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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de effecten van de uitgebreide verstedelijking in Spanje op de individuele rechten 
van Europese burgers, het milieu en de toepassing van Europese wetgeving, gebaseerd 
op binnengekomen verzoekschriften (verzoekschriften 00/00 en 001/00)
(2008/2248(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien verzoekschrift 00/00,

– gezien verzoekschrift 001/00,

– gelet op het in artikel 194 van het EG-Verdrag verankerde petitierecht, 

– gelet op artikel 192, lid 1 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie verzoekschriften en het advies van de Commissie 
juridische zaken (A6-0000/2008),

A. overwegende dat de verzoekschriftenprocedure de Europese burgers en ingezetenen een 
mogelijkheid biedt om langs buitengerechtelijke weg verhaal te halen in het geval van 
klachten wanneer deze onderwerpen betreffen die tot het werkterrein van de Europese 
Unie behoren,

B. overwegende dat in artikel 6, lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie is 
bepaald dat "de Unie is gegrondvest op de beginselen van vrijheid, democratie, 
eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en van de 
rechtsstaat, welke beginselen de lidstaten gemeen hebben",

C. overwegende dat de Unie overeenkomstig artikel 6, lid 2 van het EU-Verdrag verplicht is 
de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd door het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), te 
eerbiedigen,

D. overwegende dat artikel 7 van het EU-Verdrag in procedures voorziet met behulp 
waarvan de Unie op inbreuken op de in artikel 6, lid 1 genoemde beginselen kan reageren 
en naar oplossingen kan zoeken,

E. overwegende dat artikel 7 het Parlement bovendien het recht geeft de Raad een met 
redenen omkleed voorstel te doen om te onderzoeken of er duidelijk gevaar bestaat dat de 
waarden waarop de Unie is gegrondvest, door een lidstaat op ernstige wijze worden 
geschonden,

F. overwegende dat artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
de bescherming garandeert van het privé-leven en het familie- en gezinsleven van de 
burgers, met inbegrip van hun woning, en in overweging van het feit dat artikel 8 van het 
EVRM dezelfde rechten inhoudt en verduidelijkt dat "geen inmenging van enig openbaar 
gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien 
en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 
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veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het 
voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid 
of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen"; 
overwegende dat het Parlement, de Raad en de Commissie zich ertoe hebben verplicht 
het Handvest bij al hun activiteiten te eerbiedigen,

G. overwegende dat het recht op eigendom als fundamenteel recht van de burgers van de 
Europese Unie wordt erkend in artikel 17 van het Handvest van de grondrechten, dat 
bepaalt dat "eenieder het recht [heeft] de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen in 
eigendom te bezitten", dat "niemand zijn eigendom [mag] worden ontnomen, behalve in 
het algemeen belang in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en 
mits zijn verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed", en dat "het gebruik van de 
goederen kan worden geregeld bij de wet voorzover het algemeen belang dit vereist",

H. overwegende dat artikel 18 van het EG-Verdrag bepaalt dat "iedere burger van de Unie 
het recht [heeft] vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder 
voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter 
uitvoering daarvan zijn vastgesteld",

I. overwegende dat het EG-Verdrag overeenkomstig artikel 295 "de regeling van het 
eigendomsrecht in de lidstaten onverlet [laat]" en overwegende dat de rechtspraak van het 
Hof van Justitie heeft bevestigd dat de desbetreffende bevoegdheden van de lidstaten 
altijd moeten worden uitgeoefend onder eerbiediging van de fundamentele beginselen 
van het Gemeenschapsrecht, zoals het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en 
kapitaal (zie het arrest van 22 juni 1976 in zaak C-119/75: Terrapin – Terranova [1976],
Jurispr. blz. 1039),

