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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat de EU op mondiale schaal een aanzienlijke bijdrage levert aan de strijd 

tegen het verlies van biodiversiteit, en dat zij, samen met haar lidstaten, de belangrijkste 

donor is van middelen voor het behoud van de biodiversiteit evenals de grootste 

verstrekker van officiële ontwikkelingshulp op het gebied van de biodiversiteit, met een 

verdubbeling van de verstrekte financiële middelen tussen 2006 en 2013; onderstreept 

niettemin dat de bijdrage van de EU aan het behoud van de biodiversiteit op mondiaal 

niveau moet worden vergroot, teneinde de Aichi-doelstellingen inzake de biodiversiteit 

binnen de gestelde termijn te verwezenlijken; 

2. onderstreept dat biodiversiteit een kritieke rol speelt in de duurzame-ontwikkelingsdoelen, 

en met name in de doelstellingen 14 "Beschermen en duurzaam gebruik maken van de 

oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling" en 15 "Beschermen 

en herstellen van terrestrische ecosystemen, en het bevorderen van het duurzaam gebruik 

ervan"; brengt in herinnering dat de EU over een buitengewone biodiversiteit beschikt, 

met name dankzij haar ultraperifere regio's, maar eveneens in de landen en gebieden 

overzee die met de Unie verbonden zijn; roept de EU er daarom toe op zich krachtig te 

blijven inzetten voor een verdere versterking van het Verdrag inzake biologische 

diversiteit en erop toe te zien dat het doeltreffend wordt toegepast; 

3. merkt op dat versnippering van habitats, aantasting en vernietiging als gevolg van 

veranderingen in het landgebruik, klimaatverandering, niet-duurzame consumptiepatronen 

en het gebruik van de zeeën enkele van de belangrijkste bedreigingen en onderliggende 

drijvende krachten vormen die een verlies van biodiversiteit in de EU en buiten haar 

grondgebied veroorzaken; onderstreept in dit verband dat het noodzakelijk is indicatoren 

te identificeren en vast te stellen waarmee de staat van de biodiversiteit in een bepaald 

gebied of binnen een bepaald territorium op ondubbelzinnige en wetenschappelijke wijze 

kan worden gemeten, ter ondersteuning van een doordacht en duurzaam gebruik van  

hulpbronnen, zowel binnen de Europese Unie als op mondiaal niveau, ook in de 

ontwikkelingslanden; spoort de EU er met name toe aan haar toezeggingen op het gebied 

van internationale biodiversiteit te verankeren in haar strategie inzake klimaatverandering 

en in de Europa 2020-strategie; benadrukt dat een hulpbronnenefficiëntere economie en 

een vermindering van de overconsumptie de EU in staat zouden kunnen stellen om haar 

afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen, met name van buiten Europa, te beperken; 

herinnert er eveneens aan dat op ecosystemen gebaseerde benaderingen met betrekking tot 

de vermindering van en de aanpassing aan de klimaatverandering kosteneffectieve 

alternatieven zouden kunnen bieden voor technologische oplossingen, terwijl vooruitgang 

op het gebied van veel toegepaste wetenschappen afhankelijk is van de beschikbaarheid 

en diversiteit van natuurlijke rijkdommen op de lange termijn; 

4. dringt aan op de afschaffing van voor het milieu schadelijke subsidies, overeenkomstig de 

Europa 2020-strategie en Aichi-biodiversiteitsdoelstelling 3; 

5. betreurt dat door de EU genomen maatregelen om het verlies aan biodiversiteit te keren 
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teniet worden gedaan door de voortdurende en groeiende bedreiging van de Europese 

biodiversiteit, onder meer als gevolg van veranderingen in het landgebruik, vervuiling en 

klimaatverandering; herinnert eraan dat het verlies van biodiversiteit kostbaar is voor de 

samenleving als geheel, in het bijzonder voor economische actoren in sectoren die direct 

afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten, zoals boeren; dringt er bij de EU op aan 

biodiversiteit in alle sectoren van de economie te integreren en synergieën mogelijk te 

maken bij de tenuitvoerlegging van de diverse internationale multilaterale 

milieuovereenkomsten; 

