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B9-0044/2020/rev

Resolutie van het Europees Parlement over de Europese Green Deal
(2019/2956(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC) en het Protocol van Kyoto daarbij,

– gezien de Overeenkomst van Parijs, goedgekeurd op de 21e Conferentie van de Partijen 
bij het UNFCCC (COP21) in Parijs op 12 december 2015,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit (VBD),

– gezien het meest recente en meest volledige wetenschappelijke bewijs van de 
schadelijke effecten van klimaatverandering, dat wordt gepresenteerd in het speciaal 
verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) 
getiteld “Global Warming of 1.5°C”, het vijfde evaluatierapport (AR5) van de IPCC en 
het bijbehorende samenvattend verslag, het speciaal verslag van de IPCC over de 
klimaatverandering en de bodem, en het speciaal verslag van de IPCC over de oceanen 
en de cryosfeer in een veranderend klimaat,

– gezien de publicatie van het Europees Milieuagentschap met als titel “Het Europese 
milieu – stand van zaken en vooruitzichten 2020 – Kennis voor de overgang naar een 
duurzaam Europa” (SOER 2020),

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling (SDG’s) van de Verenigde Naties en de discussienota van de 
Commissie van 30 januari 2019 met als titel “Naar een duurzaam Europa in 2030” 
(COM(2019)0022),

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 juli 2019 met als titel “Bescherming en 
herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren” (COM(2019)0352) en de 
mededeling van de Commissie van 20 september 2013 met als titel “Een nieuwe EU-
bosstrategie: ten bate van de bossen en de houtsector” (COM(2013)0659),

– gezien de enorme bedreiging van het verlies aan biodiversiteit dat wordt beschreven in 
het mondiaal evaluatieverslag over biodiversiteit en ecosysteemdiensten van het 
intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten van 31 mei 2019,

– gezien de 25e Conferentie van de Partijen bij het UNFCCC (COP25), die van 2 tot en 
met 13 december 2019 in Madrid (Spanje) heeft plaatsgevonden,

– gezien de 26e Conferentie van de Partijen bij het UNFCCC die in december 2020 zal 
plaatsvinden, en het feit dat alle partijen bij het UNFCCC hun nationaal bepaalde 
bijdragen moeten verhogen, in overeenstemming met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs,
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– gezien de 15e Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit 
(COP15) die in oktober 2020 zal plaatsvinden in Kunming (China), waar de partijen het 
eens moeten worden over een mondiaal kader voor de periode na 2020 om het verlies 
aan biodiversiteit een halt toe te roepen,

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over klimaatverandering – een Europese 
strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs1,

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu2,

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de VN-klimaatconferentie van 2019 in 
Madrid, Spanje (COP25)3,

– gelet op artikel 153 van het VWEU betreffende de sociale bescherming van 
werknemers,

– gelet op artikel 9 van het VWEU, dat bepaalt dat de EU een hoog niveau van 
werkgelegenheid moet bevorderen, een adequate sociale bescherming moet waarborgen, 
sociale uitsluiting moet bestrijden en moet zorgen voor een hoog niveau van onderwijs, 
opleiding en bescherming van de menselijke gezondheid,

– gezien het voorstel voor een verordening betreffende het Europees Sociaal Fonds Plus 
(ESF+),

– gezien de conventies en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO),

– gezien zijn resolutie van 14 september 2016 over sociale dumping in de Europese 
Unie4,

– gezien het herziene Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa,

– gezien de studie van Boston University uit 2019 met als titel “Pentagon Fuel Use, 
Climate Change, and the Costs of War”,

– gezien het verslag over de menselijke ontwikkeling 2019 van het 
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties,

– gelet op artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat onmiddellijke en ambitieuze maatregelen van cruciaal belang zijn om 
de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° C teneinde een enorm verlies aan 
biodiversiteit, aantasting van ecosystemen, schaarste aan hulpbronnen, verontreiniging 
en grotere gezondheidsrisico’s te voorkomen; overwegende dat de gevolgen van de 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0217.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0078.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0079.
4 PB C 204 van 13.6.2018, blz. 111.
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klimaatcrisis reeds overal ter wereld voelbaar zijn en in een alarmerend tempo blijven 
verergeren;

B. overwegende dat in het verslag over de menselijke ontwikkeling voor 2019 van het 
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties wordt geconstateerd dat verschillen 
in menselijke ontwikkeling nog steeds wijdverbreid zijn en dat er nieuwe generaties van 
ongelijkheden ontstaan; overwegende dat deze toenemende sociale en economische 
ongelijkheden dringend en ook in lijn met alle klimaatmaatregelen moeten worden 
aangepakt;

C. overwegende dat de klimaat- en milieucrisis maatregelen vereist die breken met de 
obsessie met economische groei, die de hoofdoorzaak van beide crises is, en dat de 
European Green Deal het begin van het einde van dit destructieve dogma moet zijn;

D. overwegende dat alleen al de grote olie- en gasbedrijven sinds 2010 250 miljoen EUR 
aan lobbying in de EU hebben besteed; overwegende dat de wereldwijde klimaatstaking 
honderden miljoenen mensen over de hele wereld bijeenbrengt die eisen dat er een 
einde komt aan de heerschappij van deze fossiele belangen;

E. overwegende dat we nu de kans hebben om met een ambitieus, holistisch en 
allesomvattend investerings- en transformatieplan te komen dat berust op democratie, 
regelgeving en overheidscontrole; overwegende dat we het niet aan marktkrachten 
kunnen overlaten om de problemen op te lossen die zij hebben veroorzaakt en dat de 
term “Green Deal” dan ook niet voldoende is om de evolutie weer te geven die volgens 
vooraanstaande wetenschappers nodig is;

F. overwegende dat we nog maar één kans hebben om deze milieucrisis en sociale crisis 
op te lossen; overwegende dat we deze gemeenschappelijke uitdagingen alleen effectief 
het hoofd kunnen bieden als we al deze crises tegelijk aanpakken; overwegende dat 
deze Commissie de laatste is die voorstellen kan doen om deze crises op te lossen en dat 
zij zich niet kan veroorloven om daar niet in te slagen;

G. overwegende dat de Green Deal moet leiden tot een radicale, systematische en 
wereldwijde revolutie van onze productie-, consumptie- en distributiemodellen, die ons 
leven verbetert en onze samenlevingen koolstofvrij maakt; overwegende dat de Green 
Deal rechtvaardig moet zijn en iedereen ten goede moet komen; overwegende dat deze 
crises aantonen dat we moeten samenwerken voor een ander Europa, dat de planeet en 
de mensen voorrang geeft boven winst;