J. overwegende dat het eerste aanvullende protocol bij het EVRM bepaalt dat "iedere 
natuurlijke of rechtspersoon recht [heeft] op het ongestoord genot van zijn eigendom", 
dat "aan niemand zijn eigendom [zal] worden ontnomen behalve in het algemeen belang 
en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van 
internationaal recht" en dat "het recht [...] dat een Staat heeft om die wetten toe te passen, 
die hij noodzakelijk oordeelt" alleen mogen worden uitgeoefend om "het gebruik van 
eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling 
van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren",

K. overwegende dat het Parlement van oordeel is dat de verplichting om legitiem verworven 
privé-eigendom zonder eerlijk proces en behoorlijke compensatie over te dragen en de 
verplichting om willekeurige kosten te betalen voor ongevraagde en vaak onnodige 
ontwikkeling van de infrastructuur, een schending vormt van de fundamentele rechten 
van het individu op grond van het EVRM en in het licht van de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de rechten van de mens (zie bijvoorbeeld Aka tegen Turkije1),

L. overwegende dat de Commissie verzoekschriften in de loop van de huidige 
zittingsperiode, naar aanleiding van het zeer grote aantal verzoekschriften dat zij heeft

                                               
1 Arrest van 23 september 1998; zie ook de resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over de 
resultaten van de onderzoeksmissie naar de regio's Andalusië, Valencia en Madrid namens de Commissie 
verzoekschriften (PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 340).
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ontvangen, uitgebreide onderzoeken heeft ingesteld, drie verslagen over de schending van 
de legitieme rechten van Europese burgers op legaal verworven onroerend goed in Spanje 
heeft opgesteld en tevens uitvoerig uiting heeft gegeven aan zijn bezorgdheid met 
betrekking tot de ondermijning van een duurzame ontwikkeling, de bescherming van het 
milieu, de waterkwaliteit en -voorziening, procedures voor openbare aanbestedingen in 
verband met ruimtelijke ordeningsprojecten en gebrekkig toezicht op ruimtelijke 
ordeningsprocedures door vele lokale en regionale overheidsinstanties in Spanje1,

M. overwegende dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de justitiële autoriteiten in Spanje 
ermee zijn begonnen de problemen aan te pakken die uit de in vele kustgebieden 
plaatsvindende ongebreidelde bebouwing resulteren, met name door een onderzoek en 
een strafrechtelijke procedure in te stellen tegen corrupte lokale ambtenaren die door hun 
handelen hebben bijgedragen tot een ongekende en ongereguleerde verstedelijking, die 
ten koste is gegaan van de rechten van Europese burgers en die de biodiversiteit en het 
milieu van vele Spaanse regio's onherstelbare schade heeft berokkend; overwegende dat 
het Parlement evenwel heeft geconstateerd dat deze procedures nog steeds ongehoord 
langzaam verlopen en dat de vonnissen in veel van deze zaken op een wijze worden 
gehandhaafd die voor de slachtoffers van dergelijke wanpraktijken geenszins 
tevredenstellend is,

N. overwegende dat deze op brede schaal voorkomende wanpraktijken, die door 
onverantwoordelijke lokale en regionale autoriteiten in de hand zijn gewerkt middels
gebrekkige en soms onverantwoorde wetgeving die in vele gevallen tegen de 
doelstellingen van verschillende Europese wetgevingsbesluiten indruist, enorm schadelijk 
zijn voor de reputatie van Spanje en zijn bredere economische en politieke belangen in 
Europa,

O. overwegende dat regionale ombudsmannen zich regelmatig, onder zeer moeilijke 
omstandigheden, hebben ingespannen om de rechten van Europese burgers te verdedigen 
in gevallen van illegitieme ruimtelijke projecten, waarbij moet worden aangetekend dat 
de regionale overheden zich over het algemeen weinig aan hun inspanningen gelegen 
hebben laten liggen,

P. overwegende dat in artikel 33 van de Spaanse grondwet wordt verwezen naar de 
eigendomsrechten van de burgers en in overweging van het feit dat het Spaanse 
constitutionele hof nog nooit een uitvoerige interpretatie van dit artikel heeft voorgelegd, 
met name waar het gaat om de beschikbaarstelling van onroerend goed voor sociale 
doeleinden in verhouding tot het recht van de burgers op hun legitiem verworven huizen 
en woningen,

