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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om sammenhæng i EU's udviklingspolitik og "offentlig udviklingsbistand plus-
konceptet"
(2009/2218(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 9 og artikel 35 i fælleserklæringen fra Rådet og repræsentanterne 
for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om Den Europæiske Unions udviklingspolitik om den europæiske 
konsensus om udvikling1,

– der henviser til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(Lissabontraktaten), der fastslår, at Unionen skal tage hensyn til målene for 
udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke 
udviklingslandene,

– der henviser til artikel 12 i AVS-EF-partnerskabsaftalen (Cotonouaftalen),

– der henviser til den fælles Afrika-EU-strategi, der blev vedtaget i Lissabon i december 
2007,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om sammenhæng i udviklingspolitikken: 
Hurtigere opfyldelse af millenniumudviklingsmålene (SEK(2005)0455),

– der henviser til den første toårige EU-rapport om sammenhæng i udviklingspolitikken 
(KOM(2007)0545), og til arbejdsdokumentet herom fra Kommissionens tjenestegrene 
(SEK(2007)1202),

– der henviser til EU-rapport 2009 om sammenhæng i udviklingspolitikken 
(KOM(2009)0461 endelig), og til arbejdsdokumentet herom fra Kommissionens 
tjenestegrene (SEK(2009)1137 endelig),

– der henviser til Kommissionens meddelelse “Udviklingspositiv politikkohærens –
politikrammer for en EU-dækkende strategi” (KOM(2009)0458 endelig),

– der henviser til Rådets konklusioner af 21. og 22. december 2004 om landbrug og fiskeri,

– der henviser til Rådets konklusioner af 24. maj 2005 om en hurtigere opfyldelse af 
millenniumudviklingsmålene,

– der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2006 om integration af 
udviklingshensyn i Rådets beslutningstagning,

– der henviser til punkt 49 i konklusionerne fra Det Europæiske Råds formandskab den 14. 
og 15. december 2006,

                                               
1 EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.
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– der henviser til Rådets konklusioner af 19. og 20. november 2007 om sammenhæng i 
udviklingspolitikken,

– der henviser til punkt 61 i konklusionerne fra Det Europæiske Råds formandskab af 19. og 
20. juni 2008,

– der henviser til Rådets konklusioner af 17. november 2009 om sammenhæng i 
udviklingspolitikken,

– der henviser til OECD's strategidokument fra 1996 "Udviklingen i det 21. århundrede: 
udviklingssamarbejdets bidrag" og til OECD's ministererklæring fra 2002 "Aktiviteter 
med henblik på en fælles udviklingsdagsorden" og til OECD's rapport fra 2008 med titlen 
"Byggesten til sammenhæng i udviklingspolitikken",

– der henviser til ministererklæringen om sammenhæng i udviklingspolitikken, der blev 
vedtaget af OECD den 4. juni 2008,

– der henviser til FN's millenniumerklæring fra 2000 og de otte millenniumudviklingsmål,

– der henviser til WTO's ministermøde i november 2001 og til Monterreykonsensussen af 
2002,

– der henviser til verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002 og til den beslutning, 
der blev vedtaget af generalforsamlingen inden for rammerne af verdenstopmødet i 2005,

– der henviser til beslutningen om Cotonoupartnerskabsaftalens rolle i håndteringen af 
fødevare- og finanskrisen i AVS-landene, der blev vedtaget under den 17. samling i Den 
Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU1 i Prag den 4.-9. april 2009,

– der henviser til sine beslutninger baseret på betænkninger fra Udviklingsudvalget: Europa-
Parlamentets beslutning af 23. marts 2006 om de økonomiske partnerskabsaftalers 
(ØPA'ers) virkning på udviklingen (2005/2162(INI))1; Europa-Parlamentets beslutning af 
1. februar 2007 om integrering af bæredygtighed i politikken for udviklingssamarbejde 
(2006/2246(INI))2; Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2007 om status over 
forbindelserne mellem EU og Afrika (2007/2002(INI))3; Europa-Parlamentets beslutning 
af 17.juni 2008 om sammenhæng i udviklingspolitikken og indvirkningen på udviklingen i 
Vestafrika af EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer (2007/2183(INI))4; 
Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2007 om fremme af landbruget i Afrika 
– Forslag til et samarbejde om udvikling af landbrug og fødevaresikkerhed i Afrika 
(2007/2231(INI))5; Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om opfølgning af 
Pariserklæringen fra 2005 om bistandseffektivitet (2008/2048(INI))6,