1. herinnert eraan dat de klimaat- en biodiversiteitscrisis en de groeiende sociale en 
economische ongelijkheden de belangrijkste uitdagingen zijn waarmee de mensheid 
wordt geconfronteerd, en dat de Europese Green Deal een kans biedt om die samen en 
effectief aan te pakken; onderstreept dat een fundamentele beleidsverandering, tijdige 
internationale samenwerking, solidariteit en toezeggingen voor hoge ambitie de enige 
manier zijn om de opwarming van de aarde onder 1,5° C te houden en ongelijkheid 
tegen te gaan; is van mening dat de Europese Green Deal transformatief moet zijn en 
moet leiden tot een radicale, systematische en wereldwijde revolutie in onze productie-, 
consumptie- en distributiemodellen;

2. neemt kennis van het voorstel van de Commissie voor een Green Deal; benadrukt dat de 
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Europese Green Deal de doelstelling van duurzame ontwikkeling moet ondersteunen, de 
ecosystemen van de EU moet beschermen en verbeteren teneinde ze te behouden, en de 
gezondheid en het welzijn van de mensen moet beschermen tegen milieugerelateerde 
risico’s en effecten; benadrukt dat de Europese Green Deal niet alleen een versterkt 
klimaatbeleid is, maar ook een investeringsplan dat de economie en de samenleving 
volledig moet transformeren en stevig op een ecologisch traject moet zetten dat de 
sociale rechten beschermt en het leven voor iedereen op deze planeet verbetert; 
benadrukt dat de SDG’s moeten dienen als overkoepelende kader voor de 
beleidsvorming en -uitvoering;

3. is van mening dat solidariteit centraal moet staan in de Europese Green Deal en dat het 
een naar buiten gerichte deal moet zijn; onderstreept dat de Europese Green Deal over 
sociale rechtvaardigheid moet gaan en sociale en economische ongelijkheden en de 
opwarming van de aarde samen moet aanpakken; benadrukt hoe belangrijk het is om de 
sociale dialoog op alle niveaus en in alle sectoren, en met name met de vakbonden, te 
eerbiedigen om voor een rechtvaardige transitie te zorgen; herinnert in dit verband aan 
de verplichting van de Unie om de rol van de sociale partners te erkennen en te 
bevorderen; is van mening dat de Europese Green Deal moet worden verankerd in de 
beginselen van klimaatrechtvaardigheid en informatie moet halen uit – en volledig 
verenigbaar moet zijn met – de toonaangevende wetenschap;

4. verwerpt het gebruik van modewoorden en slogans om lage ambitie en ondoeltreffende 
en perverse marktgestuurde klimaatmaatregelen te maskeren die uiteindelijk grote 
bedrijven en de fossielebrandstofsector bevoordelen; interpreteert de Europese Green 
Deal als een kans om met het neoliberale kader te breken en de EU eindelijk haar 
klimaatschuld en haar historische verantwoordelijkheid om meer te doen, te laten 
erkennen; is van mening dat stapsgewijze actie in tijden van klimaatnood jammerlijk 
onvoldoende is en dat de Europese Green Deal een radicaal en transformatief 
programma moet zijn dat leidt tot snelle, ingrijpende en ongekende veranderingen in 
onze economie en samenleving; verwerpt marktintegratie omdat het een manier is om 
een gelijk speelveld te creëren in het belang van grote bedrijven, en vraagt op 
strategische gebieden als energie en industrie om een sterke openbare sector, die in staat 
is de milieudoelstellingen te verwezenlijken en tegelijk de sociale en territoriale 
ongelijkheden te verminderen;

5. benadrukt dat de eenzijdige focus op economische groei heeft geleid tot een 
noodsituatie op het gebied van klimaat en biodiversiteit; merkt op dat problemen niet 
kunnen worden opgelost met dezelfde mindset die ze heeft veroorzaakt; betreurt het dat 
de Commissie de Europese Green Deal framet als een nieuwe groeistrategie; benadrukt 
dat er economische modellen moeten worden toegepast die de grenzen van de planeet, 
de sociale behoeften en de mensenrechten in aanmerking neemt in plaats van blindweg 
naar economische groei te streven;

6. dringt aan op een alomvattend en zinvol genderperspectief op alle beleidsgebieden en 
met name in het klimaat- en sociaal beleid, aangezien vrouwen en mensen met een 
gemarginaliseerd gender het hardst worden getroffen door bezuinigingen, sociale 
uitsluiting en klimaatverandering; stelt dat de Europese Green Deal een 
genderperspectief moet hebben om doeltreffend te zijn en zijn doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken; vraagt de EU en de lidstaten het nieuwe genderactieplan zoals 
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overeengekomen tijdens de COP25 volledig uit te voeren;

7. is van mening dat het kapitalisme niet groen is en ook niet kan worden vergroend; is 
van mening dat het dominante sociaal-economische systeem intrinsiek onhoudbaar is en 
dat kapitalistische accumulatie volledig in strijd is met de fysieke grenzen van de 
planeet en het evenwicht verstoort waarvan alle leven afhangt; betreurt het dat de 
bezorgdheid van de mensen over het milieu wordt geïnstrumentaliseerd om door te gaan 
met kapitalistische accumulatie, die uit te breiden tot nieuwe gebieden van accumulatie 
en nieuwe vormen van particuliere toe-eigening van de natuur (zogenaamd “natuurlijk 
kapitaal”) te creëren om een slaatje te slaan uit reële bezorgdheid over het milieu zonder 
de onderliggende problemen op te lossen; stelt dat de strijd tegen de klimaatverandering 
onlosmakelijk verbonden is met de strijd tegen sociale en economische ongelijkheden 
en voor de vrede;

De klimaatambities van de EU voor 2030 en 2050 verhogen

8. benadrukt dat de EU, met inachtneming van het beginsel van gemeenschappelijke maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheid, het goede voorbeeld moet geven en ruim vóór 
de COP26 in Glasgow een herziene nationaal bepaalde bijdrage (NDC) van ten minste 
70 % moet indienen, zodat de andere partijen voldoende tijd hebben om met hun eigen 
herziene doelstellingen op dit teken van ambitie te reageren; benadrukt dat ambitieuze 
decarbonistatiedoelstellingen niet als een last voor de economie dienen te worden 
gezien, maar de weg zullen effenen voor een ambitieus decarbonistatiebeleid in alle 
sectoren;

