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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in 
ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030
(2020/2274(INI))

Het Europees Parlement,

— gezien de resolutie van de Internationale Unie voor behoud van de natuur en de 
natuurlijke hulpbronnen,

— gezien het VN-verdrag inzake biologische diversiteit (VBD) van 1992 en de 
aankomende 15e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij dit verdrag 
(COP15),

—– gezien het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en 
landbouw,

— gezien de VN-Verklaring over de rechten van inheemse volkeren van 2007,

— gezien de VN-Verklaring over de rechten van landbouwers en andere mensen die 
werkzaam zijn in plattelandsgebieden van 2018,

— gezien het speciaal verslag over klimaatverandering en land van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) van 2019,

— gezien het speciaal IPCC-verslag over de oceaan en de cryosfeer in een veranderend 
klimaat van 2019,

— gezien het mondiaal evaluatieverslag over biodiversiteit en ecosysteemdiensten van het 
intergouvernementeel wetenschapsbeleidplatform inzake biodiversiteit en ecosystemen 
van de Verenigde Naties (IPBES) van 2019,

— gezien het workshopverslag van het Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) over biodiversiteit en pandemieën van 
29 oktober 2020,

— gezien het verslag van de speciale rapporteur van de VN voor de rechten van inheemse 
volkeren, ingediend bij de Algemene Vergadering van de VN in 2016,

— gezien Verdrag nr. 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van 1989 
betreffende inheemse en in stamverband levende volken,

— gezien de 5e Global Biodiversity Outlook van het secretariaat van het Verdrag inzake 
biologische diversiteit van 15 september 2020,

— gezien de VN-top inzake biodiversiteit van 30 september 2020,

— gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen inzake 
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duurzame ontwikkeling (SDG’s) van de VN,

— gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee,

— gezien de Verklaring van Cancún van de CBD COP13 van 14 december 2016 getiteld 
“Promoting Sustainable Pastoralism and Livestock Production for the Conservation of 
Biodiversity in Grasslands and Rangelands”,

— gezien het verslag van het deskundigenpanel op hoog niveau inzake voedselzekerheid 
en voeding van de Commissie inzake Wereldvoedselzekerheid van juli 2019 met de titel 
“Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food 
systems that enhance food security and nutrition”,

— gezien het in 2020 gepubliceerde verslag van de Voedsel- en Landbouworganisatie van 
de Verenigde Naties (FAO) getiteld “State of knowledge of soil biodiversity – Status, 
challenges and potentialities”,

— gezien de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild 
levende dier- en plantensoorten (CITES) en het Verdrag inzake de bescherming van 
trekkende wilde diersoorten (CMS),

— gezien de mondiale analyse van 2020 van Front Line Defenders,

— gezien de Streamlining European Biodiversity Indicators (SEBI) 2020, uitgegeven door 
het Europees Milieuagentschap,

— gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 9 maart 2020 getiteld 
“Naar een brede strategie met Afrika” (JOIN(2020)0004),

— gezien de mededeling van de Commissie van 24 februari 2021, getiteld “Een 
klimaatveerkrachtig Europa tot stand brengen – de nieuwe EU-strategie voor aanpassing 
aan de klimaatverandering” (COM(2021)0082),

— gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020 getiteld “Een ‘van boer tot 
bord’-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem” 
(COM(2020)0381),

— gezien de mededeling van de Commissie van 25 mei 2020 getiteld “EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons leven brengen” 
(COM(2020)0380),

— gezien Aanbeveling 2013/396/EU van de Commissie van 11 juni 2013 over 
gemeenschappelijke beginselen voor mechanismen voor collectieve vorderingen tot 
staking en tot schadevergoeding in de lidstaten betreffende schendingen van aan het 
EU-recht ontleende rechten1,

— gezien de mededeling van de Commissie van 23 juli 2019 met als titel “Bescherming en 

1 PB L 201 van 26.7.2013, blz. 60.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.201.01.0060.01.ENG
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herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren” (COM(2019)0352) en de 
daaropvolgende conclusies van de Raad,

— gezien de conclusies van de Raad van 15 mei 2017 over inheemse volkeren,

— gezien de nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling van 2017,

— gezien het EU-actieplan betreffende wetshandhaving, governance en handel in de 
bosbouw, goedgekeurd in november 2003,

— gezien de diepteanalyse over handel en diversiteit, die in juni 2020 werd gepubliceerd 
door zijn directoraat-generaal Intern Beleid2,

— gezien de tussentijdse evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie3,

— gezien de studie getiteld “The link between biodiversity loss and the increasing spread 
of zoonotic diseases”, gepubliceerd door zijn directoraat-generaal Extern Beleid in 
december 20204,

— gezien zijn resolutie van 3 juli 2018 over de schending van de rechten van inheemse 
volkeren in de wereld, inclusief landroof5,

— gezien de studie getiteld “Indigenous peoples, extractive industries and human rights”, 
gepubliceerd door zijn directoraat-generaal Extern Beleid in september 20146,

— gezien de studie getiteld “Challenges for environmental and indigenous peoples’ rights 
in the Amazon region”, gepubliceerd door zijn directoraat-generaal Extern Beleid in 
juni 20207,

— gezien zijn resolutie van 22 oktober 2020 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende een EU-rechtskader voor de beëindiging en ommekeer van door de EU 
bevorderde ontbossing op wereldniveau8,

— gezien de Europese Green Deal,

— gezien artikel 54 van zijn Reglement,

— gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A9-0258/2021),

A. overwegende dat ongeveer 70 % van de armen in de wereld voor hun levensonderhoud 
rechtstreeks afhankelijk zijn van biologische diversiteit;

2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603494/EXPO_IDA(2020)603494_EN.pdf 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0380&qid=1629966472777 en 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0034_NL.html 
4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658217/IPOL_IDA(2020)658217_EN.pdf 
5 PB C 118 van 8.4.2020, blz. 15.
6 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534980/EXPO_STU(2014)534980_EN.pdf 
7 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603488/EXPO_IDA(2020)603488_EN.pdf 
8 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0285.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603494/EXPO_IDA(2020)603494_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0380&qid=1629966472777
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0034_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658217/IPOL_IDA(2020)658217_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013H0396
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534980/EXPO_STU(2014)534980_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603488/EXPO_IDA(2020)603488_EN.pdf
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B. overwegende dat het grootste deel van het verlies aan biodiversiteit plaatsvindt in 
ontwikkelingslanden;

C. overwegende dat biodiversiteit een cruciale bron blijft voor de ontwikkeling van 
geneesmiddelen;

D. overwegende dat uit de meest uitgebreide mondiale raming blijkt dat 
ecosysteemdiensten 125 tot 140 biljoen USD per jaar opleveren, d.w.z. meer dan 
anderhalf maal het mondiale bbp9;

E. overwegende dat biodiversiteit zowel door de klimaatverandering wordt beïnvloed als 
een belangrijke bijdrage levert aan de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering via de ecosysteemdiensten die zij ondersteunt;

F. overwegende dat de biodiversiteit en ecosysteemdiensten de komende decennia naar 
verwachting zullen afnemen, terwijl het aanbod van en de vraag naar materialen uit 
natuurlijke hulpbronnen met actuele marktwaarde (voedingsmiddelen, diervoeders, hout 
en bio-energie) naar verwachting zullen toenemen;

G. overwegende dat de grootste druk op de terrestrische, mariene en andere aquatische 
biodiversiteit onder meer bestaat uit habitatverlies en versnippering (met name door 
uitbreiding en intensivering van de landbouw), overexploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen (bv. vis), vervuiling, invasieve uitheemse soorten en klimaatverandering;

H. overwegende dat volgens het mondiaal evaluatieverslag van 2019 over biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten van het IPBES de meeste Aichi-biodiversiteitsdoelen voor 2020 
niet zullen worden bereikt;

I. overwegende dat in het Global Risks Report 2020 van het World Economic Forum 
milieurisico’s worden genoemd als de grootste systeemrisico’s voor onze 
wereldeconomie;

J. overwegende dat de OESO de geldstromen die potentieel schadelijk kunnen zijn voor 
de biodiversiteit (op basis van fossiele brandstoffen en landbouwsubsidies) schat op 500 
miljard USD per jaar, een orde van grootte tien keer hoger dan de mondiale 
financieringsstromen voor de instandhouding van biodiversiteit en duurzaam gebruik, 
en overwegende dat de kosten van het uitblijven van maatregelen tegen 
biodiversiteitsverlies hoog zijn en naar verwachting zullen stijgen10;

K. overwegende dat het IPBES meldt dat veranderingen in landgebruik, landbouwexpansie 
en verstedelijking verantwoordelijk zijn voor meer dan 30 % van de nieuwe 
ziektegevallen;

L. overwegende dat uit recente studies blijkt dat tussen 1,65 en 1,87 miljard mensen die 
behoren tot inheemse volkeren en lokale gemeenschappen en Afrikaanse 
afstammelingen leven in de belangrijke gebieden voor de instandhouding van de 

9 Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action. Samenvattend verslag, Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), mei 2019, blz. 7.
10 Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action. OESO, mei 2019.
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biodiversiteit in de wereld; overwegende dat uit een andere bevinding blijkt dat 56 % 
van de mensen die in belangrijke gebieden voor de instandhouding van de biodiversiteit 
leven, in lage-inkomenslanden en landen met een laag middeninkomen wonen; 
overwegende dat slechts 9 % in hoge-inkomenslanden woont; overwegende dat dit, 
volgens het Rights and Resources Initiative, de onevenredige impact van 
instandhouding op het zuidelijk halfrond onderstreept;