                                               
1 EUT C 292E af 1.12.2006, s. 121.
2 EUT C 250E af 25.10.2007, s. 77.
3 EUT C 263E af 16.10.2008, s. 633.
4 EFT C 286E af 27.11.2009, s. 5.
5 EUT C 297E af 20.11.2008, s. 201.
6 EUT C 279E af 19.11.2009, s. 100.
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– der henviser til sine beslutninger baseret på betænkninger fra Udvalget om International 
Handel: Europa-Parlamentets beslutning af 23. maj 2007 om EU's handelsrelaterede 
bistand (2006/2236(INI))1 og Europa-Parlamentets beslutning af 1. juni 2006 om handel 
og fattigdom: udarbejdelse af handelspolitikker, der kan øge handelens bidrag til 
fattigdomslindring mest muligt (2006/2031(INI))2,

– der henviser til CONCORD-rapporten fra 2009 med titlen "Fokus på politikkohærens",

– der henviser til ActionAid's undersøgelse fra 2003 med titlen "Politisk (in)kohærens i Den 
Europæiske Unions støtte til udviklingslandene: et casestudie om tre lande",

– der henviser til Guido Ashoffs undersøgelse fra 2006 med titlen "Fremme af sammenhæng 
i udviklingspolitikken: begrebsafklaringer, institutionelle fremgangsmåder og erfaringer 
fra sammenlignende studier",

– der henviser til ECDPM's rapport med titlen "EU-institutionernes og medlemsstaternes 
mekanismer til fremme af sammenhæng i udviklingspolitikken: den endelige rapport",

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkningen fra Udviklingsudvalget og til udtalelserne fra 
Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at sammenhæng i udviklingspolitikken betyder sikring af, at en regerings 
udviklingspolitiske målsætninger og resultater ikke undergraves af andre af denne 
regerings politikker, der påvirker udviklingslandene, og at disse andre politikker om 
muligt understøtter udviklingsmålene3,

B. der henviser til, at inkohærens kan føre til manglende effektivitet og gennemslagskraft 
samt tab af troværdighed for udviklingspolitikken,

C. der henviser til artikel 208 i Lissabontraktaten, der sætter fattigdomsbekæmpelse som 
hovedmålet for EU's udviklingspolitik, og til, at sammenhæng i udviklingspolitikken skal 
sikre, at der tages hensyn til Unionens mål for udviklingssamarbejde i alle dens politikker,

D. der henviser til, at der findes åbenlyse eksempler på inkohærens i EU's politikker på 
områderne for handel, landbrug, fiskeri, klima, intellektuel ejendomsret, migration, finans, 
våben og råvarer,

E. der henviser til, at en manglende politisk opbakning, uklare beføjelser, utilstrækkelige 
ressourcer, fraværet af effektive overvågningsredskaber og -indikatorer samt en 
manglende prioritering af en sammenhængende udviklingspolitik frem for 
interessekonflikter skaber hindringer for en sammenhængende udviklingspolitik,

                                               
1 EUT C 102E af 24.4.2008, s. 291.
2 EUT C 298E af 8.12.2006, s. 261.
3 "Sammenhæng i udviklingspolitikken: institutionelle strategier: teknisk workshop": OECD-workshop i Paris 
den 13. oktober 2003.
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F. der henviser til, at EU er forpligtet til at nå FN's mål om at give 0,7 % af 
bruttonationalproduktet (BNI) i officiel udviklingsbistand (ODA) inden 2015 og det 
mellemliggende mål for bistand fra hver enkelt EU-medlemsstat og fra et samlet EU på 
0,56 % inden 2010,