9. betreurt het dat de EU consequent doelstellingen heeft gesteund die niet stroken met het 
1,5° C-streefcijfer van de Overeenkomst van Parijs, en dat de lidstaten in de Raad blijk 
hebben gegeven van weinig ambitie; betreurt het dat het huidige beleid van de EU de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 slechts met naar schatting 60 % zal doen 
verminderen; wijst er met name op dat de richtlijn hernieuwbare energie en de energie-
efficiëntierichtlijn, met doelstellingen van respectievelijk 32 % en 32,5 % tegen 2030, 
ruim ontoereikend zijn om de opwarming van de aarde onder 1,5° C te houden en geen 
blijk geven van de nodige ambitie;

10. neemt met bezorgdheid kennis van de negatieve rol die het gelobby van de 
fossielebrandstofsector en anderen heeft gespeeld en nog steeds speelt in de 
beleidsvorming van de EU, en wijst op het gebrek aan transparantie, met name bij de 
Raad;

11. verwerpt het idee om de natuur te gelde te maken en handel te drijven in het recht om te 
vervuilen; eist een normatieve aanpak van het reguleren van broeikasgasemissies; 
vraagt om een beleid voor het verminderen van broeikasgasemissies op basis van 
specifieke, door de VN vastgestelde en gecontroleerde regelgeving;

12. vindt dat de Commissie onverwijld werk moet maken van de uitvoering van de 
Europese Green Deal en dat zij geen verdere beoordelingen dient te verrichten als de 
wetenschap duidelijk is; beschouwt dergelijke pogingen als vertragingstactieken die de 
transitie afremmen; herhaalt dat het Parlement een noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu heeft afgekondigd en dat de EU dienovereenkomstig moet optreden 
door ambitieuze decarbonistatiedoelstellingen vast te stellen en ten uitvoer te leggen, 
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die uiterlijk in 2040 moeten worden bereikt;

13. neemt met bezorgdheid kennis van de trajecten van de langetermijnstrategie van de EU 
voor het koolstofvrij maken van de economie en haar te grote vertrouwen in 
technologische oplossingen, waarvan de meeste nog niet op grote schaal zijn 
ontwikkeld; dringt erop aan dat de energietransformatie van de EU moet berusten op 
een transitie naar een volledig op hernieuwbare energiebronnen gebaseerd 
energiesysteem, uiterlijk in 2050;

14. beschouwt de voorgestelde tweefasenaanpak van de herziening van de NDC van de EU 
waarvan in de mededeling over de Europese Green Deal sprake is, als een uitnodiging 
aan de fossielebrandstofsector om gerichter te lobbyen, en beschouwt deze aanpak als 
een gemengd signaal aan de overige partijen bij de Overeenkomst van Parijs over het 
standpunt van de EU inzake haar ambitie voor 2030; benadrukt dat het overdrijven van 
de problemen met decarbonisatie tussen 50 en 55 % geen blijk geeft van leiderschap op 
het wereldtoneel, maar integendeel ruimte schept voor meer uitvluchten om de ambitie 
van de NDC’s laag te houden;

15. blijft kritisch staan tegenover het door de Commissie voorgestelde concept van 
klimaatneutraliteit, dat broeikasgasemissies van transnationale sectoren, bijvoorbeeld de 
luchtvaart, de scheepvaart en de waardeketen van multinationale ondernemingen, 
uitsluit en tegelijk compenserende maatregelen en het gebruik van nep-koolstofmarkten 
bevordert, waarmee verontreiniging en natuurlijke goederen te gelde worden gemaakt; 
beschouwt de nadruk op “klimaatneutraliteit” als een poging om de aandacht af te 
leiden van de noodzaak om fossiele brandstoffen uit te faseren en regelgeving vast te 
stellen met het oog op duurzaamheid; is er vast van overtuigd dat de aandacht moet 
worden gevestigd op verregaande decarbonisatie die op een verantwoorde en 
rechtvaardige manier plaatsvindt, waartoe een sprong in de richting van hernieuwbare 
energiebronnen moet worden gemaakt en een toekomst zonder fossiele brandstoffen 
moet worden overwogen; waarschuwt dat het gevaarlijk is zich op toekomstige 
grootschalige koolstofafvang- en -opslagtechnologieën te verlaten om 
koolstofneutraliteit te bereiken, aangezien er momenteel geen bewijs is dat dergelijke 
technologieën op significante schaal kunnen worden ontworpen en ingezet; waarschuwt 
dat het gevaarlijk is zich op natuurlijke koolstofputten zoals oceanen, bossen en bodems 
te verlaten, aangezien we de complexe werking en dynamiek daarvan nog niet volledig 
begrijpen;

16. verzoekt de Commissie met een ambitieuze klimaatwet te komen die controleerbare 
doelstellingen in wetgeving vastlegt en rekening houdt met indirecte emissies;

17. kijkt uit naar de nieuwe en ambitieuzere EU-strategie voor aanpassing aan de 
klimaatverandering en verwacht dat deze een evenwicht tussen financiering voor 
mitigatie en voor aanpassing zal bevorderen en hernieuwde aandacht voor aanpassing 
zal helpen wekken;

Zorgen voor hernieuwbare, betaalbare en zekere energie

18. herhaalt dat energiebeleid over mensen gaat en in de eerste plaats een rechtvaardige 
toegang tot energie moet beogen door het recht op energie te waarborgen; is van mening 
dat energiearmoede nauw met de klimaatcrisis verweven is en onderstreept het 
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potentieel van de Europese Green Deal om ongelijkheid en de klimaatcrisis aan te 
pakken met sociaal beleid dat de weg wijst voor de ecologische transitie; herinnert aan 
het recht op huisvesting en benadrukt hoe de Europese Green Deal, met ambities en 
voldoende gefinancierde beleidsmaatregelen, dit recht kan garanderen, energiearmoede 
kan tegengaan en tegelijk decarbonisatie kan bewerkstelligen;

19. hekelt de privatisering van energiesectoren, die leidt tot hogere prijzen en meer 
energiearmoede; onderstreept dat energie een openbaar goed is en dat toegang tot 
hernieuwbare en betaalbare energie een grondrecht is; dringt erop aan dat de 
energiesystemen die overheidseigendom zijn en door de overheid worden beheerd, 
worden gedemocratiseerd en gedecentraliseerd, en dat energieprojecten op 
gemeenschapsniveau worden uitgebreid zodat ze beter aansluiten bij milieu- en sociale 
doelstellingen; maakt zich grote zorgen over het alarmerende aantal huishoudens in de 
EU dat met energiearmoede te kampen heeft, en herhaalt dat gelijke toegang tot 
duurzame en betaalbare energie een grondrecht is en dat afsluiting van elektriciteits- 
en/of warmtelevering daarom moet worden verboden; is voorts van mening dat energie-
efficiënte maatregelen in gebouwen de huisvestingssituatie kunnen verbeteren en 
energiearmoede kunnen helpen verminderen; benadrukt echter dat de kosten van de 
renovatie niet voor rekening van de huurders mogen komen;