6. is van oordeel dat de economische waarde van biodiversiteit moet worden weerspiegeld in 

indicatoren die als leidraad dienen voor de besluitvorming (zonder dat zij tot 

commercialisering van de biodiversiteit leiden), en die verder reiken dan het bbp; is ervan 

overtuigd dat dit gunstig zal zijn voor het behalen van de duurzame-ontwikkelingsdoelen; 

dringt er in deze geest op aan dat de biodiversiteitswaarden systematisch worden 

geïntegreerd in het overheidsboekhoudsysteem als onderdeel van de monitoring van de 

duurzame-ontwikkelingsdoelen; 

7. herinnert eraan dat het van essentieel belang is om de klimaatverandering te beperken tot 

ruim minder dan 2 graden Celsius in vergelijking met pre-industriële niveaus om het 

verlies van biodiversiteit te voorkomen; herinnert er eveneens aan dat een reeks 

ecosystemen als buffer tegen natuurrampen fungeert, waardoor deze ecosystemen een 

bijdrage leveren aan de strategie ter aanpassing aan en beperking van de 

klimaatverandering; 

8. herinnert eraan dat bossen circa 90 % van de terrestrische biodiversiteit herbergen, terwijl 

meer dan een miljard mensen van bossen afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud; stelt 

met bezorgdheid vast dat de stijgende internationale vraag naar houtachtige biomassa een 

bedreiging vormt voor de biodiversiteit en bosecosystemen, waar arme mensen van 

afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud; vreest dat de afhankelijkheid van EU-invoer 

aanleiding kan geven tot wijdverbreide ontbossing in ontwikkelingslanden, illegale 

houtkap in de hand kan werken en vrijwillige partnerschapsovereenkomsten in het kader 

van het actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (Flegt) kan 

verzwakken; herinnert er eveneens aan dat toegenomen gebruik van biomassa zou kunnen 

leiden tot intensivering van bosbouwmethoden en beperking van de koolstofopslag in 

bossen, waardoor het EU-doel van beperking van de verhoging van de klimaattemperatuur 

tot minder dan 2 graden Celsius in gevaar komt; dringt erop aan dat de EU een actieplan 

tegen ontbossing en bosdegradatie ontwikkelt dat op internationaal niveau toepasselijk is, 

ook in ontwikkelingslanden, en daarbij doorgaat met haar initiatieven voor goed 

bosbeheer, met name in het kader van de Flegt-overeenkomsten; 

9. benadrukt dat criteria inzake sociale en milieuduurzaamheid voor de productie van 

biomassa een coherent onderdeel moeten vormen van de richtlijn hernieuwbare energie; 

acht het van cruciaal belang dat er duurzaamheidsnormen worden ontwikkeld voor alle 

sectoren die gebruik zouden kunnen maken van biomassa, naast criteria voor duurzaam 

bosbeheer om te voorkomen dat bio-energie bijdraagt aan klimaatverandering of een 

bijkomende factor wordt voor landroof en voedselonzekerheid;  

10. roept de Commissie en de lidstaten op om dringend prioriteit te verlenen aan het 

verwezenlijken van de 2020-doelen; roept op tot een multi-stakeholderbenadering en 
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beklemtoont de cruciale rol van regionale en lokale actoren in dit proces; benadrukt dat 

een groter publiek bewustzijn van en draagvlak voor biodiversiteit eveneens essentieel 

zijn; 

11. herinnert eraan dat de uitbreiding van biobrandstoffen, die voor het overgrote deel 

gebaseerd zijn op de uitbreiding van grootschalige industriële monoculturen en op de 

intensieve landbouw, schadelijk zijn voor het milieu, de biodiversiteit, de vruchtbaarheid 

van de bodem en de beschikbaarheid van water; verzoekt de Commissie met klem ervoor 

te zorgen dat het EU-beleid op het gebied van biobrandstoffen coherent is met de 

verbintenissen die de EU is aangegaan in het kader van het Verdrag inzake biologische 

diversiteit, het klimaatbeleid en klimaatafspraken (waaronder die in het kader van COP21) 

en de doelstellingen van het UN-REDD-programma (ter reductie van broeikasgasemissies 

ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie); 

12. merkt bezorgd op dat 90 % van de palmolie die wereldwijd wordt geconsumeerd, in 

Indonesië en Maleisië wordt geproduceerd ten koste van de veenbossen, die in brand 

worden gestoken om plaats te maken voor grote plantages met acacia's en oliepalmen; 

wijst erop dat Indonesië volgens een studie van de Wereldbank de op twee na grootste 

producent van broeikasgassen is geworden, juist vanwege de bosbranden; 

13. benadrukt dat agrarische biodiversiteit in ontwikkelingslanden moet worden beschermd 

om voedselzekerheid te waarborgen; dringt er daarom bij de Commissie op aan te 

investeren in agro-ecologie in ontwikkelingslanden, overeenkomstig de aanbevelingen van 

de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel; 

14. wijst erop dat de EU-ontwikkelingshulp en de verdragen tussen de EU en Afrikaanse 

landen van invloed zijn op de herziening van de Afrikaanse zaaizaadwetgeving, doordat 

zij bepalingen omvatten over de bescherming van de intellectuele eigendom, met het doel 

de grensoverschrijdende handel in zaden te vergemakkelijken en commerciële 

zaadvariëteiten te beschermen; dringt er bij de Commissie op aan dat zij erop toeziet dat 

de EU-verbintenissen ten aanzien van landbouwersrechten in het kader van het 

Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw tot 

uiting komen in alle technische bijstand en financiële steun voor de ontwikkeling van 

zaaizaadbeleid; verzoekt de EU om in overeenstemming met het EU-beleidskader voor 

voedselveiligheid ook steun te verlenen voor regelingen op het gebied van intellectuele-

eigendomsrechten die bijdragen aan de ontwikkeling van aan de lokale omstandigheden 

aangepaste zaadvariëteiten en op het eigen bedrijf verkregen zaaizaad; 

15. dringt aan op een nieuwe beoordeling van de stand van de biodiversiteit in de landbouw 

door rekening te houden met de bevindingen van het Parlement in zijn tussentijdse 

evaluaties van het gemeenschappelijk landbouwbeleid; 

16. brengt in herinnering dat klimaatverandering, verandering van habitats, invasieve soorten, 

aantasting door begrazing, een veranderde waterhuishouding, landroof, monocultuur, 

overmatige vleesconsumptie, uitbreiding van het vervoer en niet-duurzaam 

energieverbruik een steeds grotere druk uitoefenen op de biodiversiteit wereldwijd, 

aangezien zij leiden tot versnippering van de grond, stijgende CO2-waarden en een verlies 

van habitats; 

17. vraagt de EU haar biodiversiteitsvoetafdruk wereldwijd te verkleinen, in 
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overeenstemming met het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling, en deze 

binnen de ecologische grenzen van ecosystemen te brengen door vorderingen te maken bij 

de verwezenlijking van de hoofddoelstellingen inzake biodiversiteit en de verbintenissen 

op het gebied van de bescherming van biodiversiteit waar te maken; verzoekt de EU 

eveneens ontwikkelingslanden te helpen bij hun inspanningen om biodiversiteit te 

behouden en te zorgen voor een duurzaam gebruik ervan; 

18. verzoekt de Europese Commissie om in de internationale verdragen die zij sluit de 

vraagstukken in verband met het milieu en de klimaatverandering op te nemen en 

milieuanalyses uit te voeren die zijn gericht op mogelijkheden om de biodiversiteit te 

beschermen en te verbeteren; onderstreept hoe belangrijk het is de potentiële gevolgen 

voor de biodiversiteit stelselmatig in kaart te blijven brengen en beoordelen; dringt er bij 

de Commissie op aan gevolg te geven aan de bevindingen van de studie "Identification 

and mitigation of the negative impacts of EU demand for certain commodities on 

biodiversity in third countries", door mogelijke manieren voor te stellen om bij te dragen 

aan het voorkomen of minimaliseren van het verlies van de mondiale biodiversiteit als 

gevolg van bepaalde productie- en consumptiepatronen in de EU. 
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