
PR\804536NL.doc PE438.501v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 – 2014

Commissie ontwikkelingssamenwerking

2009/2218(INI)

9.2.2010

ONTWERPVERSLAG
inzake de samenhang van het EU-ontwikkelingsbeleid en het concept officiële 
ontwikkelingshulp plus 
(2009/2218(INI))
Commissie ontwikkelingssamenwerking

Rapporteur voor advies: Franziska Keller



PE438.501v02-00 2/13 PR\804536NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3

TOELICHTING ...................................................................................................................10



PR\804536NL.doc 3/13 PE438.501v02-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake de samenhang van het EU-ontwikkelingsbeleid en het concept officiële 
ontwikkelingshulp plus 
(2009/2218(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 9 en 35 van de Gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de 
vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het 
Europees Parlement en de Commissie betreffende het ontwikkelingsbeleid van de 
Europese Unie: De Europese consensus1,

– gelet op artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(Verdrag van Lissabon), waarin bevestigd wordt dat de Unie bij de uitvoering van beleid 
dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening houdt met de 
doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking,

– gelet op artikel 12 van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst (Overeenkomst van 
Cotonou),

– gezien de gezamenlijke strategie EU-Afrika, die in december 2007 te Lissabon werd 
vastgesteld,

– gezien de mededeling van de Commissie "Samenhang in het ontwikkelingsbeleid: sneller 
vorderingen boeken om de millenniumdoelstellingen voor de ontwikkeling te bereiken" 
(SEC(2005)0455),

– gezien het eerste tweejaarlijkse Verslag van de EU over de coherentie van het 
ontwikkelingsbeleid (COM(2007)0545) en het begeleidende werkdocument van de 
diensten van de Commissie (SEC(2007)1202,

– gezien het verslag 2009 van de EU over de coherentie van het ontwikkelingsbeleid 
(COM(2009)0461) en het begeleidende interne werkdocument van de diensten van de 
Commissie (SEC(2009)1137 def.),

– gezien de mededeling van de Commissie “Coherentie van het ontwikkelingsbeleid –
vaststelling van een beleidskader dat de hele Unie omvat” (COM(2009)0458 def.),

– gezien de conclusies van de Raad van 21 en 22 december 2004 over landbouw en visserij,

– gezien de conclusies van de Raad van 24 mei 2005 over sneller vooruitgang boeken in de 
verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling,

– gezien de conclusies van de Raad van 17 oktober 2006 betreffende de opneming van 
ontwikkelingsaspecten in de besluitvorming van de Raad,

                                               
1 PB C 46 van 24.2.2006, blz. 1.
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– gezien paragraaf 49 van de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 
14 en 15 december 2006,

– gezien de conclusies van de Raad van 19 en 20 november 2007 over beleidscoherentie 
voor ontwikkeling,

– gezien paragraaf 61 van de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 
19 en 20 juni 2008,

– gezien de conclusies van de Raad van 17 november 2009 over beleidscoherentie voor 
ontwikkeling,

– gezien het strategisch document van de OESO “Shaping the 21st Century: the contribution 
of Development Co-operation: Contributions of Development Cooperation and the 2002 
OECD ministerial declaration ‘Action for a Shared Development Agenda’ en het OESO-
verslag van 2008 getiteld ‘Building Blocks for Policy Coherence for Development’,

– gezien de ministeriële verklaring over beleidscoherentie voor ontwikkeling, door de 
OESO goedgekeurd op 4 juni 2008,

– gezien de Millenniumverklaring 2000 van de VN en de achtste millenniumdoelstelling 
voor ontwikkeling,

– gezien de WTO-ministersbijeenkomst van november 2001 en de Monetaire consensus van 
2002,

– gezien de Wereldtop van 2002 over duurzame ontwikkeling en de resolutie die de 
Algemene Vergadering in het kader van de Wereldtop van 2005 heeft aangenomen,