G. der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmand har beføjelser til at undersøge klager 
over fejl og forsømmelser i de europæiske institutioner; der henviser til, at 
ombudsmanden, P. Nikiforos Diamandouros, har erklæret, at han er villig til at gøre brug 
af sin ret til at indlede undersøgelser på eget initiativ, navnlig i forbindelse med EIB's 
eksterne udlånsaktiviteter, når tredjelandes statsborgere, der er bosat uden for EU, klager 
til Ombudsmanden,

1. glæder sig over Kommissionens, Rådets og medlemsstaternes øgede opmærksomhed på 
og forpligtelse til en sammenhængende udviklingspolitik, som kommer til udtryk i den 
toårige rapport;

2. gentager sin forpligtelse til at forbedre sammenhængen i EU's udviklingspolitik og i sit 
parlamentariske arbejde;

3. minder om Den Europæiske Unions forpligtelse til at tage hensyn til udviklingslandene og 
deres borgeres interesser med henblik på at forhindre, at donorlandenes kortsigtede 
interesser kommer i konflikt med modtagerlandenes udviklingsprioriteter;

4. mener, at alle EU's politikområder med virkning uden for Unionen skal udformes, så de 
støtter fattigdomsbekæmpelsen såvel som overholdelsen af menneskerettighederne, 
herunder de sociale, økonomiske og miljømæssige rettigheder samt ligestilling mellem 
kønnene;

5. anmoder om et klart mandat til at evaluere sammenhængen i udviklingspolitikken for så 
vidt angår klare og præcise, operationelle mål og detaljerede procedurer for 
gennemførelsen af opgaven;

6. understreger det helt afgørende behov for at anskue sammenhæng i udviklingspolitikken 
som en langsigtet opgave med henblik på at sikre vedvarende støtte til en 
sammenhængende udviklingspolitik; understreger betydningen af en rettidig evaluering af 
politikker med henblik på at undgå negative følger for udviklingslandene;

7. understreger, at Rådets beslutning om at udpege fem brede områder for den 
sammenhængende udviklingspolitik i 2009 ikke bør erstatte overvågning af de 12 
traditionelle politikområder; opfordrer endvidere Kommissionen til at påpege 
usammenhængende forhold, så snart de viser sig, og foreslå løsninger;

8. er bekymret over, at "ODA-plus-konceptet" indebærer en risiko for, at EU forlader 
køreplanen om at nå ODA/BNI-målet på 0,7 % inden 2015, og at konceptet undergraver 
definitionen af ODA og fokus på fattigdomsudryddelse, idet betydningen af andre 
finansielle strømme for udvikling overvurderes;
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9. anmoder Kommissionen om yderligere at klarlægge den EU-dækkende strategi og dens 
indvirkning på EU's udviklingspolitik; er bekymret over, hvorvidt strategien kan 
integreres i det næste finansielle overslag;

10. mener, at det er nødvendigt at indføre en klageprocedure både i EU og i udviklingslandene 
for Unionens manglende overholdelse af sine forpligtelser i forbindelse med sammenhæng 
i udviklingspolitikken; bemærker, at Den Europæiske Ombudsmand, der er uafhængig af 
Kommissionen, udarbejder årlige rapporter og har beføjelser til at foretage undersøgelser, 
herunder på eget initiativ, i forbindelse med klager, der har oprindelse uden for EU, når 
disse falder ind under vedkommendes mandat;

11. opfordrer Ombudsmanden og Kommissionen til at samarbejde med henblik på at sikre en 
sammenhængende og effektiv klagemekanisme ved f.eks. at anvende UNDP's kriterier om 
menneskelig udvikling som standard for evaluering af konkrete foranstaltninger og 
aktiviteter;

12. opfordrer Kommissionen til at anvende klare kriterier og indikatorer med henblik på at 
sikre en sammenhængende udviklingspolitik, f.eks. indikatorer for bæredygtig udvikling;

13. mener, at aktiviteter og foranstaltninger under EU's udviklingspolitik, som ikke 
overholder de principper og mål, der er fastsat i artikel 208 i Lissabontraktaten, udgør en 
tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til traktaterne;

