houden op de 

tenuitvoerlegging ervan; verzoekt de Commissie een krachtige, holistische en brede 

strategie te ontwikkelen voor corruptierisicomanagement in ontwikkelingslanden om te 

voorkomen dat ontwikkelingshulp bijdraagt aan corruptie, en de antifraudestrategie van 

2013 volledig in de praktijk te brengen, in het bijzonder bij de tenuitvoerlegging van de 

EU-steun in al zijn vormen, waaronder het EOF en trustfondsen, en bij de uitbesteding 

van ontwikkelingsprojecten aan derde partijen; merkt met bezorgdheid op dat de EU-

aanpak op het vlak van corruptie in ACS-landen in weinig strategische begeleiding 

voorziet ter versterking van nationale stelsels om corruptie te voorkomen en te bestrijden; 

is van mening dat de Europese Dienst voor extern optreden en het directoraat-generaal  

Internationale Samenwerking en Ontwikkeling hun aanpak om corruptie in 

ontwikkelingslanden doeltreffend te bestrijden beter op elkaar moeten afstemmen; 

7. drukt zijn bezorgdheid uit over de banden tussen bepaalde multinationale ondernemingen 

en georganiseerde misdaad in derde landen waarbij de mensenrechten van activisten, 

maatschappelijke leiders, vakbondsleiders en werknemers worden geschonden; roept de 

EU op de activiteiten van multinationale ondernemingen waarin Europees kapitaal 

omgaat, te onderzoeken, en de controle over en het toezicht op de activiteiten van deze 

ondernemingen te versterken; is van mening dat bedrijven verplicht over een 

managementsysteem tegen corruptie moeten beschikken, met inbegrip van adequate 

waarschuwingsmechanismen in de gehele toeleveringsketen, om in aanmerking te komen 

voor projecten die EU-middelen ontvangen; 

8. herhaalt het belang van samenhang tussen het interne en het externe beleid van de EU en 

wijst erop dat de bestrijding van georganiseerde misdaad moet worden opgenomen in 

ontwikkelings- en veiligheidsstrategieën om de stabiliteit in ontwikkelingslanden te 

herstellen; 

9. benadrukt dat de eerbiediging van het recht van mensen om over hun eigen economische, 

voedings- en landbouwstelsels te besluiten, de oplossing is in de strijd tegen criminele 

activiteiten die honger en armoede veroorzaken; spoort de internationale gemeenschap 

ertoe aan actief het hoofd te bieden aan financiële speculatie met betrekking tot 

voedingsmiddelen, zoals de aankoop van uitgestrekte landbouwgebieden tegen lage 

prijzen en landroof door grote multinationale agro-ondernemingen, gezien de nadelige 

gevolgen voor kleine producenten; 

10. benadrukt het belang van het beginsel van de universele rechtspraak in de strijd tegen 

georganiseerde misdaad; verwerpt de beperkingen hierop die de regeringen van bepaalde 

lidstaten hebben ingevoerd, waardoor de mogelijkheden van rechters om onderzoek in te 

stellen naar misdrijven die buiten het grondgebied van hun lidstaat zijn begaan, ernstig 

worden beknot; verzoekt de EU met klem ervoor te ijveren dat economische, financiële en 

milieumisdrijven onder de universele rechtsmacht komen te vallen; 

11. stelt vast dat een evaluatie van nieuw beleid inzake softdrugs een prioriteit vormt en is van 

mening dat strategieën van decriminalisering of legalisering moeten worden beschouwd 
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als middel om criminele organisaties doeltreffend te bestrijden; verzoekt dat de EU deze 

kwestie in zowel haar interne als externe beleid opneemt door alle relevante internationale 

en EU-organisaties en de instellingen van alle betrokken landen bij het politieke debat te 

betrekken; 

12. merkt op dat de winningsindustrie, nutsbedrijven, de ontwikkeling van infrastructuur, de 

gezondheidssector en de onderwijssector bijzonder corruptiegevoelig zijn; herinnert er in 

het bijzonder aan dat niet-transparante overheidsaanbestedingen en toeleveringsketens 

mogelijkheden kunnen bieden voor corruptiegerelateerde illegale geldstromen; is dan ook 

van mening dat corruptiebestrijdingsmaatregelen eveneens moeten worden ingezet voor 

de modernisering van aanbestedingspraktijken; 

13. roept ontwikkelingslanden ertoe op om in het kader van hun 

corruptiebestrijdingsprogramma's de transparantie en verantwoordingsplicht te versterken 

in hulpmiddelencontracten, de financiële verslaglegging en controle van jaarrekeningen 

van bedrijven, en de inning en toewijzing van inkomsten; 

14. roept de EU ertoe op landen die rijk zijn aan hulpbronnen meer steun te geven bij de 

tenuitvoerlegging van de beginselen van het initiatief inzake transparantie van 

winningsindustrieën (EITI) voor sterkere transparantie en verantwoordingsplicht in de 

olie-, gas- en mijnbouwsector; is groot voorstander van de invoering van een doeltreffend 

rechtskader ter ondersteuning van de juiste toepassing van de EITI-beginselen door de 

bedrijven die actief zijn in de toeleveringsketens van de olie-, gas- en mijnbouwsector;  
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