20. betreurt het gebruik van “technologische neutraliteit” als eufemisme om de aandacht af 
te leiden van de echte focus op kapitaalintensieve technologie, die de hegemonie van de 
grote energiebedrijven in het Europese Green Deal-scenario verzekert; hekelt het feit 
dat er zoveel fossielebrandstofprojecten op de vierde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang staan, waardoor we nog meer blijven vastzitten aan de 
fossielebrandstofeconomie;

21. verzoekt de Commissie het renovatiepercentage voor openbare gebouwen te verhogen 
en het toepassingsgebied van de richtlijn energieprestatie van gebouwen uit te breiden; 
verzoekt de Commissie hogere doelstellingen voor te stellen in het kader van de richtlijn 
hernieuwbare energie en de energie-efficiëntierichtlijn; is van mening dat het 
“renovatiegolf”-initiatief concrete acties en maatregelen moet omvatten ter 
ondersteuning van de renovatie van gebouwen, zowel openbare als particuliere, tot 
bijna-energieneutrale gebouwen tegen 2050; verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
overwegen het renovatiepercentage voor openbare gebouwen te verhogen en in 
adequate overheidsfinanciering te voorzien, en tegelijk kansen op eerlijke banen te 
creëren;

22. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de Commissie en bepaalde lidstaten kernenergie 
promoten als een oplossing voor de klimaatcrisis, ondanks de onopgeloste kwestie van 
het beheer van kernafval en de veiligheidsuitdagingen die dit met zich meebrengt;

23. is bezorgd over het feit dat de Commissie interesse toont voor het “koolstofvrij maken 
van gas” en dat energiezekerheid en betaalbaarheid voor de klant worden gebruikt om 
gas een rol te geven in de decarbonisatiestrategie van de EU; verzoekt de Commissie de 
herziening van de TEN-E-verordening onverwijld in te dienen om ervoor te zorgen dat 
de volgende vijfde lijst van PGB’s voldoet aan nieuwe criteria die stroken met de 
Overeenkomst van Parijs;
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Het bedrijfsleven mobiliseren voor een schone en circulaire economie

24. onderstreept dat er dringend voor moet worden gezorgd dat de echte betekenis van de 
beginselen van de circulaire economie volledig wordt toegepast in alle wetgeving en 
processen, aangezien uit de statistieken over materiaalstromen en afvalproductie blijkt 
dat de circulaire economie nog in de kinderschoenen staat, terwijl een echte circulaire 
economie afval en grondstoffenwinning tot een minimum kan beperken, de 
hulpbronnenefficiëntie kan verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen 
en kan bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit; is van mening dat investeringen, 
extra wetgeving en voortgangsbewaking essentieel zijn;

25. benadrukt dat lokale consumptie en productie, op basis van de beginselen weigeren, 
verminderen, hergebruiken, recyclen en herstellen, moeten worden bevorderd om een 
einde te maken aan bedrijfsstrategieën voor geplande veroudering, waarbij producten 
worden ontworpen om een korte levensduur te hebben en moeten worden vervangen, en 
dat de consumptie moet worden aangepast aan de beperkingen van de planeet; is van 
mening dat het recht op herstelling en blijvende ondersteuning voor IT-diensten 
absoluut noodzakelijk is om duurzame consumptie te bewerkstellingen; vraagt dat deze 
rechten in EU-wetgeving worden vastgelegd;

26. vraagt de Commissie voorstellen in te dienen om een einde te maken aan de handel in 
afval, die bijzonder schadelijk is voor kwetsbare mensen en het milieu in derde landen, 
en capaciteitsopbouw voor de verwerking van ons eigen afval binnen de EU te 
ondersteunen;

27. vraagt alle EU-instellingen, lidstaten en lokale overheden ervoor te zorgen dat bij al hun 
overheidsopdrachten, ook voor digitale technologie, hoge milieu- en 
mensenrechtennormen in acht worden genomen; vraagt de Commissie te onderzoeken 
of de bestaande Europese en nationale wetgeving en praktijk inzake 
overheidsopdrachten in overeenstemming zijn met de milieu- en 
mensenrechtenverplichtingen van de EU en haar lidstaten; verzoekt de Commissie de 
EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten te wijzigen om ervoor te zorgen dat grote 
overheidsinkopers zorgvuldigheidsplannen opstellen, publiceren en handhaven om 
ervoor te zorgen dat de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten, de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de 
kernverdragen van de ILO in hun hele toeleveringsketen worden nageleefd; vraagt de 
EU-instellingen het goede voorbeeld te geven door bij hun eigen aanbestedingen de 
richtsnoeren inzake maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten en de 
bestaande best practices van overheidsinkopers te volgen;

28. benadrukt dat biologisch afbreekbare kunststoffen en biogebaseerde kunststoffen in 
strijd zijn met de beginselen van de circulaire economie en dat de nadruk moet worden 
gelegd op het verminderen van het gebruik van kunststoffen en het creëren van een 
gesloten kringloopeconomie voor kunststoffen; vraagt de Commissie een volledig 
circulaire kunststoffeneconomie te bevorderen en te reguleren, waarbij biologisch 
afbreekbare en biogebaseerde kunststoffen worden uitgesloten; is van mening dat geen 
enkel bedrijf het recht mag hebben om te vervuilen; vraagt de Commissie strengere 
maatregelen te nemen inzake het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik, met 
inbegrip van regelingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid; herinnert 
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eraan dat het waarborgen van de voorziening van grondstoffen of energiebronnen geen 
bron mag zijn van geopolitiek getouwtrek, milieuschade in achtergestelde regio’s of 
enige vorm van neokolonialisme;

29. verzoekt de Commissie een nieuw, echt transformerend actieplan voor een circulaire 
economie te presenteren met stevige maatregelen die de uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid vergroten en het ontwerp van producten reguleren 
met het oog op duurzaamheid; onderstreept de dat de verordeningen inzake ecologisch 
ontwerp en energie-etikettering moeten worden uitgebreid tot alle belangrijke 
productcategorieën; benadrukt dat de uitrol van digitale technologieën gepaard moet 
gaan met regelgevende maatregelen die bijdragen tot de sociale en ecologische 
duurzaamheid van ICT-waardeketens, en dat de maatregelen inzake digitalisering 
moeten worden afgestemd op de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de 
doelstellingen van het klimaat-, energie- en milieubeleid;