M. overwegende dat er wetenschappelijk bewijs is van een complex verband tussen 
biodiversiteitsverlies en het toenemende risico op zoönotische ziekten zoals COVID-19;

N. overwegende dat inheemse volkeren en lokale gemeenschappen (ILPC) sterk 
afhankelijk zijn van land, natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen voor hun 
basisbehoeften en bestaansmiddelen, rekening houdend met het feit dat hun lage 
levensstandaard en uitsluiting van het politieke en economische leven kunnen leiden tot 
cruciale conflicten met betrekking tot het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
landrechten;

O. overwegende dat traditionele inheemse gebieden ongeveer 22 % van het landoppervlak 
van de wereld beslaan en 80 % van de biodiversiteit op aarde herbergen;

P. overwegende dat beschermde gebieden het potentieel hebben om de biodiversiteit te 
beschermen ten gunste van de hele mensheid, maar in sommige gevallen ook in verband 
zijn gebracht met grootschalige schendingen van de mensenrechten van inheemse 
volkeren en lokale gemeenschappen;

Q. overwegende dat inheemse volkeren nog steeds tot de allerarmste volkeren behoren en 
overwegende dat het verkrijgen van wettelijke erkenning van collectieve eigendom over 
hun voorouderlijke gebieden, met name wanneer deze tot beschermde gebieden zijn 
verklaard, tot de grootste problemen behoren waarmee inheemse volkeren wereldwijd 
worden geconfronteerd;

R. overwegende dat naar schatting 50 % van de beschermde gebieden wereldwijd is 
gevestigd op land dat traditioneel door inheemse volkeren wordt bezet en gebruikt, en 
dat dit percentage het hoogst is in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, en in Midden-
Amerika mogelijk meer dan 90 % bedraagt;

S. overwegende dat het gebrek aan erkenning van de gebruikelijke landrechten van 
inheemse volkeren en gemeenschappen risico’s op landroof met zich meebrengt, 
waardoor hun bestaansmiddelen en hun vermogen om te reageren op 
klimaatverandering of biodiversiteitsverlies in het gedrang komen;

T. overwegende dat de speciale rapporteur van de VN voor inheemse volkeren de 
winningsindustrieën heeft aangemerkt als een belangrijke bron van conflicten en geweld 
op het grondgebied van inheemse volkeren;

U. overwegende dat volgens de Global Analysis 2020 van Front Line Defenders in 2020 
ten minste 331 mensenrechtenactivisten zijn vermoord, van wie 69 % milieuactivisten 
en 26 % zich specifiek bezighield met de bevordering van de rechten van inheemse 
volkeren;
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V. overwegende dat de EU streeft naar een doelstelling van ten minste 30 % bescherming 
van de biodiversiteit in het kader van het Biodiversiteitsverdrag;

W. overwegende dat uit steeds meer onderzoek blijkt dat inheemse volkeren en lokale 
gemeenschappen cruciale kennis bezitten en een wezenlijke rol spelen bij het duurzaam 
beheer van natuurlijke hulpbronnen en de instandhouding van biodiversiteit, evenals bij 
de verbetering van de levensomstandigheden op het platteland en versterking van de 
weerbaarheid van de lokale bevolking en gemeenschappen; overwegende dat de 
wereldwijde biodiversiteitsdoelstellingen niet kunnen worden verwezenlijkt zonder dat 
de rechten inheemse volkeren en lokale gemeenschappen worden erkend;

X. overwegende dat de EU met de Europese Green Deal op het gebied van 
milieubescherming vergaande toezeggingen heeft gedaan en zichzelf ambitieuze 
streefdoelen heeft gesteld, maar dat de totale ecologische voetafdruk van de EU groot 
blijft, wat negatieve gevolgen heeft voor het milieu in ontwikkelingslanden; 
overwegende dat de EU-biodiversiteitsstrategie gericht is op het bereiken van een 
situatie waarin alle ecosystemen in de wereld tegen 2050 hersteld, veerkrachtig en 
adequaat beschermd zijn, in overeenstemming met de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling, en in de strategie de doelstelling is opgenomen om tegen 2050 een einde 
te maken aan het door de mens veroorzaakte uitsterven van soorten, op basis van de 
intergenerationele verantwoordelijkheid en het gelijkheidsbeginsel, met inbegrip van de 
eerbiediging van de rechten, en de volledige en daadwerkelijke deelname van inheemse 
volkeren en lokale gemeenschappen; overwegende dat de strategie van de EU en haar 
lidstaten ter ondersteuning van ontwikkelingslanden moet anticiperen op de gevolgen 
van de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit;

Y. overwegende dat biodiversiteit cruciaal is voor de voedselzekerheid, het menselijk 
welzijn en ontwikkeling wereldwijd; overwegende dat de voordelen van ecosystemen 
voor de mens onder meer bestaan uit de zuivering van water en lucht, bestrijding van 
plagen en ziekten, gewasbestuiving, bodemvruchtbaarheid, genetische diversiteit, 
voorziening van zoet water, bescherming tegen overstromingen, koolstofvastlegging en 
weerbaarheid tegen klimaatverandering; overwegende dat meer dan 75 % van de 
wereldwijde terrestrische biodiversiteit in bossen te vinden is en dat meer dan 25 % van 
de wereldbevolking voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van bosbestanden; 
overwegende dat de COVID-19-pandemie ongelijkheden in agrovoedingssystemen aan 
het licht heeft gebracht evenals de noodzaak om de kleinschalige productie in 
ontwikkelingslanden duurzaam aan te passen en te verbeteren, agrovoedingssystemen te 
transformeren en de landbouw te heroriënteren op klimaatduurzaamheid;

Z. overwegende dat uit het speciaal verslag van de IPCC over klimaatverandering en 
landgebruik van 8 augustus 2019 blijkt dat inheemse volkeren een lange staat van dienst 
hebben op het gebied van aanpassing aan klimaatschommelingen, gebruikmakend van 
hun traditionele kennis, hetgeen hun veerkracht vergroot;

AA. overwegende dat het speciaal verslag van de IPCC over de oceaan en de cryosfeer in 
een veranderend klimaat van 24 september 2019 aantoont dat het combineren van 
wetenschappelijke en lokale en inheemse kennis voordelen oplevert om de 
weerbaarheid te waarborgen;
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AB. overwegende dat artikel 8, punt j), van het Biodiversiteitsverdrag de staten die partij zijn 
verplicht de kennis, innovaties en gebruiken van inheemse en lokale gemeenschappen 
die relevant zijn voor de instandhouding en het duurzame gebruik van de biologische 
diversiteit, te respecteren en in stand te houden; overwegende dat het 
Biodiversiteitsverdrag echter geen expliciete erkenning van de mensenrechten van 
inheemse volkeren bevat;

AC. overwegende dat de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) de inschatting 
maakt dat ongeveer 75 % van de genetische diversiteit van planten wereldwijd verloren 
is gegaan, en dat 75 % van het voedsel in de wereld thans door slechts 12 planten en 5 
dierlijke soorten wordt gegenereerd, hetgeen een ernstig risico vormt voor de mondiale 
voedselzekerheid;

AD. overwegende dat het verlies aan genetische diversiteit, met name de vervanging van 
lokale, goed aangepaste rassen, de kwetsbaarheid voor plagen, ziekten en veranderingen 
in het milieu, met inbegrip van klimaatverandering, vergroot; overwegende dat de 
mondialisering van de landbouwmarkt een aanjager is geweest van een dergelijke 
uitholling van de biodiversiteit in de landbouw, waardoor het vermogen om te 
innoveren en zich aan de klimaatverandering aan te passen, afneemt;

AE. overwegende dat wereldwijd naar schatting 30 % van de bedreigingen voor soorten te 
wijten is aan internationale handel;

AF. overwegende dat naast de internationale handel, illegale handel in wilde dieren en 
planten, hout en grondstoffen, de achteruitgang en vernietiging van de biodiversiteit in 
landen met zwakke instellingen en milieuregelgeving kan versnellen;

AG. overwegende dat oceanen enorme reservoirs van biodiversiteit en de belangrijkste 
regulator van het mondiale klimaat zijn; overwegende dat het behoud ervan van cruciaal 
belang is voor duurzame ontwikkeling en de uitbanning van armoede, aangezien 
oceanen zorgen voor duurzame bestaansmiddelen en voedselzekerheid voor miljarden 
mensen; overwegende dat de verontreiniging van mariene ecosystemen met 
kunststoffen zowel een mondiaal als een lokaal probleem is met mogelijk ernstige 
gevolgen voor wilde dieren, economische activiteiten en de menselijke gezondheid in 
ontwikkelingslanden; overwegende dat de omvang van deze verontreiniging sterk is 
onderschat en dat er nog steeds kennishiaten bestaan, met name wat betreft de gevolgen 
voor kustgebieden en gemeenschappen; overwegende dat volgens het recente verslag 
van het Milieuprogramma van de VN getiteld “Neglected: Environmental Justice 
Impacts of Marine Litter and Plastic Pollution”, dit soort zwerfvuil en verontreiniging 
disproportionele gevolgen voor kwetsbare personen heeft, het volledige en effectieve 
genot van de mensenrechten bedreigt en aanzienlijke belemmeringen vormt voor de 
verwezenlijking van de SDG’s;