– gezien de resolutie over de rol van de partnerschapsovereenkomst van Cotonou bij het 
opvangen van de voedsel en financiële crisis in ACS landen, goedgekeurd door de 17de

Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU1, die van 4 tot 9 april 2009 te Praag werd 
gehouden,

– onder verwijzing naar zijn resoluties op basis van verslagen van zijn Commissie 
ontwikkelingssamenwerking: Resolutie van 23 maart 2006 over de invloed van de 
economische partnerschapsovereenkomsten (EPO) op de ontwikkeling (2005/2162(INI))2; 
Resolutie van 1 februari 2007 over mainstreaming van duurzaamheid in het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (2006/2246(INI))3; Resolutie van 25 oktober 2007 
over de stand van zaken in de betrekkingen tussen de Europese Unie en Afrika 
(2007/2002(INI))4; Resolutie van 17 juni 2008 over beleidscoherentie voor ontwikkeling 
en de gevolgen van exploitatie door de EU van bepaalde biologische natuurlijke 
hulpbronnen voor de ontwikkeling van West-Afrika (2007/2183(INI))5; Resolutie van 29 
november 2007 over nieuwe impulsen voor de Afrikaanse landbouw - Voorstel voor 

                                               
1 ACS-EU/100.568/09/def.
2 PB C 292 E van 1.12.2006, blz. 121.
3 PB C 250E van 25.10.2007, blz. 77.
4 PB C 263E van 16.10.2008, blz. 633.
5 PB C 286E van 27.11.2009, blz. 5.
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landbouwontwikkeling en voedselzekerheid in Afrika (2007/2231(INI))1; Resolutie van 
22 mei 2008 over het vervolg op de Verklaring van Parijs van 2005 over de 
doeltreffendheid van de hulp (2008/2048(INI))2;

– onder verwijzing naar zijn resoluties op basis van verslagen van zijn Commissie 
internationale handel: resoluties van 23 mei 2007 over de handelsgebonden hulpverlening 
van de Europese Unie (2006/2236(INI))3 en van 1 juni 2006 over handel en armoede: naar 
een handelsbeleid dat de bijdrage van de handel aan armoedebestrijding maximaliseert 
(2006/2031(INI))4,

– gezien het CONCORD-verslag 2009 getiteld “Spotlight on Policy Coherence”,

– gezien de studie van 2003 van ActionAid getiteld ‘Policy (in)coherence in European 
Union support to developing countries: a three country case study’,

– gezien de studie van 2006 van Guido Ashoff getiteld ‘Enhancing policy coherence for 
development: conceptual issues, institutional approaches and lessons from comparative 
evidence’,

– gezien het verslag van de ECDPM getiteld ‘The EU institutions & Member States’ 
mechanisms for promoting policy coherence for development: final report’,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de adviezen van de 
Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel (A7-/2010),

A. overwegende dat samenhang in het ontwikkelingsbeleid (PCD) betekent dat er 
geprobeerd wordt ervoor te zorgen dat de doelen en resultaten van het 
ontwikkelingsbeleid van een regering niet worden ondergraven door andere vormen van 
beleid van deze regering die in ontwikkelingslanden gevolgen hebben, en dat deze andere 
vormen van beleid de ontwikkelingsdoelen, waar mogelijk, steunen5, 

B. overwegende dat gebrek aan samenhang in het beleid ondoelmatigheid, inefficiëntie en 
verlies van geloofwaardigheid van het ontwikkelingsbeleid tot gevolg kan hebben,

C. overwegende dat bestrijding van armoede in artikel 208 van het Verdrag van Lissabon 
wordt bestempeld tot hoofddoel van het ontwikkelingsbeleid van de EU en dat door 
middel van PCD wordt gestreefd naar verwezenlijking van de doelen van de 
ontwikkelingssamenwerking van de Unie via al haar beleid,