30. erkent dat het industriebeleid en het arbeidsbeleid behoefte hebben aan structurele 
veranderingen als gevolg van de verregaande decarbonisatie van de Europese industrie, 
in het bijzonder energie-intensieve sectoren; benadrukt tevens dat dit beleid moet 
zorgen voor banencreatie, betere arbeidsomstandigheden en rechten en hogere lonen, en 
dat er garanties nodig zijn om het aantal banen in de industrie te behouden; benadrukt in 
dat verband hoe belangrijk het is om de sociale dialoog op alle niveaus en in alle 
sectoren, met name met de vakbonden, te eerbiedigen en te versterken; benadrukt dat 
overheidsinvesteringen essentieel zijn om de door de marktlogica opgelegde ongelijke 
ontwikkeling om te buigen en te zorgen voor kwaliteitsbanen en een sterk cohesiebeleid 
binnen de Europese Unie;

31. vraagt de Commissie dringend een EU-industriestrategie te presenteren die de EU-
industrie op weg zet naar een verregaande decarbonisatie met een regelgevende aanpak, 
in het bijzonder voor energie-intensieve sectoren; vraagt om voldoende investeringen in 
opleiding en onderwijs opdat de werknemers zich aan deze veranderingen kunnen 
aanpassen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat niemand en geen enkele regio achterblijft; 
onderstreept dat een echte circulaire economie extra kwaliteitsbanen zal creëren op het 
gebied van recycling, onderhoud, reparatie, hergebruik en herproductie;

32. vraagt de Commissie haar staatssteunregels te wijzigen zodat bijvoorbeeld 
hernieuwbare energie, spoorwegvervoer en de renovatie van gebouwen van staatssteun 
kunnen profiteren; betreurt het dat de huidige staatssteunregels de voorkeur geven aan 
energie uit steenkool en kernenergie (zoals blijkt uit het besluit inzake Hinkley Point C, 
Paks II en capaciteitsmechanismen voor steenkoolcentrales);

De overgang naar duurzame en slimme mobiliteit versnellen

33. kijkt in 2020 uit naar de strategie van de Commissie voor duurzame en slimme 
mobiliteit en verwacht dat die de vervoerssystemen in heel Europa radicaal zal 
veranderen door de modal shift van multimodaal vrachtvervoer naar spoorwegvervoer 
en binnenvaart op te voeren en groene logistiek en de beperking van het vrachtvolume 
te bevorderen;

34. benadrukt dat het openbaar vervoer in overheidshanden houden, de meest efficiënte 
manier is om de vervoerssector in goede banen te leiden en effectief koolstofvrij te 
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maken en om het recht van de bevolking op mobiliteit te waarborgen; vraagt dat de aan 
de gang zijnde of reeds voltooide liberalisering in de vervoerssectoren wordt 
omgegooid, aangezien die over het algemeen leidt tot een achteruitgang van de 
infrastructuur, het materieel en de dienstverlening; onderstreept hoe de rechten van de 
werknemers worden ondermijnd door de privatisering van openbare diensten zoals 
vervoer;

35. roept de lidstaten op om gratis openbaar vervoer aan te bieden, één multimodaal 
vervoersbewijs in de verschillende vervoersystemen te integreren, en openbare 
systemen voor het delen van voertuigen in te voeren, zodat toegankelijkheid voor 
iedereen wordt gewaarborgd en het gebruik van particuliere auto’s wordt ontmoedigd;

36. benadrukt hoe duurzame stadsontwikkeling de behoefte aan individueel vervoer doet 
verminderen door kwaliteitsbanen te creëren binnen lokale gemeenschappen en zo te 
voorkomen dat er slaapsteden ontstaan; benadrukt dat groenere steden en koolstofarm 
openbaar vervoer essentiële elementen zijn voor slimme duurzame mobiliteit in 
stedelijke gebieden; dringt er bij steden en gemeenten op aan om voorrang te geven aan 
fiets- en voetgangersinfrastructuur boven wegen en te investeren in de uitbouw van 
adequate netwerken voor infrastructuur voor alternatieve brandstoffen; vraagt de 
Commissie en de lidstaten plannen voor stedelijke en plattelandsmobiliteit te 
bevorderen die het algemeen belang dienen en alle nieuwe vervoerswijzen integreren 
teneinde de burgers een betere dienstverlening te bieden en de milieukosten voor de 
steden te beperken; vraagt de Commissie, de lidstaten en de belanghebbenden om lokale 
productie te bevorderen;

37. benadrukt de noodzaak van doeltreffend en inclusief openbaar vervoer in en rond steden 
en op het platteland, dat toegankelijk moet zijn voor personen met beperkte mobiliteit; 
benadrukt de noodzaak van een snel, betaalbaar en betrouwbaar treinnetwerk tussen alle 
grote Europese steden, zodat intra-Europese vluchten minder of niet nodig zijn; vraagt 
de Commissie en de lidstaten zich veel sterker in te spannen en veel meer te investeren 
om dit doel te bereiken en eventuele bestaande stimulansen die tegen deze doelstelling 
indruisen, geleidelijk af te schaffen; wijst erop dat het belangrijk is 
infrastructuurprojecten ter bevordering van de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen te financieren en te zorgen voor grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de lidstaten; is van mening dat een van de criteria voor de 
toewijzing van EU-middelen aan vervoersprojecten moet zijn of ze geschikt zijn om de 
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken;

38. is tegen een verdere uitbreiding van emissiehandelssystemen tot andere sectoren zoals 
de scheepvaart en benadrukt dat een regelgevende aanpak van decarbonisatie in alle 
sectoren noodzakelijk is; vraagt dat er ambitieuze doelstellingen worden vastgesteld 
voor de vermindering van CO2, SOx, fijnstof en NOx in het zeevervoer en dat een 
maximale vermindering van de verontreiniging als gevolg van vervoer wordt 
opgenomen in de doelstellingen van het internationale handelsbeleid;

39. vraagt de Commissie op ambitieuze wijze te streven naar een vermindering van de 
luchtvaartemissies, onmiddellijk voor te stellen om een einde te maken aan alle gratis 
toewijzingen aan luchtvaartmaatschappijen in het kader van de EU-regeling voor 
emissiehandel (ETS) en te eisen dat de regeling voor koolstofcompensatie en -reductie 
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voor de internationale luchtvaart (Corsia) volledig wordt afgestemd op de bestaande 
EU-wetgeving en de geplande toezeggingen inzake emissiebeperking;