Q. overwegende dat de nationale overheid in Spanje de plicht heeft het EG-Verdrag ten 
uitvoer te leggen en dat zij op de volledige toepassing van de Europese wetgeving op haar 
grondgebied moet toezien en deze moet waarborgen, ongeacht de in de grondwet van het 
Koninkrijk Spanje vastgestelde interne organisatie van de politieke autoriteiten,

                                               
1 Zie de voornoemde resolutie van 21 juni 2007 en de resolutie van 13 december 2005 over de beschuldigingen 
van misbruik van de wet inzake het grondbezit in de provincie Valencia of van de Ley reguladora de la actividad 
urbanística (LRAU – wet op de reglementering van ruimtelijke projecten) en de gevolgen ervan voor de 
Europese burger (verzoekschriften 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 en andere) (PB C 286 E
van 23.11.2006, blz. 225).



PE416.354v01-00 6/10 PR\755463NL.doc

NL

R. overwegende dat de Commissie, krachtens de haar bij artikel 226 van het EG-Verdrag 
toegekende bevoegdheden, in verband met de ongebreidelde illegitieme verstedelijking
een procedure tegen Spanje aanhangig heeft gemaakt bij het Hof van Justitie, waarin het 
precies om de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake overheidsopdrachten door de
autoriteiten van Valencia gaat1,

S. overwegende dat de Commissie, op verzoek van de Commissie verzoekschriften, een 
onderzoek heeft geopend naar meer dan 250 ruimtelijke projecten waarover door de 
bevoegde waterschappen en stroomgebiedautoriteiten een negatief advies is uitgebracht 
en die ter goedkeuring zijn voorgelegd in Andalusië, Castilla-la-Mancha, Murcia en 
Valencia,

T. overwegende dat de Commissie evenwel in vele gedocumenteerde gevallen van 
illegitieme verstedelijking in Spanje niet krachtdadig genoeg is opgetreden, niet alleen 
wat betreft de handhaving van het voorzorgsbeginsel van de milieuwetgeving, maar ook 
met het oog op haar onzorgvuldige interpretatie van besluiten van de bevoegde lokale of 
regionale overheden die wettelijk bindend zijn, zoals de "voorlopige goedkeuring" van 
een geïntegreerd ruimtelijk ontwikkelingsplan door een lokale autoriteit ,

U. overwegende dat de strategische milieueffectbeoordelingsrichtlijn2, die luidens artikel 3 
uitdrukkelijk betrekking heeft op toerisme en ruimtelijke ordening, ten doel heeft in een 
hoog milieubeschermingsniveau te voorzien en bij te dragen tot de integratie van 
milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling van plannen en programma's, 
met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling, en overwegende dat de 
kaderrichtlijn water3 de lidstaten ertoe verplicht een verslechtering van de toestand van 
hun wateren te voorkomen en een duurzaam gebruik van hun zoetwatervoorraad te 
bevorderen,

V. overwegende dat bij de verschillende informatiebezoeken van de Commissie 
verzoekschriften is gebleken dat vele lokale en regionale instanties (niet alleen in de 
kustgebieden) deze doelstellingen dikwijls sterk veronachtzamen wanneer zij 
grootschalige ruimtelijke projecten voorstellen of goedkeuren; overwegende dat het bij de 
meeste ruimtelijke ordeningsplannen waartegen in verzoekschriften bezwaar werd 
gemaakt, om gevallen gaat waarin de bestemming van landbouwgrond wordt gewijzigd 
in bouwgrond – waaraan de makelaars en projectontwikkelaars grote sommen verdienen; 
overwegende dat er daarnaast vele gevallen zijn waarin beschermde gebieden, of 
gebieden die vanwege hun kwetsbare flora en fauna beschermd zouden moeten worden, 
van de lijst van beschermde gebieden worden geschrapt en worden herbestemd als 
bouwgrond of helemaal niet als beschermd gebied worden aangewezen, om een 
bebouwing van het betrokken gebied mogelijk te maken,