                                               
1 PB C 297E van 20.11.2008, blz. 201.
2 PB C 279E van 19.11.2009, blz. 100.
3 PB C 102E van 24.4.2008, blz. 291.
4 PB C 298E van 8.12.2006, blz. 261.
5 ‘”Samenhang in het ontwikkelingsbeleid : Institutionele benadering: technische werkbijeenkomst”: OESO-
werkbijeenkomst, Parijs, 13 oktober 2003.
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D. overwegende dat er opmerkelijke gevallen van gebrek aan samenhang bestaan in het EU-
beleid, op het gebied van handel, landbouw, visserij, klimaat, intellectueel-
eigendomsrechten, migratie, financiën, wapens en grondstoffen, 

E. overwegende dat PCD wordt gehinderd door gebrek aan politieke steun, onduidelijke 
taakomschrijvingen, het ontbreken van doelmatige controle-instrumenten en -indicatoren, 
en doordat PCD geen voorrang krijgt boven strijdige belangen, 

F. overwegende dat de EU zich heeft verplicht uiterlijk in 2015 het VN-doel te 
verwezenlijken en 0,7% van het bruto nationaal inkomen (BNI) te bestemmen voor 
ontwikkelingshulp; in de tussentijd is het hulpdoel uiterlijk in 2010 voor de lidstaten en de 
voor de EU als geheel 0,56%,

G. overwegende dat de Europese ombudsman bevoegd is klachten wegens wanbeheer in het 
Europese overheidsapparaat te onderzoeken; dat de heer Diamandouros, ombudsman, met 
name in het kader van de externe leningsactiviteiten van de EIB, heeft verklaard bereid te 
zijn gebruik te maken van zijn bevoegdheden tot het uitvoeren van onderzoeken op eigen 
initiatief, indien buiten de EU woonachtige burgers van derde landen bij de ombudsman
een klacht indienen, 

1. spreekt zijn waardering uit voor de toegenomen aandacht voor en de onderschrijving van 
PCD door Commissie, Raad en lidstaten, zoals blijkt uit het tweejaarlijks verslag;

2. bevestigt andermaal zijn toezegging PCD in de EU en in het kader van zijn parlementaire 
werkzaamheden te steunen;

3. wijst er opnieuw op dat de Europese Unie er verantwoordelijk voor is dat rekening wordt 
gehouden met de belangen van ontwikkelingslanden en hun burgers, om te voorkomen dat 
de kortetermijnbelangen van donorlanden botsen met de ontwikkelingsprioriteiten van de 
ontvangende landen;

4. is van mening dat alle sectoren van EU-beleid met gevolgen in het buitenland zodanig 
moeten worden opgezet dat de bestrijding van armoede wordt gesteund en dat de 
mensenrechten worden bevorderd, met inbegrip van sociale, economische en 
milieurechten en gelijkheid van mannen en vrouwen;

5. dringt aan op heldere taakomschrijvingen, heldere en nauwkeurige operationele doelen en 
nauwkeurig omschreven procedures ter verwezenlijking hiervan;

6. wijst op de wezenlijke noodzaak PCD te benaderen als een operatie op lange termijn, 
zodat wordt gezorgd voor bestendige steun voor PCD; wijst op het belang van tijdige 
beoordeling van beleid ter voorkoming van ongunstige gevolgen voor 
ontwikkelingslanden ;

7. wijst erop dat ten gevolge van het besluit dat de Raad in 2009 heeft genomen om vijf 
brede sectoren uit te kiezen voor het PCD-programma, niet in de plaats mag komen van de 
controle van de gebruikelijke 12 beleidssectoren; verzoekt de Commissie voorts gebrek 
aan samenhang te signaleren wanneer dit zich voordoet en oplossingen voor te stellen;
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8. vreest dat de “ODA-plus-aanpak” het gevaar met zich meebrengt dat de EU haar 
stappenplan wordt ontnomen om in 2015 het ODA/BNP-doel van 0,7% te verwezenlijken 
en dat de omschrijving van ODA en de nadruk die in dit kader valt op armoedebestrijding 
erdoor worden ondermijnd, daar in deze aanpak de rol wordt overdreven die andere 
geldstromen in de ontwikkeling spelen;