40. betreurt het dat de grootste vervuilende sectoren, zoals de luchtvaart, massaal worden 
gesubsidieerd via de belastingvrijstelling voor kerosine, subsidies voor fossiele 
brandstoffen en door een gebrek aan harmonisatie met betrekking tot een EU-brede 
belasting op vliegtuigtickets; benadrukt dat er door dergelijke subsidies geen gelijk 
speelveld is met een duurzamere vervoerswijze die onder dezelfde omstandigheden 
wordt aangeboden; benadrukt dat zowel de Commissie als de lidstaten verantwoordelijk 
zijn voor de toepassing van het beginsel “de vervuiler betaalt” op de luchtvaart; merkt 
op dat de lidstaten in het verleden hebben ingestemd met de geleidelijke afschaffing van 
exploitatiesteun voor onrendabele steenkoolcentrales, maar dat exploitatiesteun voor 
onrendabele luchthavens blijft bestaan; vraagt dat het beginsel “de vervuiler betaalt” 
ook wordt toegepast op luxevervoermiddelen zoals SUV’s en luxeboten en vraagt om 
een verbod op privéjets;

41. wijst erop dat de ontwikkeling van geconnecteerde en geautomatiseerde auto’s in grote 
mate door technologie wordt gestuurd; vraagt daarom dat de sociale gevolgen en de 
verenigbaarheid van dergelijke technologie met menselijke en ecologische waarden en 
doelstellingen worden onderzocht; is van mening dat de invoering van nieuwe 
vervoersdiensten zoals ritdelen en “mobiliteit als dienst”, met tolheffingssystemen, niet 
mag worden vertraagd door wettelijke belemmeringen, omdat ze de voorkeur verdienen 
boven particulier autorijden;

42. wijst erop dat het belangrijk is een modal shift in de mobiliteit te sturen door mensen 
aan te moedigen om duurzame gewoonten aan te nemen door middel van economische 
stimulansen, door bewustmaking over de milieueffecten van individuele vervoerswijzen 
en door de coördinatie en ontwikkeling van koolstofarme vervoersdiensten zoals 
openbaar vervoer; benadrukt dat de elektrische auto op zich, zonder 
paradigmaverschuiving die het overwicht van individueel vervoer in twijfel trekt, geen 
oplossing biedt voor de milieuproblemen die door het vervoer worden veroorzaakt; 
benadrukt dat de kosten van deze transitie op een eerlijke manier moeten worden 
verdeeld, zodat mobiliteit geen luxe wordt voor de meest kwetsbaren, en dat dit moet 
worden gecompenseerd met andere middelen zoals een belastingverlaging; onderstreept 
bovendien dat rekening moet worden gehouden met de mobiliteitsbehoeften van 
afgelegen en insulaire regio’s, met name om negatieve gevolgen voor de zo al moeilijke 
demografische en levensomstandigheden van deze regio’s te voorkomen;

“Van boer tot bord”: een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem ontwikkelen

43. stelt met bezorgdheid vast dat landbouw, visserij en voedselproductie nog steeds de 
grootste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit op het land en in de zee zijn; wijst 
erop dat intensivering en het opgeven van laagintensieve landbouwsystemen met een 
rijke biodiversiteit behoren tot de belangrijkste landbouwgerelateerde factoren die tot 
deze negatieve trend bijdragen; benadrukt dat eutrofiëring als gevolg van 
nitraatuitspoeling uit veehouderijen en het gebruik van kunstmest ook een belangrijke 
oorzaak van dit biodiversiteitsverlies is; is van mening dat de afname van het aantal 
bestuivers, waaronder bijen, vanuit het oogpunt van de voedselzekerheid bijzonder 
zorgwekkend is, omdat gewassen die van bestuiving afhankelijk zijn, een belangrijke 
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rol spelen in onze voeding;  is tevens van mening dat biodiversiteit in de landbouw de 
grote uitdaging van onze tijd is, aangezien volgens de Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO) sinds de jaren 1900 75 % van de genetische diversiteit van 
planten verloren is gegaan en aangezien de menselijke voeding vandaag de dag 
hoofdzakelijk gebaseerd is op 12 plantensoorten en 14 diersoorten;

44. betreurt het dat het landbouwbeleid van de EU zich zodanig heeft ontwikkeld dat 
voedsel als handelswaar wordt beschouwd; gelooft ten stelligste dat voedsel een 
fundamenteel mensenrecht is; onderstreept dat een radicale transformatie van het hele 
voedselsysteem nodig is om het verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering een 
halt toe te roepen, gezonde, voedzame en duurzame plantenrijke diëten te bevorderen en 
de voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit in de hele wereld veilig te stellen;

45. is van mening dat chemische pesticiden, kunstmeststoffen, genetische manipulatie in al 
haar vormen, industriële landbouwbedrijven en overbevissing, massale invoer van 
eiwithoudende en energiegewassen en de aanhoudende globalisering van de 
voedselketen de toekomst van de planeet en van de voedselproductie bedreigen en op 
geen enkele wijze mogen worden gesubsidieerd, maar in plaats daarvan zo snel 
mogelijk moeten worden stopgezet; merkt op dat deze globalisering van de 
voedselvoorzieningsketen niet ten goede is gekomen aan de primaire producenten, wier 
sector wordt gekenmerkt door productie beneden de kostprijs, lage opbrengsten en 
blootstelling aan oneerlijke handelspraktijken vanwege de versnippering ervan; 
herinnert de Commissie aan de oproep van het Parlement om een wetgevingsvoorstel in 
te dienen met bindende toezeggingen op EU-niveau om het gebruik van pesticiden via 
bindende nationale bijdragen terug te dringen; dringt erop aan dat de internationale 
handelsovereenkomsten van de EU worden herzien met het oog op de verwezenlijking 
van deze doelstellingen, en dat nieuwe vrijhandelsovereenkomsten, met name die tussen 
de EU en de Mercosur, worden herzien;