14. opfordrer til at fjerne eksportstøtten uanset den vellykkede afslutning af Doharunden for at 
undgå dumping af varer fra EU på udviklingslandenes markeder og de økonomiske 
omkostninger, som dette medfører;

15. opfordrer til en kraftig nedsættelse af told på import fra alle udviklingslande og anmoder 
Kommissionen om at sammenkoble EU's importtariffer med overholdelsen af 
internationalt aftalte standarder for arbejds- og miljøvilkår og fritagelse af fairtrade-varer 
fra alle importafgifter;

16. opfordrer Kommissionen til under de igangværende frihandelsaftaler (FTA) og ØPA-
forhandlinger at afstå fra ethvert krav til udviklingslandene om at undertegne den 
internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder, der begrænser oprindelige 
folks adgang til og opretholdelse af den biologiske mangfoldighed;

17. opfordrer indtrængende Kommissionen til at indstille sin aktuelle TRIPS-plus-strategi i 
ØPA-forhandlingerne for at gøre det muligt for udviklingslandene at levere lægemidler til 
overkommelige priser under deres offentlige sundhedsprogrammer; 

18. glæder sig over Kommissionens mekanismer til at forbedre sammenhængen i 
udviklingspolitikken, navnlig systemet til høring af andre tjenestegrene, 
konsekvensanalyseprocessen, bæredygtighedsvurderingen og kvalitetsgruppen på tværs af 
tjenestegrenene; ønsker dog at få oplyst, hvilke kriterier GD for Udvikling anvendte, da 
det besluttede at tilsidesætte usammenhængende politikinitiativer og anmoder om større 
gennemsigtighed for så vidt angår resultaterne af høringer af andre tjenestegrene; 
opfordrer desuden til, at Europa-Parlamentet og udviklingslandene inddrages mere i disse 
mekanismer;
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19. opfordrer Kommissionen til at iværksætte konsekvensanalyserne tidligere, dvs. inden 
udarbejdelsen af politikinitiativer er langt fremskreden, og forankre dem i evidensbaserede 
undersøgelser; anmoder Kommissionen om at inddrage resultaterne af 
konsekvensanalyserne i de regionale og nationale strategidokumenter om instrumentet til 
finansiering af udviklingssamarbejde;

20. opfordrer Kommissionen til at inddrage Europa-Parlamentet i udarbejdelsen af 
Kommissionens rapport om sammenhæng i udviklingspolitikken, f.eks. i forbindelse med 
spørgeskemaet, en bedre tidsmæssig planlægning og under hensyntagen til Parlamentets 
egne initiativbetænkninger;

21. anmoder Kommissionen om at inddrage EU-delegationerne i sit arbejde med en 
sammenhængende udviklingspolitik ved at udpege de ansvarlige for sammenhængen i 
udviklingspolitikken i hver delegation, der skal overvåge EU-politikkens indvirkning på 
partnerskabsniveau; anmoder om at inddrage sammenhængende udviklingspolitik i 
personaleuddannelsen;

22. opfordrer Kommissionen til at overdrage udviklingskommissæren det samlede ansvar for 
programmeringen og gennemførelsen af bistand i alle udviklingslandene;

23. foreslår at inddrage sammenhængende udviklingspolitik i midtvejsevalueringen af 
instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, særlig i de relevante tematiske 
programmer;

24. opfordrer til at inddrage specifikke forpligtelser til sammenhængende udviklingspolitik i 
alle formandskabets arbejdsprogrammer;

25. foreslår, at Rådet øger de eksisterende strukturers bidrag til forbedring af sammenhængen 
i udviklingspolitikken, f.eks. ved at afholde flere fælles møder for arbejdsgrupperne og 
gøre arbejdsprogrammerne offentligt tilgængelige;

26. vedtager at udarbejde Europa-Parlamentets betænkning om sammenhæng i 
udviklingspolitikken hvert andet år; henstiller, at alle udvalg udarbejder betænkninger om 
udviklingsperspektivet på deres respektive kompetenceområder;