9. verzoekt de Commissie de benadering van de Unie-als-geheel en de gevolgen daarvan 
voor het ontwikkelingsbeleid van de EU nader toe te lichten;  is verontrust over de 
mogelijkheid dat deze benadering wordt opgenomen in de volgende Financiële 
Vooruitzichten ;

10. acht het noodzakelijk een procedure in te stellen volgens welke in de EU en in 
ontwikkelingslanden klachten kunnen worden ingediend tegen niet-eerbiediging van de 
PCD-toezeggingen door de Unie; stelt vast dat de Europese ombudsman, die 
onafhankelijk is van de Commissie, een jaarverslag opstelt en bevoegd is (ook op eigen 
initiatief) onderzoek uit te voeren met betrekking tot klachten afkomstig van buiten de 
EU, wanneer deze tot zijn ressort behoren;

11. verzoekt de ombudsman en de Commissie samen te werken om ervoor te zorgen dat er 
een doelmatig mechanisme beschikbaar is voor klachten over gebrek aan samenhang, 
waarbij bij voorbeeld gebruik wordt gemaakt van de UNDP-normen voor menselijke 
ontwikkeling als referentiepunt voor de beoordeling van concrete maatregelen en acties;

12. verzoekt de Commissie heldere referentiepunten en indicatoren te gebruiken om PCD te 
meten, bij voorbeeld de indicatoren van duurzame ontwikkeling;

13. is van mening dat maatregelen en acties in het kader van het ontwikkelingsbeleid van de 
EU, indien de beginselen en doelen die zijn vastgelegd in artikel 208 van het Verdrag van 
Lissabon niet worden geëerbiedigd, een inbreuk vormen op een verplichting uit hoofde 
van de Verdragen; 

14. dringt erop aan dat de uitvoersubsidies worden afgeschaft, ook als de “Doharonde” niet 
met succes wordt afgerond, om dumping van EU-producten op de markt van 
ontwikkelingslanden en het hieruit voortvloeiende economische verlies te voorkomen;

15. eist dat de douanetarieven op de invoer uit alle ontwikkelingslanden ingrijpend worden 
verlaagd, en verzoekt de Commissie de invoertarieven van de EU te koppelen aan 
eerbiediging van internationaal overeengekomen arbeids- en milieunormen, en producten 
van eerlijke handel vrij te stellen van alle invoertarieven;

16. verzoekt de Commissie de verzoeken aan ontwikkelingslanden om het Internationaal 
Verdrag tot bescherming van kweekprodukten te ondertekenen, uit te sluiten van de 
huidige vrijhandelsovereenkomsten (VHO) en de onderhandelingen over EPO die 
momenteel worden gevoerd, daar inheemse gemeenschappen door dit verdrag worden 
beperkt in hun toegang tot en het behoud van de biologische verscheidenheid; 

17. verzoekt de Commissie met klem haar huidige benadering van TRIPS-plus tijdens de 
onderhandelingen over EPO op te geven om ontwikkelingslanden in de gelegenheid te 
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stellen in het kader van binnenlandse volksgezondheidsprogramma’s geneesmiddelen ter 
beschikking te stellen tegen betaalbare prijzen;

18. spreekt zijn waardering uit voor de mechanismen om PCD binnen de Commissie te 
steunen, met name het overleg tussen de diensten, het effectbeoordelingsproces, de 
duurzaamheids-effectbeoordeling en de werkgroep van verschillende diensten voor 
kwaliteitsondersteuning; vraagt echter welke normen DG Ontwikkeling heeft aangelegd 
toen het besloot niet-samenhangende beleidsinitiatieven ongedaan te maken en verzoekt 
om meer openbaarheid ten aanzien van de resultaten van overleg tussen verschillende 
diensten; eist voorts dat het Europees Parlement en de ontwikkelingslanden nauwer bij 
deze mechanismen worden betrokken;