AH. overwegende dat in de biodiversiteitsstrategie van de EU een eerlijke en billijke 
verdeling van de voordelen van het gebruik van genetische hulpbronnen in verband met 
biodiversiteit en de bevordering van een faciliterend kader, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van onderzoeks-, innovatie- en technologie-instrumenten, toegezegd wordt;

AI. overwegende dat milieudelicten, waarvan de waarde volgens het Milieuprogramma van 
de VN en Interpol het dubbele bedraagt van het totale budget voor ontwikkelingshulp, 
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het biodiversiteitsverlies en de klimaatverandering versnellen, met name door delicten 
in de bosbouw;

AJ. overwegende dat er overlappingen zijn tussen voor biodiversiteit belangrijke gebieden 
en gebieden die te kampen hebben met armoede, aangezien de meeste belangrijke 
beschermende gebieden zich bevinden in landen met veel armoede en 
voedselonzekerheid;

AK. overwegende dat de Republiek der Maldiven in haar verklaring van 3 december 2019 
heeft opgeroepen tot wijziging van het Statuut van Rome inzake het Internationaal 
Strafhof met het oog op de erkenning van delicten als ecocide;

AL. overwegende dat het IPBES meldt dat de internationale legale handel in wilde dieren en 
planten sinds 2005 met 500 % en sinds de jaren 1980 met 2 000 % in waarde is 
toegenomen11;

AM. overwegende dat de EU wereldwijd een van de grootste importeurs van wilde dieren, 
wilde planten en daarmee verband houdende producten is;

AN. overwegende dat de wereldwijde illegale handel in wilde dieren en planten een van de 
meest winstgevende vormen van georganiseerde grensoverschrijdende criminele 
activiteiten is;

AO. overwegende dat in een scenario met ongewijzigd beleid wordt verwacht dat 
klimaatverandering de biomassa van vis in sommige tropische regio’s tegen 2100 met 
30 tot 40 % zal verminderen en grote gevolgen zal hebben voor de mariene 
biodiversiteit; overwegende dat de landen in deze gebieden sterk afhankelijk zijn van 
visserij, maar niet over sociale en financiële middelen beschikken om zich aan te passen 
en zich voor te bereiden op de toekomst;

AP. overwegende dat de Internationale Unie voor behoud van de natuur bepleit dat tegen 
2020 ten minste 30 % van alle mariene habitats in een netwerk van sterk beschermde 
mariene gebieden worden opgezet;

AQ. overwegende dat illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO‑visserij) de 
duurzaamheid van de mondiale mariene hulpbronnen bedreigt door bij te dragen aan de 
overexploitatie ervan;

1. is verontrust over het feit dat het verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten de 
vooruitgang bij ongeveer 80 % van de beoordeelde streefcijfers van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) zal ondermijnen; verzoekt de 
EU haar inspanningen voort te zetten om haar voetafdruk op het gebied van 
biodiversiteit wereldwijd te verkleinen en deze in overeenstemming te brengen met de 
grenzen van onze planeet;

2. wijst erop dat bijna de helft van de bevolking voor zijn levensonderhoud rechtstreeks 
afhankelijk is van natuurlijke hulpbronnen en dat veel van de meest kwetsbare en 
armste mensen rechtstreeks afhankelijk zijn van biodiversiteit om in hun dagelijkse 

11 IPBES Workshop on Biodiversity and Pandemics, Workshop Report, 2020, blz. 23.
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levensbehoeften te voorzien; benadrukt daarom dat het verlies aan biodiversiteit de 
ongelijkheid en de marginalisering van de meest kwetsbare personen dreigt te 
versterken door hun toegang tot een gezond leven te verminderen en hun keuze- en 
handelingsvrijheid te beperken; herinnert eraan dat de biodiversiteit wordt bedreigd 
door klimaatverandering, die de kwetsbaarheid van deze mensen vergroot en hun 
grondrechten en waardigheid ondermijnt; is van mening dat ontwikkelingslanden 
moeten worden ondersteund bij het ontwikkelen en uitvoeren van een doeltreffend 
beleid ter beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering; 

3. verzoekt de EU de onderliggende oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aan te 
pakken en verplichtingen op het gebied van de instandhouding en het duurzaam gebruik 
van hulpbronnen in haar externe beleid en partnerschappen voor externe 
ontwikkelingssamenwerking op te nemen, in overeenstemming met het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, teneinde de druk op biodiversiteit wereldwijd te 
verlagen;

4. herinnert eraan dat voor duurzame ontwikkeling een goed evenwicht tussen de 
economische, sociale en ecologische dimensies moet worden gevonden; herinnert eraan 
dat de instandhouding, het duurzame gebruik en het herstel van de biodiversiteit van 
essentieel belang zijn voor het bereiken van vele andere beleidsdoelstellingen, met 
inbegrip van menselijke gezondheid, matiging van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, vroegtijdige waarschuwing, beperking van het risico op rampen, 
water-, voedsel- en voedingszekerheid, plattelandsontwikkeling en het scheppen van 
banen, duurzaam gebruik van bossen, landbouwecosystemen en het creëren of in stand 
houden van veerkrachtige voedselsystemen; herinnert eraan dat de schadelijke gevolgen 
van de aantasting van ecosystemen onevenredig worden gedragen door de armen, met 
name vrouwen en jongeren, alsook door inheemse volkeren en andere gemeenschappen 
die van natuurlijke hulpbronnen afhankelijk zijn; 

5. beklemtoont dat de EU ook verantwoordelijk is voor de instandhouding van de 
wereldwijde biodiversiteit en het duurzaam gebruik van biologische diversiteit; 
benadrukt dat de biodiversiteitsdoelstellingen en -streefdoelen van de EU gebaseerd 
moeten zijn op gedegen wetenschappelijke kennis en volledig moeten worden 
geïntegreerd in het externe optreden van de EU, met name in het kader van de 
partnerschapsstrategieën en -overeenkomsten, met inbegrip van visserijovereenkomsten 
met ontwikkelingslanden; dringt erop aan dat de inspanningen op het gebied van 
instandhouding en herstel in deze landen, met name op regionaal niveau, worden 
opgevoerd; 

6. herinnert aan de verantwoordelijkheid van de EU en de ontwikkelde derde landen voor 
het verlies van biodiversiteit op mondiaal niveau; verzoekt de EU meer financiële en 
technische steun te verlenen aan ontwikkelingslanden over de hele wereld om de 
nieuwe mondiale streefdoelen te halen, milieucriminaliteit te bestrijden en de oorzaken 
van biodiversiteitsverlies aan te pakken;

7. benadrukt de plicht van staten om natuurlijke ecosystemen en ecosystemen met een 
rijke biodiversiteit te beschermen, alsook de mensen- en landrechten van inheemse 
volkeren en lokale gemeenschappen en Afrikaanse afstammelingen die voor hun 
voortbestaan afhankelijk zijn van deze ecosystemen;
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8. verzoekt de EU en haar lidstaten de erkenning van het recht op een veilig, schoon, 
gezond en duurzaam milieu toe te voegen aan het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, de wereldwijde erkenning van dit recht als mensenrecht te ondersteunen 
en steun te verlenen aan de verankering van de alomvattende bescherming en 
verdediging van natuur, biodiversiteit en ecosystemen als basis voor het leven, met 
erkenning van de onderlinge afhankelijkheid en het recht van alle mensen, met inbegrip 
van toekomstige generaties, op natuur, met name door strikte normen inzake 
transparantie, inspraak van het publiek en toegang tot de rechter te handhaven 
overeenkomstig het Verdrag van Aarhus en het internationaal recht; acht het in dit 
verband en gezien het feit dat de ernstigste schade aan ecosystemen wordt toegebracht 
in ontwikkelingslanden, noodzakelijk om alle vormen van milieuschade aan 
ecosystemen te bestrijden, ook in alle derde landen waarmee de EU samenwerkt en in 
omgevingen waarvan de armen in de wereld afhankelijk zijn, en om in voorkomend 
geval de relevantie en het belang van het verlenen van rechten op natuur te 
onderzoeken;

9. is ernstig bezorgd over de grote gaten in de gegevens, indicatoren en financiering die 
nodig zijn om biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen, en over de inconsistenties in 
de rapportage en tracering van de financiering van biodiversiteit; herinnert eraan dat de 
vaststelling van specifieke, meetbare en kwantitatieve streefdoelen en indicatoren voor 
het kader na 2020 van essentieel belang is voor het verbeteren van het vermogen om 
vooruitgang te monitoren;

10. is ingenomen met het Afrikaanse initiatief over de “Grote Groene Muur” en verzoekt de 
Commissie om dit project te ondersteunen;

11. roept de EU en haar lidstaten op meer inspanningen te leveren om biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten beter te beoordelen en waarderen en om deze waarden in de 
besluitvorming te integreren;