                                               
1 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134 
van 30.4.2004, blz. 114).
2 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30).
3 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1).
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W. overwegende dat met dergelijke overwegingen rekening moet worden gehouden naast het 
feit dat duizenden Europese burgers zich bedrogen voelen omdat zij als gevolg van de 
plannen van de makelaars niet alleen hun legitiem verworven eigendom hebben verloren,
maar ook gedwongen werden willekeurig vastgestelde kosten te betalen voor 
ongevraagde, veelal onnodige en ongegronde infrastructuurprojecten waardoor hun 
eigendomsrechten werden aangetast en die voor vele gezinnen op een financiële en
emotionele ramp zijn uitgelopen,

X. overwegende dat vele duizenden Europese burgers onder uiteenlopende omstandigheden 
te goeder trouw onroerend goed in Spanje hebben gekocht, gesteund door lokale 
advocaten, planologen en architecten, om vervolgens te moeten vaststellen dat zij het 
slachtoffer zijn geworden van illegitieme ruimtelijke projecten van gewetenloze lokale 
autoriteiten en dat hun eigendom als gevolg daarvan dreigt te worden afgebroken, omdat 
de bouw van hun huizen illegaal is verklaard en deze daarom waardeloos en 
onverkoopbaar zijn geworden,

Y. overwegende dat in de mediterrane eiland- en kustgebieden van Spanje in de afgelopen 
tien jaar grote verwoestingen zijn aangericht doordat deze regio's dusdanig met cement en 
beton zijn volgestort, dat niet alleen het fragiele kustmilieu – dat althans in theorie 
grotendeels wordt beschermd door de habitatrichtlijn1, de Natura 2000- en de 
vogelrichtlijn2 – maar ook de sociale en culturele activiteiten in vele gebieden zijn 
aangetast, wat een onherstelbaar verlies van hun culturele identiteit en hun cultureel 
erfgoed en onherstelbare schade aan het milieu betekent, dit alles in de eerste plaats 
vanwege de hebzucht en speculatiedrang van bepaalde lokale autoriteiten en delen van de 
bouwsector, die er dankzij deze activiteiten in zijn geslaagd enorme winsten te boeken 
die voor het merendeel naar het buitenland zijn verdwenen3,

Z. overwegende dat de bouwsector, die tijdens de jaren van snelle economische expansie 
exorbitante winsten heeft geboekt, een van de eerste slachtoffers is geworden van de 
huidige ineenstorting van de financiële markten, die op haar beurt mede het gevolg is van 
speculaties op de huizenmarkt, en overwegende dat hiervan niet alleen de met 
faillissement bedreigde ondernemingen zelf, maar ook tienduizenden werknemers in de 
bouw de dupe zijn, die nu werkloos dreigen te worden vanwege het niet-duurzame 
ruimtelijk ordeningsbeleid waarvan zij nu ook het slachtoffer zijn geworden,

1. roept de regering van Spanje en de betrokken regio's op een grondige herziening uit te 
voeren en alle wetgeving te wijzigen die de rechten van individuele eigenaren van 
onroerend goed aantasten, teneinde een eind te maken aan de schending van rechten en 
plichten die zijn verankerd in het EG-Verdrag, het Handvest van de grondrechten, het 
EVRM en de relevante EU-richtlijnen alsmede in andere verdragen waarbij de EU partij 
is;

2. roept de bevoegde regionale autoriteiten op een moratorium af te kondigen op alle nieuwe 
ruimtelijke projecten die niet geheel voldoen aan de strenge eisen van ecologische 