19. verzoekt de Commissie de effectbeoordeling eerder op gang te brengen, d.w.z. voordat het 
proces van opstelling van beleidsinitiatieven reeds te ver gevorderd is en hieraan 
onderzoeken op basis van documentatie ten grondslag te leggen; verzoekt de Commissie 
de resultaten van de effectbeoordelingen op te nemen in de regionale en nationale 
strategiedocumenten van het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI);

20. verzoekt de Commissie het Europees Parlement te betrekken bij de procedure van haar 
PCD-verslag , d.w.z. met betrekking tot de vragenlijst, een beter tijdschema, en rekening 
houdend met de initiatiefverslagen van het Parlement;

21. verzoekt de Commissie de EU-delegaties te betrekken bij haar PCD-werkzaamheden door 
PCD-contactpunten aan te wijzen die in iedere delegatie verantwoordelijk zijn voor PCD, 
en die de gevolgen van EU-beleid op het niveau van het partnerland in het oog houden; 
dringt erop aan PCD op te nemen in de opleiding van personeel;

22. verzoekt de Commissie de Commissaris voor ontwikkeling de exclusieve 
verantwoordelijkheid te geven voor programmering en tenuitvoerlegging van hulp in alle 
ontwikkelingslanden ;

23. geeft in overweging PCD op te nemen in het tussentijds verslag, met name in de 
desbetreffende thematische programma’s;

24. dringt erop aan in het werkprogramma van ieder voorzitterschap specifieke PCD-
verplichtingen op te nemen;

25. geeft in overweging dat de Raad de werkzaamheden van bestaande structuren voor 
ondersteuning van PCD verbetert, bij voorbeeld door meer gezamenlijke bijeenkomsten 
van de werkgroepen te beleggen en door het werkprogramma algemeen toegankelijk te 
maken;

26. besluit om de twee jaar een verslag van het Europees Parlement over PCD op te stellen; 
adviseert alle commissies verslagen op te stellen over hun ontwikkelingsvooruitzichten;

27. moedigt de bestaande gezamenlijke parlementaire vergaderingen zoals de Paritaire 
Parlementaire Vergadering ACS-EU aan permanente rapporteurs voor PCD te benoemen 
en een jaarlijks PCD-verslag op te stellen om gebrek aan samenhang in het beleid op te 
sporen;



PR\804536NL.doc 9/13 PE438.501v02-00

NL

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Samenhang van het beleid houdt in dat alle sectoren van EU-beleid zodanig moeten zijn 
opgezet dat de ontwikkelingsbehoeften van ontwikkelingslanden worden gesteund.    Ondanks 
dat de EU PCD nastreeft worden ontwikkelingsdoelen door haar beleid op verschillende 
manieren ondermijnd, bij voorbeeld:

− In ontwikkelingslanden wordt de markt overspoeld door zwaar gesubsidieerde Europese 
producten die ertoe bijdragen dat de economische en sociale infrastructuur van deze 
landen wordt verzwakt, dat ondervoeding en honger erger worden en dat plaatselijke 
boeren worden blootgesteld aan structurele armoede en versnelde afhankelijkheid van 
hulp van buiten;

− Sommige landen zoals Maleisië, Indonesië en Colombia en aan aantal Afrikaanse 
landen hebben, ten koste van de veiligheid van voedselvoorziening en de biologische 
verscheidenheid, grote delen van hun landbouwgronden bestemd voor de productie van 
agrobrandstof, om te voldoen aan de behoefte aan duurzame energie in de EU;

− Als er op grote schaal land wordt weg genomen voor de productie van agrobrandstof 
betekent dit een ernstige bedreiging van de bestaansmogelijkheden van kleine boeren. 
Meer dan 10.000 ha. is in noordelijk Ghana gerooid ten behoeve van een purgeernoot-
plantage; tot 60% van de vruchtbare landbouwgrond is in Tanzania bestemd voor de 
productie van agrobrandstof; in Senegal wordt onderhandeld over 50.000 tot 200.000 
ha. en desondanks zijn al deze landen niet in staat voldoende voedsel te produceren voor 
de consumptie ter plaatse;