12. is ingenomen met het feit dat het instrument voor het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) - Europa in 
de wereld, een bijdrage zal leveren aan de biodiversiteitsdoelstelling van het algemeen 
meerjarig financieel kader (MFK); onderstreept dat planning, toetsing en monitoring 
van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI) van cruciaal belang zijn voor het verwezenlijken van de 
wereldwijde biodiversiteitsdoelstellingen van de EU; herinnert eraan dat NDICI-Europa 
in de wereld moet bijdragen aan de ambitie om in 2024 7,5 % en vanaf 2026 10 % van 
de jaarlijkse MFK-uitgaven te besteden aan biodiversiteitsdoelstellingen; dringt aan op 
de doeltreffende toepassing van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” op alle 
uitgaven en programma’s in de EU; dringt aan op verbetering van het kader voor 
rapportage en monitoring van het externe biodiversiteitsbeleid van de EU, onder meer 
door middel van gedetailleerde bepalingen inzake biodiversiteitsdoelstellingen en -
indicatoren; dringt er meer in het algemeen bij de EU en haar lidstaten op aan 
onderzoek en innovatie op het gebied van de instandhouding en de bescherming van de 
biodiversiteit en agro-ecologische oplossingen te bevorderen om belangrijke 
ontwikkelingsvoordelen te behalen en zo bij te dragen aan de verwezenlijking van de 
SDG’s;
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13. betreurt het dat de externe begroting van de EU ter ondersteuning van het 
biodiversiteitsbeleid nog steeds zeer laag is in vergelijking met wat bestemd is voor het 
beleid inzake klimaatverandering; dringt aan op een effectieve verhoging van de 
middelen voor de bescherming van de biodiversiteit, in overeenstemming met de MFK-
overeenkomst, en op technische bijstand voor de ontwikkeling van verdere instrumenten 
voor het vrijmaken van middelen om te voldoen aan mondiale verbintenissen inzake 
biodiversiteit; benadrukt de noodzaak om subsidies die schadelijk zijn voor het milieu te 
volgen, te rapporteren en geleidelijk af te schaffen, en deze aan 
biodiversiteitsvriendelijke activiteiten te besteden, in overeenstemming met Agenda 
2030 en de desbetreffende internationale verdragen en verplichtingen; dringt erop aan 
dat een aanzienlijk deel van de officiële ontwikkelingshulp van de Unie voor 
klimaatactie wordt ingezet voor de bijkomende voordelen van de instandhouding van 
biodiversiteit voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering; 

14. dringt er bij de Unie op aan een bindende zorgvuldigheidswet aan te nemen om 
bedrijven en hun financiers rechtstreeks verantwoordelijk te maken om ervoor te zorgen 
dat hun invoer niets te maken heeft met mensenrechtenschendingen, zoals landroof, 
aantasting van het milieu (waaronder ontbossing en biodiversiteitsverlies); dringt er 
meer in het algemeen bij de Unie op aan om bedrijven en financiële instellingen te 
verplichten zich meer in te zetten voor biodiversiteit, bijvoorbeeld door middel van 
robuuste en verplichte bepalingen inzake effectbeoordeling, risicobeheer, 
openbaarmaking en voorschriften voor externe verslaglegging; verzoekt de OESO een 
reeks praktische maatregelen op het gebied van zorgvuldigheid en biodiversiteit te 
ontwikkelen om de inspanningen van het bedrijfsleven te ondersteunen;

15. is ingenomen met de toezegging van de Commissie om een wetgevingsvoorstel uit te 
werken over verplichte zorgvuldigheidseisen voor ondernemingen op het gebied van 
mensenrechten en milieu in hun volledige toeleveringsketen; beveelt aan om door 
middel van dit wetgevingsvoorstel de ontwikkeling van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten van effecten op het gebied van milieu en klimaatverandering te 
ondersteunen en te faciliteren; benadrukt het belang van een doeltreffende, zinvolle en 
geïnformeerde raadpleging van alle betrokken of potentieel betrokken 
belanghebbenden, zoals mensenrechten- en milieuactivisten, het maatschappelijk 
middenveld, vakbonden en IPLC; betreurt de ernstige tekortkomingen van de 
tenuitvoerlegging van het VN-kader “Protect, Respect, Remedy” en de leidende 
beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten ten aanzien van zowel de rechten van 
inheemse volkeren als landrechten; verzoekt de Unie andermaal op constructieve wijze 
deel te nemen aan de werkzaamheden van de Mensenrechtenraad van de VN over een 
internationaal, juridisch bindend instrument dat de activiteiten van transnationale 
bedrijven en andere ondernemingen overeenkomstig het internationaal recht inzake de 
mensenrechten kan reguleren en dat specifieke normen voor de bescherming van 
inheemse volkeren moet omvatten; 

16. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om met spoed een voorstel voor een EU-
rechtskader in te dienen om door de EU bevorderde wereldwijde ontbossing en 
aantasting van bossen een halt toe te roepen en om te keren, waarbij bedrijven verplicht 
worden passende zorgvuldigheid te betrachten die ervoor zorgt dat de producten die in 
de EU in de handel worden gebracht niet geassocieerd zijn met ontbossing, de conversie 
van natuurlijke ecosystemen en schendingen van IPLC-rechten;
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Beleidscoherentie voor ontwikkeling

17. herinnert eraan dat de doeltreffendheid van het externe biodiversiteitsbeleid van de EU 
afhankelijk is van de samenhang tussen dat beleid en ander belangrijk extern beleid van 
de EU, zoals handels- en investeringsovereenkomsten;

18. merkt op dat uit het Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services 
(mondiaal evaluatieverslag over biodiversiteit en ecosysteemdiensten) van het IPBES 
van 2019 blijkt dat de aanpak van de bescherming van de biodiversiteit beperkt is door 
de ruimtelijke omvang van beschermde terrestrische en mariene gebieden, die goed zijn 
voor enkele van de weinige Aichi-biodiversiteitsdoelstellingen die gedeeltelijk zijn 
bereikt;

19. benadrukt dat biodiversiteit een centrale plaats inneemt in tal van economische 
activiteiten, met name die welke verband houden met landbouw en veeteelt, bosbouw, 
visserij en vele vormen van toerisme die rechtstreeks gebaseerd zijn op de natuur en 
gezonde ecosystemen; dringt er bij de EU op aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten 
te integreren in alle gerelateerde beleidsterreinen, met name landbouw, visserij, 
bosbouw, energie, mijnbouw, handel, toerisme en klimaatverandering, alsook in beleid 
en acties op het gebied van ontwikkeling en armoedebestrijding, en innovatieve en 
uitvoerbare oplossingen te bevorderen om biodiversiteitsverlies aan te pakken en 
tegelijkertijd te zorgen voor gezond, veilig, toegankelijk en betaalbaar voedsel voor 
iedereen;

20. merkt met grote bezorgdheid op dat het verbruik in de EU goed is voor ongeveer 10 % 
van het mondiale aandeel in ontbossing, met name vanwege haar sterke afhankelijkheid 
van de invoer van landbouwgrondstoffen zoals palmolie, vlees, soja, cacao, mais, hout 
en rubber; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om in 2021 een voorstel in te dienen 
voor een EU-rechtskader voor de beëindiging en ommekeer van door de EU bevorderde 
ontbossing op wereldniveau, door ervoor te zorgen dat de markt- en 
consumptiepatronen in de EU geen schadelijke gevolgen hebben voor bossen en 
biodiversiteit in ontwikkelingslanden, waarbij rekening gehouden wordt met de 
secundaire gevolgen hiervan voor hun bevolking; dringt er bij de Unie op aan dergelijke 
landen te ondersteunen bij het verduurzamen van voedselsystemen, door korte 
toeleveringsketens tot stand te brengen, agro-ecologie te ontwikkelen, kleine 
landbouwers te ondersteunen en tegelijkertijd landrechten en de rechten van lokale 
gemeenschappen te waarborgen; 

21. verzoekt de Unie duurzame landbouwpraktijken te bevorderen om de bossen 
wereldwijd te beschermen en te herstellen in het kader van haar optreden inzake 
internationale ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor duurzaam waterbeheer, het 
herstel van aangetast land en de bescherming en het herstel van biodiverse gebieden met 
een groot potentieel aan ecosysteemdiensten en voor klimaatmitigatie; verzoekt de Unie 
meer vaart te zetten achter de tenuitvoerlegging van haar actieplan inzake 
wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (Flegt) en met name de 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten (VPA’s), teneinde de vraag naar illegaal hout 
en de daarmee samenhangende handel terug te dringen, en de rechten van IPLC die te 
maken hebben met houtkap te versterken;
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22. herinnert eraan dat de toenemende vraag van de EU naar hout voor gebruik in 
materialen, energie en de bio-economie de grenzen van haar aanbod overschrijdt, 
waardoor er meer risico is op geïmporteerde ontbossing, landroof, gedwongen 
verplaatsing en schending van de IPLC-rechten; herhaalt dat het bio-energiebeleid van 
de Unie moet beantwoorden aan strenge milieu- en sociale criteria;

23. onderstreept dat door de Unie gesteunde investeringen in landbouw, bosbouw of 
visserij, of in ondernemingen die een impact hebben op bodem, grasland, bossen, water 
of zee, onder meer in overeenstemming moeten zijn met de vrijwillige richtsnoeren van 
de FAO/Commissie voor Wereldvoedselzekerheid (CFS) inzake verantwoord beheer 
van grondbezit, visgronden en bossen in het kader van de nationale voedselzekerheid 
(VGGT’s) en de FAO/CFS-beginselen inzake verantwoord investeren in landbouw en 
voedselsystemen, om ecosystemen te beschermen en biodiversiteitsverlies te 
voorkomen;