27. opfordrer de eksisterende parlamentariske forsamlinger, såsom Den Blandede 
Parlamentariske Forsamling AVS-EU, til at udpege faste ordførere for en 
sammenhængende udviklingspolitik og til at udarbejde en årlig betænkning om 
sammenhæng i udviklingspolitikken med henblik på at opspore politisk inkohærens;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Politikkohærens betyder, at alle EU's politikområder skal være udformet med henblik på at 
støtte udviklingslandenes udviklingsbehov. På trods af EU's forpligtelse til en 
sammenhængende udviklingspolitik, undergraver dens politikker udviklingsmålene på flere 
måder, f.eks:

− oversvømmes udviklingslandenes markeder af stærkt subsidierede europæiske varer, 
som bidrager til svækkelsen af disse landes økonomiske og sociale infrastruktur, 
forværrer fejlernæring og sult og udsætter lokale landbrugere for strukturel fattigdom og 
øger afhængigheden af ekstern bistand

− har flere lande som Malaysia, Indonesien og Colombia samt en række afrikanske lande 
afsat en stor del af deres landbrugsjord til produktion af biobrændsel for at opfylde EU's 
behov for vedvarende energi på bekostning af fødevaresikkerheden og den biologiske 
mangfoldighed

− udgør den omfattende konfiskation af jord til biobrændsel en alvorlig trussel mod de 
små landbrugeres overlevelse. Over 10 000 ha er blevet ryddet til jatrophaplantager i det 
nordlige Ghana, op mod 60 % af den frugtbare jord i Tanzania er blevet afsat til 
biobrændsel, i Senegal forhandles der om 50 000 til 200 000 ha, selv om ingen af disse 
lande producerer nok fødevarer til at dække det lokale forbrug

− viser dokumentet "Det globale Europa – i konkurrencen på verdensmarkedet", der 
indeholder EU's handelsstrategi, at de bilaterale og regionale strategier for 
frihandelspolitik fremmer EU's adgang til udviklingslandenes råvaremarkeder, herunder 
landbrugsvarer, ved at åbne disse markeder op for store EU-selskaber på bekostning af 
mindre landbrugere og nyoprettet industri

− er udviklingslandenes adgang til EU-markedet i praksis begrænset til eksport af råvarer, 
der er lavere beskattet i sammenligning med forarbejdede varer. Denne politik 
fastholder udviklingslandene i rollen som forsyningslande, der leverer råvarer til EU's 
industri

− har finansiel liberalisering, herunder spekulative og ustabile finansstrømme, som 
udviklingslandene har ringe kontrol med, skabt betydelig usikkerhed på internationalt 
plan med katastrofale følger for udviklingslandenes økonomier

− risikerer de forskellige associerings- og frihandelsaftaler, der for øjeblikket forhandles 
om, at liberalisere banksektoren og sektoren for finansielle tjenesteydelser på 
uigenkaldelig vis, hvilket truer de allerede forarmede samfund med usikre finansielle 
produkter, spekulationer, skatteunddragelse osv.

− genindførte Kommissionen i 2009 eksportstøtte til mejeriprodukter, der hovedsagelig 
eksporteres til AVS-landene, mens markederne i de fattige lande forblev ubeskyttede. 
F.eks. er mælkeprisen i AVS-landene stærkt påvirket af prisen på verdensmarkedet, og 
de store prisudsving har alvorlige følger for lokale landbrugere og mælkeindustrien 
(herunder en kraftigt stigende importafhængighed og undergravning af lokale priser). I 
Nigeria, hvor 80 % af befolkningen er kvægbrugere, er importen af mejeriprodukter 
firedoblet siden 1996, og EU's andel udgør 65 % af importen
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− eksporterer eller fremmer EU, som er en stor våbeneksportør, våbenforsendelser uden 
for sine grænser. Samtidig med at EU bruger et betydeligt beløb på udviklingsbistand, 
eksporteres våben enten direkte eller indirekte fra EU til de samme lande, hvor der 
bruges millioner på udviklingsfondene (EU-15 bruger ca. 70 mia. euro om året til 
udvikling, mens værdien af EU's våbeneksport beløber sig til ca. 360 mia. euro om året)