− In het document "Europa als wereldspeler:  wereldwijd concurreren" dat de 
handelsstrategie van de EU bevat, wordt aangetoond dat de toegang van de EU tot de 
markt van grondstoffen van derde landen , o.m. van landbouwproducten, door de 
bilaterale en regionale vrijhandelsstrategieën  wordt bevorderd, doordat de markten ten 
koste van kleine boeren en ontluikende industrieën worden geopend voor grote 
bedrijven uit de EU;

− De toegang van ontwikkelingslanden tot de markt van de EU wordt in de praktijk 
gedegradeerd tot de uitvoer van grondstoffen, die minder worden belast dan verwerkte 
producten. Door dit beleid blijven de ontwikkelingslanden voortdurend in hun rol van 
leveranciers van grondstoffen voor de industrie in de EU;

− Door liberalisering van de financiële sector, met inbegrip van speculatieve en vluchtige 
geldstromen waarop de ontwikkelingslanden weinig grip hebben, is er op internationaal 
niveau aanzienlijk gebrek aan stabiliteit ontstaan, met rampzalige gevolgen voor de 
economieën van de ontwikkelingslanden ;

− Het gevaar bestaat dat de sector banken en financiële diensten door de associatie- en 
vrijhandelsovereenkomsten waarover momenteel wordt onderhandeld op 
onverantwoorde wijze wordt geliberaliseerd, met het gevolg dat de reeds verarmde 
gemeenschappen worden bedreigd door onveilige financiële producten, speculatie, 
belastingvlucht enz..
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− In 2009 heeft de Europese Commissie weer de uitvoersubsidies ingevoerd voor 
zuivelproducten , die voornamelijk worden uitgevoerd naar ACS-landen, terwijl de 
markten in arme landen tegelijkertijd onbeschermd zijn. De wereldmarktprijzen voor 
melk domineren bij voorbeeld de prijzen in ACS-landen en het grote gebrek aan 
stabiliteit van de prijzen heeft ernstige gevolgen voor plaatselijke boeren en de 
zuivelindustrie (o.m. een snelle stijging van de afhankelijkheid van invoer en een 
uitholling van de plaatselijke prijzen). In Nigeria is 80% van de bevolking veeboer; de 
invoer van zuivelproducten is sinds 1996 verviervoudigd en het aandeel van de EU 
bedraagt 65% van de invoer.

− Als belangrijk exporteur van wapens voert de EU wapens uit of zij maakt verzending 
daarvan naar het buitenland mogelijk. Terwijl de EU aanzienlijke bedragen aan 
ontwikkelingshulp ter beschikking stelt, voert zij al dan niet rechtstreeks wapens uit 
naar dezelfde landen waar miljoenen worden uitgegeven aan ontwikkelingsfondsen (de 
EU geeft per jaar ongeveer EUR 70 mia. uit aan ontwikkelingsfondsen, terwijl de 
waarde van de wapenuitvoer ca. EUR 360 mia. per jaar beloopt;

− Ook zal in het kader van de nieuwe partnerschapsovereenkomsten voor de visserij nog 
steeds sprake zijn van overbevissing, daar veelal betrouwbare wetenschappelijke 
gegevens ontbreken om te bepalen hoeveel vis er maximaal duurzaam kan worden 
gevangen. Plaatselijke vissers hebben niet met voorrang toegang tot visgronden en zij 
zullen nog steeds nadeel ondervinden van de gesubsidieerde concurrentie van Europese 
vaartuigen. In dit geval ontvangt de plaatselijke verwerkende industrie weinig steun, 
hoewel zij de beste mogelijkheden biedt tot waardetoevoeging in de productieketen;