24. dringt erop aan dat in het komende NDICI voorrang wordt gegeven aan de bescherming 
en het herstel van bossen en de bescherming van biodiversiteit; benadrukt dat bossen 
hun volledige functies voor het klimaat en het milieu alleen kunnen ontwikkelen als ze 
duurzaam worden beheerd;

25. benadrukt dat de bescherming van de biodiversiteit en de beperking van 
klimaatverandering elkaar niet automatisch ondersteunen; dringt erop aan dat de 
richtlijn hernieuwbare energie (RED) wordt herzien om deze in overeenstemming te 
brengen met de internationale verplichtingen van de EU in het kader van de 
Agenda 2030, de Overeenkomst van Parijs en het Verdrag inzake biologische 
diversiteit, wat onder meer inhoudt dat er sociale duurzaamheidscriteria moeten worden 
ingevoerd en dat er rekening moet worden gehouden met de risico’s van landroof;  
herinnert eraan dat hiertoe RED II in overeenstemming moet zijn met internationale 
normen voor landrechten, d.w.z. IAO-Verdrag nr. 169 en de vrijwillige richtsnoeren 
betreffende grondbezit en beginselen inzake verantwoord investeren in de landbouw en 
voedselsystemen van de FAO/CFS;

Landbouw en visserij

26. herinnert eraan dat agrovoedingssystemen en kleine boeren beide afhankelijk zijn van 
en een aanzienlijke impact hebben op de biodiversiteit; benadrukt dat voor een 
doeltreffende mainstreaming van biodiversiteit in de landbouw gezorgd moet worden 
voor financiële stimulansen en vrijwillige en regelgevende maatregelen ter bevordering 
van de invoering en toepassing door landbouwers van praktijken die de biodiversiteit en 
het milieu ten goede komen door opleiding, het gebruikmaken van technologie en 
innovatie en goede duurzame landbouwpraktijken, hetgeen onder meer inhoudt dat de 
beperkte watervoorraden worden hersteld en bodemdegradatie en woestijnvorming 
worden bestreden; benadrukt dat overeenkomstig het beginsel van beleidscoherentie 
voor ontwikkeling subsidies die schadelijk zijn voor het milieu moeten worden 
geïdentificeerd en geleidelijk moeten worden afgeschaft in overeenstemming met de 
besluiten die op EU-niveau worden genomen; dringt er op aan vooraf en achteraf 
verplichte milieueffectbeoordelingen te verrichten van door de EU op dit gebied 
gesteunde investeringen; verzoekt de Unie meer financiële en technische steun te 
verlenen aan ontwikkelingslanden;
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27. herinnert eraan dat het unieke vermogen van de agro-ecologie om de economische, 
ecologische en sociale duurzaamheidsaspecten te combineren erkend is in belangrijke 
IPPC- en IPBES-rapporten en in de door de Wereldbank en de FAO geleide 
Internationale beoordeling van landbouwkennis, wetenschap en technologie voor 
ontwikkeling (IAASTD); dringt erop aan dat de externe financiering van de EU voor 
landbouw in overeenstemming moet zijn met de transformerende aard van de 
Agenda 2030, de Klimaatovereenkomst van Parijs en het VN-Verdrag inzake 
biologische diversiteit; meent dat dienovereenkomstig aan de lokale omstandigheden 
aangepaste en hulpbronnenefficiënte investeringen in agro-ecologie, agrobosbouw en 
gewasdiversificatie prioriteit moeten hebben; 

28. herinnert eraan dat het gebruik van genetisch gemodificeerde zaden wordt gedekt door 
octrooien die de rechten van kleinschalige landbouwers en inheemse volkeren op het 
sparen, gebruiken, ruilen en verkopen van hun zaden ondermijnen, zoals vastgelegd in 
internationale overeenkomsten zoals het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische 
hulpbronnen voor voeding en landbouw (ITPGRFA), de VN-verklaring over de rechten 
van inheemse volkeren (UNDRIP) en de VN-verklaring over de rechten van 
landbouwers en andere mensen die werkzaam zijn in plattelandsgebieden (UNDROP); 
herinnert eraan dat genetisch gemodificeerde gewassen vaak in verband worden 
gebracht met een groot gebruik van herbiciden; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan rekening te houden met de verplichtingen van de Unie uit hoofde van 
internationale overeenkomsten en ervoor te zorgen dat ontwikkelingshulp niet wordt 
gebruikt om technologieën voor genetische modificatie in ontwikkelingslanden te 
bevorderen;

29. herinnert eraan dat het verbeteren van de diversiteit van zaaigoed en gewassen door 
overschakeling op resistente rassen van vitaal belang is voor het opbouwen van de 
veerkracht van de landbouw, aanpassing aan veranderende omstandigheden zoals 
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, nieuwe zoönotische ziekten, plagen, droogte 
of overstromingen, waarbij rekening gehouden wordt met de vraag naar voedsel en de 
voedselzekerheid in ontwikkelingslanden; verzoekt de Commissie om, in het kader van 
haar beleid inzake ontwikkelingshulp, handel en investeringen, steun te verlenen aan de 
landbouw die in overeenstemming is met de bepalingen van het ITPGRFA, waarin de 
rechten van kleinschalige landbouwers op het behoud, de controle, de bescherming en 
de ontwikkeling van hun eigen zaden en traditionele kennis worden gewaarborgd (ook 
financieel en technisch, bij de oprichting van zaadbanken om traditionele zaden in stand 
te houden en uit te wisselen, alsook in het kader van vrijhandelsovereenkomsten); 
benadrukt dat het systeem van de Unie tot bescherming van kweekproducten (UPOV-
systeem) niet aansluit op de belangen van ontwikkelingslanden, waar door landbouwers 
beheerde zaadsystemen (de informele zaadsector) en de praktijk van het sparen, 
gebruiken, uitwisselen en verkopen van zaden een grote rol spelen; dringt er bij de EU 
op aan het informele zaadsysteem te bevorderen en het UPOV-systeem te hervormen 
opdat kleine boeren gebruik kunnen maken van gespaard zaaigoed en door een 
mechanisme voor eerlijke batenverdeling in te voeren; herinnert aan de toezegging van 
de Commissie om prioriteit te geven aan de doeltreffende uitvoering van het 
Biodiversiteitsverdrag in handels- en investeringsovereenkomsten, en dringt er bij de 
Unie op aan steun te verlenen aan de ontwikkeling van aan de lokale omstandigheden 
aangepaste zaadvariëteiten en door landbouwers zelf verkregen zaaigoed, die het recht 
van landbouwers waarborgen op het behoud van genetische hulpbronnen met het oog op 
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voedselzekerheid en aanpassing aan de klimaatverandering;

30. roept de Unie op alle regelingen betreffende intellectuele-eigendomsrechten te steunen 
die bijdragen aan de ontwikkeling van aan de lokale omstandigheden aangepaste 
zaadvariëteiten en op het eigen bedrijf verkregen zaaigoed;

31. herinnert eraan dat niet-duurzame praktijken in de land- en bosbouw, zoals overmatige 
onttrekking van water en vervuiling door gevaarlijke chemische stoffen, leiden tot 
aanzienlijke aantasting van het milieu en verlies van biodiversiteit; verzoekt de Unie 
ontwikkelingslanden te steunen bij hun inspanningen om de regelgeving inzake 
pesticidenrisico’s te versterken, hun registratie van pesticiden te evalueren en af te 
stemmen op de internationale gedragscode voor bestrijdingsmiddelenbeheer van de 
FAO/WHO, onder meer via Zuid-Zuidsamenwerking, het onderzoek naar en het 
onderwijs op het gebied van alternatieven voor pesticiden te versterken en hun 
investeringen in agro-ecologische en biologische praktijken en productie op te voeren, 
met inbegrip van duurzame irrigatie- en waterbeheerpraktijken; verzoekt de EU 
bovendien om een einde te maken aan alle uitvoer van gewasbeschermingsmiddelen die 
in de EU verboden zijn, in overeenstemming met de verbintenissen van de EU ten 
aanzien van beleidscoherentie voor ontwikkeling, de Green Deal, het niet-
schadenbeginsel en het Verdrag van Rotterdam van 1998; verzoekt de Commissie 
maatregelen te treffen teneinde te komen tot een uitvoerverbod voor gevaarlijke stoffen 
die in de Unie verboden zijn; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat uitgevoerde 
producten aan de normen voldoen die ook zijn opgelegd aan Europese producenten, 
teneinde gevaarlijke stoffen te vermijden die in de Unie niet zijn toegestaan en een 
gelijk speelveld wereldwijd mogelijk te maken;