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).
2 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103 van 
25.4.1979, blz. 1).
3 Zie de recente berichten van de Centrale Bank van Spanje, Greenpeace en Transparency International.
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duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en waarbij de eerbiediging van de wettige 
eigendom van legitiem verworven onroerend goed niet is gewaarborgd, en verzoekt hen 
alle bestaande ontwikkelingsprojecten te beëindigen en te annuleren waarbij bepalingen 
van het Gemeenschapsrecht, met name met betrekking tot de gunning van contracten 
voor ontwikkelingsprojecten en de nakoming van voorschriften inzake water en het 
milieu, niet zijn nageleefd of toegepast;

3. dringt er bij de bevoegde nationale en regionale autoriteiten op aan goed functionerende 
justitiële en bestuurlijke mechanismen in te voeren, met inbegrip van ombudsmannen, die 
worden gemachtigd om in schadeloosstelling en compensatie te voorzien voor 
slachtoffers van illegitieme ruimtelijke projecten die de dupe zijn geworden van 
bestaande wetgeving zoals de Ley Reguladora de la Actividad Urbanística en de Ley 
Urbanística Valenciana;

4. verzoekt de bevoegde financiële en commerciële instellingen die bij de bouw en 
ruimtelijke ontwikkeling betrokken zijn, actief samen te werken met de politieke 
autoriteiten om oplossingen voor de bestaande, uit grootscheepse en niet-duurzame 
ruimtelijke projecten voortvloeiende problemen te vinden waardoor honderdduizenden 
Europese burgers die gebruik hebben gemaakt van de bepalingen van het EU-Verdrag en 
het in artikel 44 vervatte recht uitoefenen zich in een andere lidstaat van de EU te 
vestigen dan hun herkomstland, zijn getroffen;

5. roept de EU-instellingen op om, indien de Spaanse autoriteiten daarom verzoeken, 
adviezen te geven en bijstand te verlenen teneinde hen van de nodige middelen te 
voorzien om de rampzalige gevolgen van grootscheepse ruimtelijke projecten voor het 
leven van de burgers binnen een zo kort mogelijk, maar redelijk tijdsbestek ongedaan te 
maken;

6. verzoekt de Commissie tezelfdertijd om een strikte naleving van het Gemeenschapsrecht 
en de doelstellingen van de in deze resolutie genoemde richtlijnen te waarborgen en 
doortastender op te treden tegenover de Spaanse autoriteiten indien blijkt dat vele lokale 
instanties niet aan hun verplichtingen ten opzichte van EU-burgers voldoen;

7. geeft uiting aan zijn bezorgdheid en ontzetting over het feit dat de gerechtelijke en 
justitiële autoriteiten slecht waren voorbereid op en tekort zijn geschoten bij het 
aanpakken van de gevolgen van de grootscheepse ruimtelijke projecten voor het leven 
van de burgers, zoals is gebleken uit de duizenden klachten die het Parlement en zijn in 
dezen bevoegde commissie over deze kwestie hebben ontvangen;

8. is evenwel van mening dat het gebrek aan duidelijkheid, precisie en zekerheid met 
betrekking tot eigendomsrechten in de bestaande wetgeving en het gebrek aan een juiste 
en consequente toepassing van de milieuwetgeving de diepere oorzaak vormen van vele 
problemen in verband met de ruimtelijke ontwikkeling en dat dit, in combinatie met een 
zekere nalatigheid bij de justitiële autoriteiten, het probleem niet alleen heeft verergerd 
maar ook een endemische vorm van corruptie heeft doen ontstaan waarvan voornamelijk 
weer de Europese burgers het slachtoffer zijn, maar die ook de Spaanse staat op 
aanzienlijke verliezen is komen te staan;
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9. spreekt zijn waardering en volledige steun uit voor de activiteiten van de regionale 
ombudsmannen ("síndics de greuges") en hun medewerkers en van de meer toegewijde 
openbare aanklagers ("fiscales"), die zich in de afgelopen tijd enorm hebben ingespannen 
om de integriteit van de bij deze kwestie betrokken instellingen te herstellen;