− De EU heeft duurzame ontwikkeling , ontbossing, daarmee verband houdend verlies 
van biologische verscheidenheid , klimaatverandering en armoedebestrijding op haar 
beleidsagenda geplaatst. De aanpassing van het actieplan handhaving 
bosbouwwetgeving, bestuur en handel (FLEGT) bevat alle bestanddelen voor een 
samenhangende beleidsaanpak op weg naar duurzame ontwikkeling . De EU boekt 
echter weinig vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van deze toezeggingen. De huidige 
tenuitvoerlegging van FLEGT zal geen doorslaggevend verschil aanbrengen in de 
aanpak van illegale en vernietigende houtkap.

− Met betrekking tot de opwarming van de Aarde brengt de EU haar uitworp niet 
voldoende terug om de nagestreefde 2°C te bereiken en een stijging van de mondiale 
temperatuur zal allereerst de ontwikkelingslanden treffen. EU-landen moeten tot 70% 
van hun uitworp compenseren en tot dusverre zijn er veel te weinig toezeggingen 
gedaan voor klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden  en er is geen werkelijke 
samenwerking op het gebied van technologieoverdracht geweest met mistontwikkelde 
landen (de meeste projecten van het mechanisme voor schone ontwikkeling worden 
uitgevoerd met nieuwe economieën zoals China).

− Alleen al de gevallen waarvan in de pers melding is gemaakt hebben sinds 1988 14.794 
doden opgeleverd aan de grenzen van de EU. Tegelijkertijd is de begroting van het 
Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen (FRONTEX) tussen 2007 en 2009 verdubbeld. De kredieten die de EU 
uittrekt ter bestrijding van clandestiene immigratie zijn in dezelfde periode 
verzesvoudigd. Enkele voorbeelden om aan te geven hoe belangrijk dit beleid is 
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geworden: EU-landen hebben in 2007 174.275 personen uitgezet; in de 27 EU-landen 
zijn in 2008 bijna 240.000 asielaanvragen geregistreerd, d.w.z. 480 per miljoen 
inwoners; tot 73% van deze verzoeken zijn afgewezen en aan slechts 24.425 
asielzoekers (13%) is de status van vluchteling verleend, in 18.560 gevallen (10%) werd 
subsidiaire bescherming geboden en aan 8.970 personen (5%) werd uit humanitaire 
overwegingen een verblijfsvergunning verleend 

De lijst is niet volledig en er zouden tal van gevallen van gebrek aan samenhang kunnen 
worden toegevoegd. In het algemeen is er, hoewel het PCD-proces in 2005 van start ging, niet 
veel werkelijke vooruitgang geboekt. De situatie wordt niet beter als uitsluitend geïsoleerde 
problemen worden aangepakt: een groot aantal van de opgesomde onsamenhangendheden zijn 
eigen aan het systeem. De kortetermijnbelangen van de EU zijn vaak belangrijker dan 
langetermijnbelangen en ontwikkelingsdoelen.

Algemeen doel van het verslag is de aanpak van de meest voorkomende gebreken aan 
samenhang en het signaleren van structurele problemen in verband met PCD. Voorts hoopt 
uw rapporteur de instellingen van de EU beter bewust te maken van PCD, het EP in hogere 
mate te betrekken bij het PCD-proces van de Commissie en PCD binnen het Parlement te 
verbeteren. Daarom ook heeft zij enkele verplichtingen voor het Parlement zelf opgenomen.

Een van de kernvoorstellen in het verslag is ten slotte de instelling van een 
klachtenmechanisme dat in de EU kan dienen als contactpunt PCD, dat klachten in ontvangst 
neemt en dat onafhankelijk verslagen opstelt over gebrek aan samenhang van beleid. Uw 
rapporteur stelt voor de ombudsman voor deze taak in te zetten, hetgeen het voordeel heeft dat 
er gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren. Indien de Europese overheid, in dit geval 
voornamelijk de Commissie, niet overeenkomstig de wetgeving optreedt of mensenrechten 
schendt, is dit op zijn allerminst wanbeheer, waarnaar de ombudsman onderzoek kan 
uitvoeren - ook op eigen initiatief, zoals uitdrukkelijk wordt bepaald in artikel 228, lid 2 
VWEU. Een dergelijk onderzoek op eigen initiatief heeft bij voorbeeld tot gevolg gehad dat 
de eerste voorschriften inzake algemene toegang to EU-documenten zijn aangenomen, via 
besluiten van Raad, Commissie en (later) van het Parlement.