32. gezien het feit dat gendruktechnologieën, zoals in het geval van genetisch 
gemodificeerde muggen voor de bestrijding van door vectoren overgedragen ziekten, 
ernstige en nieuwe bedreigingen vormen voor het milieu en de natuur, met inbegrip van 
onomkeerbare veranderingen in de voedselketens en ecosystemen, en verlies van 
biodiversiteit, waarvan de armsten ter wereld voor hun levensonderhoud afhankelijk 
zijn; herhaalt zijn bezorgdheid over de nieuwe uitdagingen inzake wetgeving, milieu, 
bioveiligheid en governance die kunnen voortvloeien uit de vrijmaking in het milieu 
van genetisch gemodificeerde, door middel van “gendruk” ontwikkelde organismen, 
ook voor doeleinden van natuurbehoud; herhaalt dat de vrije, voorafgaande en 
geïnformeerde toestemming van IPLC moet worden gevraagd en verkregen voordat 
technologieën worden vrijgegeven die van invloed kunnen zijn op hun traditionele 
kennis, innovatie, praktijken, bestaansmiddelen en het gebruik van land, hulpbronnen en 
water; benadrukt dat dit op een participatieve manier moet gebeuren, en dat nieuwe 
technologieën niet mogen worden ingezet zonder de betrokkenheid van alle potentieel 
getroffen gemeenschappen; is van mening dat, gezien het feit dat gendruktechnologieën 
aanleiding geven tot bezorgdheid over de moeilijkheid om hun gedrag te voorspellen en 
gendrukorganismen als zodanig invasieve soorten kunnen worden, de introductie van 
genetisch gemodificeerde gendrukorganismen in overeenstemming met het 
voorzorgsbeginsel niet mag worden toegestaan, ook niet met het oog op natuurbehoud;

33. herinnert eraan dat de instandhouding, het herstel en het duurzame beheer van mariene 
ecosystemen van cruciaal belang zijn voor strategieën ter beperking van de 
klimaatverandering, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de rechten en 
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bestaansmiddelen van kleinschalige vissers en kustgemeenschappen worden 
geëerbiedigd; benadrukt dat het speciaal IPCC-verslag over de oceaan en de cryosfeer in 
een veranderend klimaat aantoont dat het combineren van wetenschappelijk kennis en 
lokale en inheemse knowhow voordelen oplevert wanneer het erom gaat de 
weerbaarheid te vergroten; dringt er bij de EU op aan een op mensenrechten gebaseerde 
benadering van oceaangovernance te ontwikkelen;

34. benadrukt dat ongeveer 3 miljard mensen over de hele wereld afhankelijk zijn van 
visserijproducten als primaire eiwitbron; onderstreept dat de buitensporige 
vangstcapaciteit in het kader van de internationale vishandel, zoals in het geval van 
geelvintonijn in de wateren van de Seychellen, een bedreiging vormt voor de 
voedselzekerheid van kustgemeenschappen en mariene ecosystemen in 
ontwikkelingslanden; herinnert aan de gehechtheid van de EU aan het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling en goed bestuur; is van mening dat 
partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij moeten worden versterkt om 
werkelijk duurzaam te worden, in overeenstemming moeten zijn met het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies en rekening moeten houden met de cumulatieve 
effecten van de verschillende visserijovereenkomsten die van kracht zijn; verzoekt de 
EU duurzame visserijactiviteiten in ontwikkelingslanden te ondersteunen, met het oog 
op het herstel en de bescherming van mariene en kustecosystemen; benadrukt dat het 
belangrijk is de strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-
visserij) voort te zetten en op te voeren, door de straffen voor daarmee samenhangende 
criminele praktijken te verhogen en daarvoor financiële middelen uit te trekken;

35. verzoekt de Commissie steun te verlenen aan de totstandkoming van een wereldwijd 
programma dat zorgt voor opbouw van capaciteit voor het gebruik en het beheer van 
bodembiodiversiteit en van het wereldwijde waarnemingscentrum voor 
bodembiodiversiteit; verzoekt de Commissie steun te verlenen aan de huidige 
inspanningen binnen de Commissie genetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw 
van de FAO gericht op een mondiaal actieplan om de achteruitgang van de 
biodiversiteit voor voedsel en landbouw aan te pakken en duurzaam beheer ervan te 
bevorderen;

36. benadrukt dat kleinschalige vissers voor hun levensonderhoud rechtstreeks afhankelijk 
zijn van kust- en mariene biodiversiteit; benadrukt dat de oceanen en kusten van de 
wereld in hoge mate bedreigd worden door bijvoorbeeld niet-duurzame 
visserijpraktijken, snelle klimaatverandering, verontreiniging van het land die de zeeën 
en oceanen bereikt, mariene vervuiling, aantasting van de oceanen, eutrofiëring en 
verzuring; dringt er bij de Unie en haar lidstaten op aan alle nodige maatregelen te 
nemen om de onderliggende oorzaken van mariene verontreiniging en uitputting van 
visbestanden op holistische wijze aan te pakken door middel van een alomvattende en 
geïntegreerde aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de externe gevolgen van 
alle sectorale beleidsmaatregelen van de Unie, met inbegrip van mariene 
verontreiniging als gevolg van haar landbouwbeleid, zodat zij hun internationale 
verplichtingen inzake biodiversiteit en klimaatverandering doeltreffend kunnen 
nakomen;

37. vestigt de aandacht op het belang van mariene hulpbronnen om aan fundamentele 
menselijke behoeften in ontwikkelingslanden te kunnen voldoen; dringt aan op 
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erkenning van de oceaan als een gemeenschappelijke mondiale hulpbron, hetgeen de 
doeltreffende bescherming ervan zal waarborgen en aan de verwezenlijking van de 
SDG’s in ontwikkelingslanden zal bijdragen; verzoekt de Commissie dan ook om in 
internationale multilaterale fora, zoals de regionale organisaties voor visserijbeheer, te 
pleiten voor een ambitieus governancemodel inzake mariene biodiversiteit en mariene 
genetische hulpbronnen buiten de nationale jurisdicties; benadrukt daarnaast de 
noodzaak van een geïntegreerde en op ecosystemen gerichte aanpak voor alle sectoren 
van de blauwe economie, op wetenschappelijke basis; benadrukt derhalve de plicht van 
staten om af te zien van maatregelen, met inbegrip van grootschalige 
ontwikkelingsprojecten, die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 
bestaansmiddelen, grondgebieden of toegangsrechten van kleinschalige binnenvissers 
en zeevissers, tenzij hun vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming is 
verkregen, en ervoor te zorgen dat rechterlijke instanties dergelijke rechten beschermen; 
benadrukt dat er projecten van de winningsindustrie vooraf in kaart moeten worden 
gebracht, met name om de mogelijke negatieve gevolgen voor de mensenrechten van 
lokale vissersgemeenschappen te beoordelen;

Handel

38. benadrukt de verantwoordelijkheid van de Unie om de indirecte oorzaken van 
biodiversiteitsverlies te verminderen, door biodiversiteit en waarborgen tegen landroof 
systematisch op te nemen in handelsbesprekingen en dialogen met ontwikkelingslanden;

39. verzoekt de Commissie het effect van handelsovereenkomsten op ontbossing, 
biodiversiteitsverlies en mensenrechten zorgvuldig in kaart te brengen door middel van 
duurzaamheidseffectbeoordelingen op basis van uitgebreide, deugdelijke 
wetenschappelijke gegevens en evaluatiemethoden; 

40. wijst erop dat volgens de FAO ongeveer een derde van het mondiale voedsel verloren 
gaat of verspild wordt, waarbij ongeveer een derde van het geoogste voedsel verloren 
gaat tijdens het vervoer daarvan of in de verwerkingsketen; dringt er bij de Unie en haar 
lidstaten op aan praktijken te bevorderen die het verloren gaan en -verspilling van 
voedsel wereldwijd terugdringen en de rechten van ontwikkelingslanden op 
voedselsoevereiniteit te waarborgen als middel om voedselzekerheid, 
armoedebestrijding en inclusieve, duurzame en eerlijke mondiale toeleveringsketens en 
lokale en regionale markten te bewerkstelligen, met bijzondere aandacht voor familiale 
landbouw, met als doel de voorziening van betaalbaar en toegankelijk voedsel veilig te 
stellen; dringt in dit verband aan op de prioritering van lokale productie en consumptie 
die kleinschalige landbouw ondersteunt, in het bijzonder vrouwen en jongeren ten 
goede komt, het scheppen van lokale banen waarborgt, eerlijke prijzen garandeert voor 
producenten en consumenten, en de afhankelijkheid van landen van invoer en met name 
de kwetsbaarheid van ontwikkelingslanden voor internationale prijsschommelingen, 
vermindert; 

41. merkt op dat de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling van 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU niet daadwerkelijk afdwingbaar zijn; verzoekt de 
Commissie de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling te versterken in de 
context van EU-vrijhandelsovereenkomsten, met name wat betreft bepalingen in 
verband met biodiversiteit; benadrukt dat, om daadwerkelijk afdwingbaar te zijn, de met 



PE689.496v02-00 20/27 RR\1237220NL.docx

NL

biodiversiteit verband houdende bepalingen en de milieudoelstellingen van de EU-
vrijhandelsovereenkomsten duidelijk en concreet moeten zijn en de tenuitvoerlegging 
ervan verifieerbaar; verzoekt de Commissie om in het kader van de komende herziening 
van het 15-puntenactieplan na te denken over verdere maatregelen en toewijzing van 
middelen om de doeltreffende tenuitvoerlegging van de hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling mogelijk te maken, waarbij het beginsel van beleidscoherentie 
voor duurzame ontwikkeling wordt toegepast; 