− vil der også i forbindelse med den nye fiskeripartnerskabsaftale stadig forekomme 
overudnyttelse af fiskebestande, idet der ofte mangler pålidelige videnskabelige data til 
at fastsætte en maksimal fangstmængde, som er bæredygtig. Lokale fiskere har ikke 
prioriteret adgang til fiskepladser og vil fortsat lide skade i konkurrencen med 
subsidierede europæiske fartøjer. I denne sammenhæng modtager den lokale 
forarbejdningsindustri, der har den højeste potentielle merværdi i fremstillingskæden, 
kun ringe støtte

− har EU sat bæredygtig udvikling, skovrydning og hermed forbundne tab af biologisk 
mangfoldighed, klimaforandringer og fattigdomsbekæmpelse øverst på den politiske 
dagsorden. Tilpasningen af retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT) tager højde for alle de elementer, der er nødvendige for en 
sammenhængende politisk strategi for bæredygtig udvikling. EU viser dog ikke meget 
fremskridt i omsætningen af disse forpligtelser til praksis. Gennemførelsen af FLEGT i 
det nuværende omfang gør ingen afgørende forskel i bekæmpelsen af ulovlig og 
ødelæggende afskovning

− med hensyn til den globale opvarmning nedbringer EU ikke emissionerne tilstrækkeligt 
til at nå målet om en stigning på højst 2 °C, en stigning i den globale temperatur, der 
først og fremmest vil ramme udviklingslandene. EU-landene bør udligne op til 70 % af 
sine emissioner, og indtil videre er der kun få konkrete forpligtelser til klimafinansiering 
i udviklingslandene og intet reelt samarbejde om teknologioverførsel med de mindst 
udviklede lande (de fleste projekter under mekanismen for bæredygtig udvikling 
gennemføres sammen med vækstøkonomier som Kina)

− er antallet af døde ved EU's grænser siden 1988 nået op på 14 794, hvis man alene 
tæller de tilfælde, der er blevet omtalt i pressen. Samtidig er budgettet for Det 
Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-
medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) blevet fordoblet mellem 2007 og 2009. Den 
del af EU-budgettet, der er øremærket til bekæmpelse af illegal indvandring, er blevet 
seksdoblet i den samme periode. Nogle få eksempler viser, hvor vigtig denne politik er 
blevet: EU's medlemsstater gennemførte 174 275 udvisninger i 2007, de 27 EU-
medlemsstater modtog næsten 240 000 asylansøgninger i 2008 eller 480 ansøgninger pr. 
en million indbyggere. Op mod 73 % af disse ansøgninger blev afvist og kun 24 425 
asylansøgere (13 %) fik flygtningestatus, 18 560 (10 %) fik subsidiær beskyttelse og 8 
970 (5 %) fik opholdstilladelse på humanitært grundlag.

Listen er ikke udtømmende, og der kunne tilføjes langt flere tilfælde af inkohærens. Samlet 
set kan der ikke konstateres mange virkelige fremskridt, selv om processen med en 
sammenhængende udviklingspolitik begyndte i 2005. Situationen forbedres ikke, hvis der kun 
tages hånd om enkeltstående problemer: Mange af de fremførte eksempler på inkohærens er 
indbygget i systemet. EU's kortsigtede interesser går ofte forud for langsigtede interesser og 
udviklingsmål.
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Hovedformålet med betænkningen er at imødekomme den fremherskende inkohærens og at 
påpege de strukturelle problemer i forbindelse med en sammenhængende udviklingspolitik. 
Ordføreren håber endvidere at øge opmærksomheden i EU-institutionerne om sammenhæng i 
udviklingspolitikken, at inddrage Europa-Parlamentet yderligere i Kommissionens proces 
med henblik på en sammenhængende udviklingspolitik og at forbedre sammenhængen i 
udviklingspolitikken i Europa-Parlamentet, og hun har derfor også anført nogle af 
Parlamentets egne forpligtelser.