46. benadrukt dat vrijwillige en op de markt gebaseerde mechanismen niet zullen volstaan 
om te zorgen voor een rechtvaardige transitie naar een duurzaam voedselsysteem; 
erkent de noodzaak van ambitieuze en juridisch bindende mechanismen en 
doelstellingen; betreurt dat het huidige en het voorgestelde gemeenschappelijk 
landbouw- en visserijbeleid in alle opzichten tekortschieten om het hoofd te kunnen 
bieden aan de ecologische en sociale uitdagingen in de landbouw, de visserij en de 
voedselproductie; wijst erop dat de invoering van het herziene gemeenschappelijk 
landbouwbeleid waarschijnlijk zal worden uitgesteld tot begin 2022; verzoekt de 
Commissie met de lidstaten en belanghebbenden samen te werken om ervoor te zorgen 
dat in de nationale strategische plannen voor landbouw de ambitie van de Green Deal en 
de “van boer tot bord”-strategie van meet af aan volledig tot uitdrukking komen; is van 
mening dat, wanneer de flexibiliteit toeneemt, een sterke verantwoordingsplicht, 
governance en robuuste monitoring moeten worden ingevoerd ter aanvulling van 
strenge transparantieregels ten aanzien van de opstelling van de plannen op nationaal 
niveau om de doelstellingen te verwezenlijken; benadrukt dat de Commissie ervoor 
moet zorgen dat deze strategische plannen worden beoordeeld aan de hand van robuuste 
klimaat- en milieucriteria; benadrukt dat deze plannen moeten leiden tot het gebruik van 
duurzame praktijken, zoals biologische landbouw, agro-ecologie, agrobosbouw en 
strengere dierenwelzijnsnormen;
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47. verzoekt de Commissie een holistische en ambitieuze “van boer tot bord”-strategie voor 
te stellen om de Europese voedsel-, visserij- en landbouwsectoren daadwerkelijk te 
transformeren; benadrukt dat de grenzen van de planeet en de gezondheid en het welzijn 
van mensen en dieren het uitgangspunt van deze strategie moeten vormen en dat deze 
gebaseerd moet zijn op het concept van agro-ecologie en duurzaamheid;

48. benadrukt dat het noodzakelijk is korte voedselvoorzieningsketens en lokale 
voedselsystemen te bevorderen, die onder meer de volgende voordelen bieden: een 
eerlijkere prijs voor landbouwers, toegang tot verse en seizoensproducten voor 
consumenten, een kleinere impact op het milieu en meer sociale cohesie op lokaal 
niveau; is van mening dat dit doel een fundamentele wijziging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid vergt, die de trend van de toenemende liberalisering 
van het GLB ombuigt en de productie- en marktreguleringsinstrumenten versterkt;

49. benadrukt dat de “van boer tot bord”-strategie bindende en ambitieuze doelstellingen 
moet omvatten om de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw, de bodemdegradatie 
en het gebruik van chemische pesticiden, kunstmest en antibiotica, met inbegrip van de 
snelle uitfasering van synthetische pesticiden en het gebruik van microplastics in 
meststoffen, te verminderen, en bindende uitbreidingsdoelstellingen voor de biologische 
teeltwijze moet omvatten; benadrukt dat deze strategie boslandbouw moet bevorderen, 
aanvullende wetgeving en handhaving moet invoeren om het welzijn van alle in de 
voedselketen gebruikte dieren te beschermen en ervoor te zorgen dat bij elk relevant 
beleid rekening wordt gehouden met het dierenwelzijn, en dat ze een plan moet bevatten 
om een einde te maken aan de massale invoer van met ontbossing verband houdende 
grondstoffen zoals soja, palmolie en maïs, alsook een toezegging om een einde te 
maken aan de invoer en teelt van alle ggo’s in de EU; is van mening dat octrooien voor 
zaaigoed en essentiële biologische processen onaanvaardbaar zijn;

50. wijst erop dat de landbouw nood heeft aan een sociale en rechtvaardige transitie; 
benadrukt dat het landbouwbeleid en het internationaal handelsbeleid van de EU niet 
langer gericht mogen zijn op het huidige industriële model dat gebaseerd is op de 
uitvoer naar derde landen, waardoor primaire producenten worden blootgesteld aan 
geopolitieke gebeurtenissen waarop zij geen invloed hebben, maar gericht moeten zijn 
op een model waarin voedselsoevereiniteit met hoogwaardig voedsel, billijke 
producentenrendementen, milieubescherming, strenge normen voor dierenwelzijn en 
bijzondere aandacht voor de werknemers in de voedselketen de primaire doelstellingen 
zijn;

Behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit

51. benadrukt dat biodiversiteit en natuur niet louter mogen worden beschouwd als te 
gebruiken “natuurlijk kapitaal”, maar in plaats daarvan moeten worden erkend als 
gemeenschappelijk erfgoed voor de hele mensheid, en dringt aan op een andere 
benadering van de natuur in de Europese Green Deal; is er stellig van overtuigd dat de 
natuur op zich een intrinsieke waarde heeft die moet worden gerespecteerd en verwerpt 
elke poging om de natuur te gelde te maken of als gebruikswaarde uit te drukken;

52. betreurt ten zeerste dat de biodiversiteit in Europa in een alarmerend tempo blijft 
achteruitgaan en dat Europa er niet in slaagt zijn eerdere doelstellingen te halen om het 
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verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen; dringt aan op aanzienlijke 
instandhoudingsinspanningen waarbij de huidige trends worden omgebogen en de druk 
op de natuur afneemt; vraagt dringend om de volledige tenuitvoerlegging van een reeks 
beleidsmaatregelen die nodig zijn om verbeteringen tot stand te brengen en die 
gebaseerd moeten zijn op juridisch bindende doelstellingen voor de EU en haar 
lidstaten, met inbegrip van sectoraal beleid;

53. is ingenomen met het initiatief van de Commissie om uiterlijk in maart 2020 een 
biodiversiteitsstrategie te presenteren; herhaalt zijn standpunt in zijn resolutie van 
2 februari 2016 over de tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU, 
namelijk dat de vernietiging van habitats de belangrijkste factor is voor het verlies van 
biodiversiteit en een bijzondere prioriteit is bij het aanpakken van dit verlies, d.w.z. 
door degradatie en versnippering terug te dringen;

54. deelt het standpunt dat de oorzaken van de klimaatverandering en het verlies aan 
biodiversiteit mondiaal zijn en de nationale grenzen overstijgen; steunt daarom het 
voorstel dat de Commissie op de VN-biodiversiteitsconferentie in oktober 2020 zal 
doen voor een mondiale doelstelling om de biodiversiteit te beschermen;

55. benadrukt dat vrijwillige maatregelen en op de markt gebaseerde mechanismen zoals 
etikettering en “rondetafels” volstrekt ontoereikend zijn om een einde te maken aan de 
ontbossing in verband met ingevoerde producten zoals palmolie en soja; dringt aan op 
juridisch bindende doelstellingen en regelgevingsmaatregelen om een einde te maken 
aan de ontbossing in verband met producten die de EU invoert;

56. is van mening dat gebieden met een grote biodiversiteit die deel uitmaken van stedelijke 
groene infrastructuur helpen bij het aanpakken van luchtverontreiniging, lawaai, de 
gevolgen van de klimaatverandering, hittegolven, overstromingen en 
volksgezondheidsproblemen; erkent dat de Commissie voorstellen zal doen om de 
Europese steden groener te maken en de biodiversiteit in stedelijke gebieden te doen 
toenemen, en dringt aan op de noodzaak van urgentie en ambitie in deze voorstellen; is 
ingenomen met alle initiatieven ter ondersteuning van stadslandbouw;