42. wijst erop dat de EU in handelsovereenkomsten reeds biodiversiteitsgerelateerde niet-
handelsbepalingen opneemt, maar merkt op dat uitvoerbare, meetbare en realistische 
garanties in overweging kunnen worden genomen;

43. wijst erop dat de biodiversiteit van geteelde gewassen en landbouwhuisdieren is gedaald 
als gevolg van de internationale handel; dringt aan op een volledige beoordeling van de 
directe en indirecte impact van EU-vrijhandelsovereenkomsten op biodiversiteit;

44. verzoekt de Commissie haar handelsbeleid, en met name haar economische 
partnerschapsovereenkomsten, zorgvuldig te herzien om ervoor te zorgen dat die niet in 
strijd zijn met de beginselen van beleidscoherentie voor ontwikkeling, de Overeenkomst 
van Parijs en de Green Deal; verzoekt de Commissie en de Raad geen nieuwe 
vrijhandelsovereenkomsten te sluiten die kunnen bijdragen tot een toename van de 
wereldwijde ontbossing en het verlies aan biodiversiteit;

Volksgezondheid

45. benadrukt dat de achteruitgang van biodiversiteit en ecosystemen zowel directe als 
indirecte gevolgen heeft voor de volksgezondheid;

46. merkt op dat uiteenlopende voedingspatronen in combinatie met wereldwijde 
convergentie naar matiging van de calorieën- en vleesconsumptie in veel gebieden de 
gezondheid en de voedselzekerheid zouden verbeteren en ook de gevolgen voor de 
biodiversiteit aanzienlijk zouden verminderen;

47. benadrukt het verband tussen biodiversiteitsverlies en de toename van zoönotische 
ziekteverwekkers; herinnert eraan dat het risico op pandemieën wordt vergroot door 
antropogene veranderingen waardoor wilde dieren, vee en mensen nauwer met elkaar in 
contact komen, zoals veranderingen in landgebruik, ontbossing, uitbreiding en 
intensivering van de landbouw, legale en illegale handel in en consumptie van wilde 
dieren en planten, en demografische druk; herinnert eraan dat ecologisch herstel van 
cruciaal belang is voor de uitvoering van de “één gezondheid”-benadering; benadrukt, 
meer in het algemeen, dat de COVID-19-pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk het 
is het intrinsieke verband tussen menselijke gezondheid, diergezondheid en 
biodiversiteit te erkennen; benadrukt daarom het belang van de “één gezondheid” -
benadering en de daaruit voortvloeiende noodzaak om meer aandacht te besteden aan 
gezondheidszorg, ziektepreventie en toegang tot geneesmiddelen in 
ontwikkelingslanden, door te zorgen voor samenhang tussen het handels-, gezondheids-, 
onderzoeks- en innovatiebeleid en de doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid; 
verzoekt de Commissie om, in samenwerking met het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding, het EU-optreden tegen pandemieën en andere 
bedreigingen voor de gezondheid te versterken, rekening houdend met het verband 
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tussen zoönotische pandemieën en biodiversiteitsverlies, in overeenstemming met het 
nieuwe voorstel van de Commissie over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van 
de gezondheid, voortbouwend op de samenwerking met de partnerlanden van de EU om 
het risico op toekomstige zoönotische pandemieën te beperken en de ontwikkeling van 
een internationaal verdrag inzake pandemieën in het kader van de WHO te 
ondersteunen; 

48. herinnert eraan dat de meeste geneesmiddelen die worden gebruikt voor de 
gezondheidszorg en de preventie van ziekten afkomstig zijn van biodiversiteit, met 
name planten overal ter wereld, terwijl veel belangrijke therapieën afkomstig zijn van 
inheemse kennis en traditionele geneeskunde;

49. benadrukt dat intellectuele-eigendomsrechten op genetische hulpbronnen en traditionele 
kennis ontwikkelingslanden voor uitdagingen plaatsen op het gebied van toegang tot 
geneesmiddelen, de productie van generieke geneesmiddelen en de toegang van 
landbouwers tot zaden;

50. benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat de voordelen van de genetische 
rijkdommen van de natuur eerlijk en rechtvaardig worden verdeeld en wijst op de 
noodzaak aan consistentie tussen internationale overeenkomsten in dit verband; 
benadrukt dat regelingen die worden vastgesteld om genetische hulpbronnen en de 
daaraan gerelateerde traditionele kennis te beschermen in overeenstemming moeten zijn 
met internationale verplichtingen op het terrein van de bescherming en eerbiediging van 
de rechten van inheemse volken zoals vastgelegd in de VN-Verklaring inzake de 
rechten van inheemse volken van 2007 en het IAO-Verdrag nr. 169 van 1989 
betreffende inheemse en in stamverband levende volken; benadrukt dat indien bekend, 
de oorsprong van genetische rijkdommen tijdens octrooiprocedures moet worden 
bekendgemaakt, in overeenstemming met Richtlijn 98/44/EG12; verzoekt de Commissie 
erop aan te dringen dat de WTO-regels in overeenstemming worden gebracht met het 
Protocol van Nagoya bij het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit, teneinde 
biopiraterij doeltreffend te voorkomen;

Inheemse volken en lokale gemeenschappen

51. onderstreept dat de globale beoordeling van het IPBES het belang van autochtone en 
plaatselijke gemeenschappen voor het behoud van de biodiversiteit en het beheer van 
ecosystemen in de wereld heeft aangetoond; betreurt het dat inheemse kennis, ondanks 
het grote potentieel daarvan, niet doeltreffend wordt benut, terwijl de expliciete 
erkenning van inheemse volkeren en stammen en hun rechten nog steeds ontbreekt in de 
juridische, beleids- en institutionele kaders van veel landen, en dat de tenuitvoerlegging 
ervan een belangrijk probleem blijft;

52. onderstreept dat nomadische veetelers en anderen die van weidegronden en natuurlijke 
graslanden op een manier gebruikmaken waarbij de natuur centraal staat, bijdragen tot 
het behoud en het duurzame gebruik van de natuurlijke en binnenlandse biodiversiteit;

53. wijst op de talrijke beschuldigingen van grootschalige schendingen van de rechten van 

12 Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming 
van biotechnologische uitvindingen (PB L 213 van 30.7.1998, blz. 13).
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inheemse volkeren waarover de speciale rapporteur van de VN voor de rechten van 
inheemse volkeren heeft bericht, bijvoorbeeld als gevolg van de toegenomen winning 
van delfstoffen, de ontwikkeling van projecten op het gebied van hernieuwbare energie, 
de uitbreiding van de agro-industrie, de ontwikkeling van mega-infrastructuren en 
instandhoudingsmaatregelen;

54. verzoekt de EU en haar lidstaten meer toezicht te houden op door de EU gefinancierde 
projecten en handelsovereenkomsten om mensenrechtenschendingen te voorkomen en 
op te sporen en maatregelen tegen dergelijke schendingen mogelijk te maken, met 
bijzondere aandacht voor projecten en overeenkomsten die gevolgen kunnen hebben 
voor de gronden, grondgebieden of natuurlijke rijkdommen van inheemse volkeren en 
lokale gemeenschappen, ook wanneer het gaat om het creëren van een nieuw beschermd 
gebied of het uitbreiden van een bestaand gebied; beklemtoont dat het mechanisme voor 
duurzame ontwikkeling gericht moet zijn op de financiering van projecten die ten goede 
komen aan diegenen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de 
klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit en dat voor de in het kader van het 
mechanisme voor duurzame ontwikkeling gefinancierde projecten een 
mensenrechteneffectbeoordeling moet worden uitgevoerd, waarbij alleen projecten met 
een positieve impact in aanmerking komen voor registratie; dringt erop aan dat alle 
activiteiten van financiële instellingen van de Unie in derde landen, met name die van 
de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling, stroken met de klimaatverbintenissen van de Unie en worden uitgevoerd 
volgens een op mensenrechten gebaseerde aanpak; pleit voor de versterking en 
verdieping van de respectieve klachtenmechanismen van die banken voor personen of 
groepen van wie de rechten door dergelijke activiteiten kunnen zijn geschonden en die 
eventueel aanspraak kunnen maken op vergoeding;

55. herinnert aan de plicht van staten uit hoofde van het internationaal recht om het recht 
van inheemse volkeren op het bezit, de ontwikkeling, de controle en het gebruik van 
hun gemeenschappelijke grondgebied te erkennen en te beschermen en deel te nemen 
aan het beheer en de instandhouding van hun natuurlijke hulpbronnen; dringt er bij de 
EU op aan ervoor te zorgen dat een op rechten gebaseerde aanpak wordt toegepast op 
alle projecten die worden gefinancierd via officiële ontwikkelingshulp, met bijzondere 
aandacht voor de rechten van nomadische veetelers en inheemse en lokale 
gemeenschappen, met inbegrip van de volledige erkenning van het recht op 
zelfbeschikking en toegang tot landrechten zoals verankerd in mensenrechtenverdragen, 
met name de Verklaring over de rechten van inheemse volken; benadrukt dat het 
beginsel van vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming, zoals vastgelegd in 
IAO-Verdrag nr. 169 betreffende inheemse en in stamverband levende volken van 1989, 
moet worden nageleefd, ook met betrekking tot alle besluitvorming over beschermde 
gebieden, en dat er verantwoordings-, klachten- en verhaalsmechanismen moeten 
worden ingesteld voor inbreuken op inheemse rechten, niet in de laatste plaats in het 
kader van instandhoudingsactiviteiten; verzoekt de lidstaten die IAO-Verdrag nr. 169 
nog niet hebben geratificeerd dat alsnog te doen; onderstreept dat IAO-Verdrag nr. 169 
alle ratificerende staten ertoe verplicht gecoördineerd op te treden om de rechten van 
inheemse volkeren te beschermen;