Voorts zouden overtreding van de wet en schending van de mensenrechten tegelijkertijd het 
soort gebrek aan samenhang vormen naar voorkoming waarvan in de mededeling van de 
Commissie wordt gestreefd. Ten slotte zou dit in tegenspraak zijn met de doelen en 
beginselen die het ontwikkelingsbeleid van de Unie bepalen, welke zijn vastgelegd in artikel 
209 VWEU.

De bevoegdheden van de ombudsman zouden niet strijdig zijn met de rol van nationale 
toezichthouders in ontwikkelingslanden, daar het mandaat van de Europese ombudsman zich 
beperkt tot instellingen en organen van de Europese Unie – die op hun beurt niet vallen onder 
de taakomschrijving en bevoegdheden van nationale toezichthouders.

Een wijziging van de opdracht van de ombudsman is niet noodzakelijk. De ombudsman heeft 
in het openbaar toegezegd zijn bevoegdheid tot het uitvoeren van een onderzoek op eigen 
initiatief te gebruiken indien de status van de indiener van de klacht de enige reden is waarom 
een anderszins ontvankelijke klacht niet-ontvankelijk zou worden verklaard. Een ander 
voorbeeld is de Commissie verzoekschriften van het EP zelf. Deze kan verzoekschriften van 
niet in een lidstaat woonachtige burgers van andere landen behandelen, maar is daartoe niet
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verplicht.  Indien de ombudsman zich, naar aanleiding van een specifiek verzoek van het 
Europees Parlement , bereid verklaart zijn bevoegdheid tot het uitvoeren van een onderzoek 
op eigen initiatief te gebruiken als hij klachten ontvangt over gevallen van gebrek aan 
samenhang – met desbetreffende doelen, beginselen en normen -  in het optreden van de EU 
op het gebied van ontwikkelingsbeleid, houdt zulks niet in dat de ombudsman eventueel 
verplicht is deze bevoegdheden te gebruiken voor het onderzoek van klachten op ander 
gebied.

Tot slot: een soortgelijke regeling bestaat reeds: het Memorandum van Overeenstemming 
tussen de Europese Investeringsbank en de ombudsman werd door het Europees Parlement 
voor het eerst ter sprake gebracht in het verslag-Sbarbati over het jaarlijks verslag over de 
werkzaamheden van de Europese ombudsman in 20061, op de grondslag van twee 
amendementen van Margrete Auken2.

                                               
1 A6-0301/2007.
2 Is zeer verheugd over de verklaarde intentie van de Europese ombudsman om zijn bevoegdheid tot onderzoek
op eigen initiatief te benutten om de leningsactiviteiten van de Europese investeringsbank (EIB) buiten de EU 
aan te pakken, en wijst erop dat de ombudsman klachten daaromtrent zal moeten evalueren en zal moeten zorgen 
voor voldoende interne capaciteit om ze te behandelen;
nodigt de ombudsman uit om te overwegen om een memorandum van overeenstemming op te stellen met de EIB 
over de modaliteiten van de samenwerking tussen de instellingen met betrekking tot zijn bevoegdheden om 
klachten aangaande wanbeheer bij de EIB-activiteiten te onderzoeken, en is van oordeel dat de EIB het best 
geplaatst is om de burgers die betrokken zijn bij door haar gefinancierde projecten actief te informeren over de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de ombudsman, ook als het gaat om burgers van derde landen die 
niet in de EU wonen.