Endelig er et af betænkningens centrale forslag at indføre en klagemekanisme, der kan 
fungere som fokuspunkt for sammenhæng i udviklingspolitikken i EU, hvortil der kan 
indsendes klager, og som uafhængigt kan udarbejde rapporter om politisk inkohærens. 
Ordføreren foreslår, at Ombudsmanden pålægges denne opgave, idet fordelene ved at anvende 
eksisterende strukturer udnyttes. Hvis den europæiske forvaltning, i dette tilfælde 
Kommissionen, ikke overholder loven eller overtræder menneskerettighederne, må det mindst 
betragtes som fejl eller forsømmelser, der kan undersøges af Ombudsmanden – også på 
vedkommendes eget initiativ, som det er fastsat i artikel 228, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TUF). En sådan undersøgelse foretaget på eget initiativ 
førte f.eks. til vedtagelsen af de første regler om offentlig adgang til EU-dokumenter ved en 
afgørelse truffet af Rådet, Kommissionen og (senere) Europa-Parlamentet.

Endvidere repræsenterer lovbrud og overtrædelse af menneskerettighederne netop den form 
for inkohærens, der med Kommissionens meddelelse søges undgået, og strider mod med de 
mål og principper, der ligger til grund for Unionens politik på udviklingsområdet, som er 
fastsat i artikel i 209 i TUF.

Ombudsmanden er ikke i kompetencestrid med de nationale tilsynsmyndigheder i 
udviklingslandene, og vedkommendes beføjelser er begrænset til Den Europæiske Unions 
institutioner, der anses som gående ud over de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser og 
kompetencer.

Der behøves ingen ændringer af Ombudsmandens beføjelser. Ombudsmanden har påtaget sig 
en offentlig forpligtelse til at udøve sine beføjelser til at foretage en undersøgelse på eget 
initiativ, hvis klagerens status udgør den eneste grund for, at en ellers acceptabel klage, blev 
erklæret ugyldig. Et andet eksempel er Europa-Parlamentets eget Udvalg for Andragender, 
der kan, men ikke er forpligtet til at behandle klager fra personer, der ikke har bopæl i og ikke 
er statsborgere i en medlemsstat.

Hvis Ombudsmanden som svar på en specifik opfordring fra Europa-Parlamentet erklærer, at 
vedkommende agter at gøre brug af sine beføjelser til at foretage undersøgelser på eget 
initiativ i forbindelse med klager over manglende sammenhæng – for så vidt angår relevante 
mål, principper og kriterier – i EU's aktiviteter på det udviklingspolitiske område, betyder det 
ikke, at Ombudsmanden er forpligtet til at gøre brug af sine beføjelser til at foretage 
undersøgelser af klager på andre områder.

En lignende ordning findes allerede: den fælles hensigtserklæring mellem Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske Ombudsmand blev først nævnt af Europa-Parlamentet i 
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2007 i Margrete Aukens to ændringsforslag til Sbarbarti-betænkningen om Den Europæiske 
Ombudsmands årsberetning 20061.

                                               
1 glæder sig over Den Europæiske Ombudsmands erklæring om, at han agter at beskæftige sig med Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB) udlånsaktiviteter uden for EU ved at gøre brug af sine beføjelser til at 
foretage undersøgelser på eget initiativ, og bemærker, at Ombudsmanden vil få behov for at evaluere og sikre 
den interne kapacitet til at tage sig af klager på dette område;
opfordrer Ombudsmanden til at overveje at indgå en fælles hensigtserklæring med EIB om retningslinjer for 
samarbejdet mellem institutionerne i forbindelse med udøvelsen af Ombudsmandens beføjelser til at 
undersøge klager vedrørende tilfælde af fejl eller forsømmelser i EIB’s aktiviteter og mener, at EIB ville være 
bedst i stand til aktivt at oplyse borgere, der berøres af projekter, der finansieres af EIB, herunder 
tredjelandsstatsborgere med bopæl uden for EU, om muligheden for at klage til Ombudsmanden;