56. wijst op de talrijke beschuldigingen van grootschalige schendingen van onder meer de 
rechten van milieuactivisten, zoals gemeld door de speciale rapporteur van de VN voor 
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mensenrechtenverdedigers, die het toenemende aantal aanvallen, doodsbedreigingen en 
moorden waar zij slachtoffer van zijn, aan de kaak stelde; herinnert aan de verplichting 
van staten om milieuactivisten en hun families te beschermen tegen pesterijen, 
intimidatie en geweld, zoals vastgelegd in het internationaal recht inzake de 
mensenrechten, en om hun fundamentele vrijheden te waarborgen; verzoekt de Unie 
verder te investeren in specifieke beschermingsmechanismen en -programma’s voor 
verdedigers van milieugerelateerde mensenrechten, alsook voor inheemse 
bevolkingsgroepen en lokale gemeenschappen, en deze te versterken, onder meer door 
ervoor te zorgen dat de ProtectDefenders.eu-projecten worden voortgezet; benadrukt de 
noodzaak de rechten, kennis en ervaring van deze groepen in de strijd tegen 
biodiversiteitsverlies en aantasting van het milieu te erkennen;

57. dringt er bij de Unie op aan ervoor te zorgen dat het initiatief NaturAfrica bescherming 
biedt aan wilde dieren en planten en de daarmee verband houdende ecosystemen met 
een op rechten gebaseerde benadering van instandhouding die vraagt om de vrije, 
voorafgaande en geïnformeerde keuze van betrokken inheemse en lokale 
gemeenschappen, samen met de maatschappelijke organisaties die hen ondersteunen; 
verzoekt de Unie met het oog hierop technische en financiële bijstand te verlenen; 

58. moedigt de Unie en haar lidstaten aan steun te verlenen aan de Afrikaanse 
bestuursarchitectuur, en met name aan het Afrikaans Hof voor de Rechten van de Mens 
en Volken, teneinde het beleidskader van de Afrikaanse Unie voor nomadische veeteelt 
in Afrika ten uitvoer te leggen en, meer in het algemeen, de rechten van nomadische en 
inheemse volkeren te erkennen;

59. benadrukt dat het waarborgen van eigendomsrechten een voorwaarde is voor de 
effectieve mainstreaming van biodiversiteit; merkt echter op dat het gebrek aan 
collectieve landrechten voor inheemse volkeren een van de belangrijkste obstakels 
vormt om ervoor te zorgen dat op rechten gebaseerde instandhouding van kracht wordt;

60. herinnert eraan dat de overgang naar een groene en digitale economie enorme gevolgen 
heeft voor de mijnbouwsector en dat er steeds meer bezorgdheid bestaat dat mijnbouw 
zich zal uitbreiden tot in kwetsbare boslandschappen, wat zal bijdragen tot ontbossing 
en bosdegradatie; herinnert eraan dat 80 % van de bossen overal ter wereld traditioneel 
land en grondgebied is van inheemse volkeren; verzoekt de Unie en haar lidstaten meer 
inspanningen te leveren om verantwoorde en duurzame mijnbouwpraktijken te 
bevorderen en tegelijkertijd hun overgang naar een circulaire economie te versnellen; 
dringt er in het bijzonder bij de Unie op aan een regionaal kader voor 
winningsindustrieën te ontwikkelen dat bedrijven die mensenrechten schenden sancties 
oplegt en in rechtsmiddelen voorziet voor inheemse volkeren wier rechten zijn 
geschonden; benadrukt dat exploratie en exploitatie van mineralen in alle beschermde 
gebieden, met inbegrip van nationale parken en werelderfgoedlocaties, moet worden 
verboden;

Milieucriminaliteit

61. onderstreept dat milieucriminaliteit een wereldwijde bedreiging vormt voor 
natuurbehoud, duurzame ontwikkeling, stabiliteit en veiligheid;

62. benadrukt dat de illegale handel in wilde dieren en planten als een ernstig delict moet 
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worden aangemerkt, overeenkomstig het Verdrag van de VN tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, in een poging om internationale 
samenwerking te vergemakkelijken, met name in een context waar de handel in en 
consumptie van wilde dieren en planten een aanzienlijk risico op toekomstige 
pandemieën oplevert;

63. verzoekt de Commissie het EU-actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en 
planten te herzien om deze illegale praktijk de kop in te drukken; is ingenomen met de 
door de Commissie gepubliceerde ontwerpmaatregelen die erop zijn gericht om de 
handel in ivoor in de EU daadwerkelijk te verbieden; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten in dit verband internationale actie te stimuleren om de vraag naar 
olifantenivoor een halt toe te roepen en de onderliggende oorzaken van de 
olifantenstroperij aan te pakken door hun samenwerking met en bijstand aan Afrikaanse 
landen te intensiveren; dringt aan op herziening van de richtlijn milieucriminaliteit13 
door het toepassingsgebied ervan uit te breiden en specifieke sanctiebepalingen in te 
voeren om ervoor te zorgen dat milieudelicten, waaronder illegale visserij, criminaliteit 
in verband met wilde dieren en planten en bossen, worden erkend als ernstige delicten 
en adequaat worden bestraft, met name in de context van georganiseerde misdaad, 
waardoor een sterk afschrikwekkend effect wordt bereikt;

64. dringt er bij de toeleverende, doorvoer- en vraaglanden in de illegale handel in wilde 
dieren en planten op aan hun samenwerking te verdiepen om deze handel in de hele 
keten te bestrijden; dringt er bij de regeringen van toeleveringslanden met name op aan 
om: i) de rechtsstaat te verbeteren en doeltreffende afschrikmiddelen te ontwikkelen 
door het strafrechtelijk onderzoek alsmede de strafrechtelijke vervolging en 
veroordeling aan te scherpen; ii) krachtigere wetten toe te passen op grond waarvan 
illegale handel in wilde dieren en planten als een “ernstig delict” wordt behandeld, met 
dezelfde aandacht en ernst als andere vormen van transnationale georganiseerde 
misdaad; iii) meer middelen beschikbaar te stellen voor de bestrijding van criminaliteit 
in verband met in het wild levende dieren en planten, met name om de handhaving van 
wetgeving inzake wilde dieren en planten, de controle op de handel, het toezicht 
alsmede de opsporing en inbeslagneming door de douane te verbeteren; iv) een 
nultolerantiebeleid te voeren ten aanzien van corruptie;

65. merkt op dat milieucriminaliteit de menselijke veiligheid bedreigt door schade toe te 
brengen aan hulpbronnen die essentieel zijn voor het levensonderhoud, geweld en 
conflicten veroorzaken, corruptie aanwakkeren en andere schade veroorzaken; dringt 
erop aan dat de Unie de bestrijding van milieucriminaliteit verklaart tot strategische en 
politieke topprioriteit bij internationale justitiële samenwerking en in multilaterale fora, 
met name door de naleving van multilaterale milieuovereenkomsten te bevorderen met 
behulp van strafrechtelijke sancties, door optimale praktijken uit te wisselen en de 
uitbreiding van de bevoegdheden van het Internationaal Strafhof te bepleiten, zodat het 
Strafhof zich kan uitspreken over delicten die onder het begrip ecocide vallen; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten passende financiële en personele middelen toe te wijzen 
voor het voorkomen, onderzoeken en vervolgen van milieudelicten;

13 Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming 
van het milieu door middel van het strafrecht (PB L 328 van 6.12.2008, blz. 28).
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66. onderstreept dat het internationaal recht zich zodanig heeft ontwikkeld dat het nieuwe 
concepten omvat, zoals het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid, duurzame 
ontwikkeling en toekomstige generaties, maar benadrukt dat er geen permanent 
internationaal mechanisme bestaat voor de monitoring en aanpak van milieuschade en 
milieuvernietiging dat de gemeenschappelijke natuurlijke rijkdommen of 
ecosysteemdiensten aanzienlijk wijzigt; dringt er in dit verband bij de Unie en de 
lidstaten op aan een paradigmaverschuiving te bewerkstelligen om ecocide en het recht 
van toekomstige generaties in het internationaal milieurecht op te nemen;

°

° °

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



PE689.496v02-00 26/27 RR\1237220NL.docx

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 13.7.2021

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

16
1
9

Bij de eindstemming aanwezige leden Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, 
Udo Bullmann, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna 
Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette 
Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata 
Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Janina Ochojska, Jan-
Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Miguel Urbán 
Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Ewa Kopacz, Iskra Mihaylova, Marlene Mortler, Patrizia Toia



RR\1237220NL.docx 27/27 PE689.496v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

16 +
ID Dominique Bilde, Gianna Gancia

NI Antoni Comín i Oliveres

Renew Charles Goerens, Iskra Mihaylova, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula Zacharopoulou

S&D Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Patrizia Toia

The Left Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

1 -
ID Bernhard Zimniok

9 0
ECR Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Ewa Kopacz, 
Marlene Mortler, Janina Ochojska

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