10. prijst tevens de activiteiten van de indieners van de verzoekschriften, hun medestrijders 
en lokale gemeenschapsorganisaties, waarbij tienduizenden Spaanse en niet-Spaanse 
burgers zijn aangesloten, die deze kwesties onder de aandacht van het Parlement hebben 
gebracht en behulpzaam zijn geweest bij de bescherming van de fundamentele rechten 
van hun buren en van al diegenen die door dit enorme en complexe probleem zijn 
getroffen;

11. herinnert eraan dat de milieueffectbeoordelingsrichtlijn1 en de strategische 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn bepalen dat het publiek bij de opstelling van 
ontwikkelingsplannen moet worden geraadpleegd en niet – zoals dit in vele gevallen is 
gebeurd waarvan de Commissie verzoekschriften op de hoogte is gesteld – pas nadat de 
plannen reeds de facto zijn goedgekeurd door de lokale instanties; herinnert er in dit 
verband ook aan dat bij elke substantiële wijziging van bestaande plannen dezelfde 
procedure moet worden gevolgd en dat die plannen bijgewerkt moeten zijn, geen onjuiste 
gegevens mogen bevatten en niet verouderd mogen zijn; 

12. herinnert er eveneens aan dat de Commissie krachtens artikel 91 van Verordening (EG) 
nr. 1083/20062 bevoegd is de betaling van middelen uit de structuurfondsen aan de 
betrokken lidstaat of regio uit te stellen en deze krachtens artikel 92 kan schorsen en in 
verband met specifieke gefinancierde projecten corrigerende maatregelen kan treffen 
indien zij niet volledig blijken te voldoen aan de regels voor de toepassing van de 
relevante EU-wetgeving;

13. herinnert er tevens aan dat het Parlement als begrotingsautoriteit kan besluiten om voor 
het cohesiebeleid uitgetrokken middelen in de reserve te plaatsen indien het dit 
noodzakelijk acht om een lidstaat aan te sporen een eind te maken aan ernstige 
schendingen van de regels en beginselen die hij ofwel uit hoofde van het Verdrag of als 
gevolg van de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving moet eerbiedigen, en wel totdat 
het probleem in kwestie is opgelost;

14. herhaalt de in zijn vorige resoluties geformuleerde conclusies door vraagtekens te zetten 
bij de methoden voor het aanstellen van makelaars en het in de praktijk verlenen van vaak 
buitensporige bevoegdheden aan stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars door 
bepaalde plaatselijke autoriteiten, ten nadele van plaatselijke gemeenschappen en de 
burgers wier huizen zich in het betreffende gebied bevinden;

15. dringt er nogmaals bij de plaatselijke autoriteiten op aan de burgers te raadplegen en hen 
te betrekken bij ruimtelijke projecten ten einde waar nodig aanvaardbare en duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling te bevorderen, in het belang van plaatselijke gemeenschappen, 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40).
2 Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds (PB L 210 van 
31.7.2006, blz. 25).
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en niet uitsluitend in het belang van projectontwikkelaars, makelaars en andere 
gevestigde belangen;

16. spreekt zijn krachtige veroordeling uit over de illegitieme praktijken van bepaalde 
projectontwikkelaars om met drogredenen het bezit van legitiem verkregen onroerend 
goed van Europese burgers te ondermijnen door zich te mengen in de 
bestemmingsplannen en kadasters, en verzoekt de betreffende plaatselijke autoriteiten om 
tegen deze praktijken de juiste wettelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;

17. hamert erop dat de betaling van vereiste schadevergoedingen voor verlies van eigendom 
dient te geschieden in de juiste financiële verhoudingen conform de jurisprudentie van 
het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de rechten van de mens;

18. roept de Commissie nogmaals op een voorlichtingscampagne te starten voor Europese 
burgers die onroerend goed kopen in een andere dan hun eigen lidstaat;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad, 
de regering en het parlement van het Koninkrijk Spanje en de autonome regionale 
parlementen, de nationale en de regionale ombudsmannen van Spanje, alsmede de 
indieners van de verzoekschriften.