57. benadrukt dat bossen een belangrijke bron van biodiversiteit zijn; benadrukt dat 
bosgebieden van cruciaal belang zijn om de watercyclus te regelen, CO2 te absorberen 
en recreatiemogelijkheden dicht bij de natuur te bieden; is ingenomen met de nieuwe 
EU-bosstrategie van de Commissie om nieuwe bomen te planten en beschadigde of 
uitgeputte bossen te herstellen en met haar inspanningen om invoer te stimuleren die 
geen ontbossing in het buitenland veroorzaakt om het risico voor bossen in de hele 
wereld tot een minimum te beperken; benadrukt dat alle inspanningen op het gebied van 
bebossing en herbebossing gericht moeten zijn op de bescherming en verbetering van de 
biodiversiteit en de opslag van koolstof;

58. erkent de rol van de “blauwe economie” bij de aanpak van de klimaatverandering; 
benadrukt dat de blauwe economie echt duurzaam moet zijn, aangezien het gebruik van 
mariene hulpbronnen direct of indirect afhankelijk is van de kwaliteit en het 
aanpassingsvermogen van de oceanen op de lange termijn; dringt aan op de uitwerking 
van een gemeenschappelijke strategie met de buurlanden om vervuiling te voorkomen 
en te verminderen, waarbij een gebied voor emissiebeheersing wordt ingesteld en het 
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netwerk van beschermde mariene gebieden wordt versterkt en onderling wordt 
gekoppeld in de Middellandse Zee; is ingenomen met de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid om de negatieve gevolgen van de visserij voor de 
ecosystemen te beperken, met name in kwetsbare gebieden, alsook met de belofte van 
de Commissie om meer verbonden en goed beheerde beschermde mariene gebieden te 
ondersteunen; dringt er bij de lidstaten op aan de wetenschappelijke aanbevelingen 
inzake vangstbeperkingen volledig na te leven en veroordeelt elke vorm van 
subsidiëring om de vloot uit te breiden;

59. dringt aan op meer financiering voor het milieu en klimaatactie, via het LIFE-
programma, dat op korte termijn ten minste 1 % van de gehele EU-begroting moet 
uitmaken, en van het gemeenschappelijk landbouwbeleid dat landbouwers moet betalen 
voor koolstofvastlegging en ecosysteemdiensten, met inachtneming van inheemse 
soorten en ecosystemen; verzoekt de Commissie een voorstel voor een nieuwe 
bodemkaderrichtlijn in te dienen en de bodems in de EU naar behoren te beschermen; 
verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen om de Natura 2000-gebieden ten 
minste 30 % van het landoppervlak en de zoetwater- en mariene gebieden van de EU te 
laten bestrijken; benadrukt de noodzaak van een financieel instrument ter ondersteuning 
van het beheer van de Natura 2000-gebieden;

60. merkt op dat de vraag naar biomassa voor energiedoeleinden naar verwachting in de 
meeste decarbonisatiescenario’s zal toenemen; herinnert eraan dat het gebruik van 
biomassa en de toenemende consumptie van levensmiddelen en voedergewassen een 
toename van de land- en bosbouwproductie vereisen, wat onaanvaardbare gevolgen 
voor het milieu en het klimaat heeft; is ernstig bezorgd over het feit dat de invoer van 
vaste biomassa, biobrandstoffen en vloeibare biomassa om aan de behoeften van de 
Europese vraag naar energie te voldoen, gepaard gaat met aanzienlijke gevolgen voor de 
biodiversiteit; verzoekt de Commissie en de lidstaten een einde te maken aan het 
gebruik van biomassa, onder meer om een nog grotere schadelijke afhankelijkheid van 
niet-duurzame energiebronnen te vermijden;

Streven om vervuiling tot nul terug te brengen voor een gifvrij milieu

61. stelt met bezorgdheid vast dat verontreiniging door synthetische chemische stoffen een 
grote en groeiende bedreiging vormt voor de mens en de natuur en dat er nog steeds 
nieuwe en oude chemische stoffen in het milieu van Europa vrijkomen, waardoor de 
totale chemische belasting van de Europese burgers en ecosystemen nog toeneemt en 
hoge sociale en economische kosten ontstaan, waardoor met name zwangere vrouwen 
worden bedreigd, kinderen in de baarmoeder worden misvormd, hun zich 
ontwikkelende hersenen worden beschadigd en onze intelligentie wordt belemmerd; 
merkt verder op dat er een verband bestaat tussen deze chemische stoffen en 
vruchtbaarheidsstoornissen en de toename van ziekten zoals kanker, en dat de Europese 
ecosystemen hierdoor dreigen vernietigd te worden;

62. benadrukt het recht op een niet-toxisch milieu; is ingenomen met de aankondiging van 
een plan om de vervuiling van lucht, water en bodem tot nul terug te brengen, maar stelt 
met bezorgdheid vast dat de Commissie nog steeds niet is begonnen met de strategie 
voor een niet-toxisch milieu die al in het zevende milieuactieplan in 2013 was beloofd; 
merkt op dat deze strategie dringend nodig is om de blootstelling van Europeanen aan 
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hormoonontregelende chemische stoffen en andere gevaarlijke stoffen drastisch te 
verminderen; roept de Commissie op om de beloofde strategie voor een niet-toxisch 
milieu in 2020 voor te stellen en om er ook consumentenproducten in op te nemen;

63. verzoekt de Commissie prioriteit te verlenen aan het elimineren van de blootstelling van 
mensen aan giftige chemische stoffen en het terugdringen van de daaraan gekoppelde 
gezondheidseffecten tegen 2030, met een duidelijk tijdschema, indicatoren en bindende 
doelstellingen; onderstreept de noodzaak van wetgevingsvoorstellen om te zorgen voor 
coördinatie en consistentie tussen de verschillende onderdelen van de Europese 
wetgeving inzake chemische stoffen op een manier die de gezondheid maximaal 
beschermt om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen gedurende de gehele levenscyclus 
te elimineren, met inbegrip van hormoonontregelende chemische stoffen, per- en 
polyfluoralkylverbindingen (PFAS), microplastics en zeer zorgwekkende stoffen, in al 
hun toepassingen, met inbegrip van materialen die met levensmiddelen in aanraking 
komen, speelgoed, medische producten, cosmetica, biociden en pesticiden, 
schoonmaakproducten, brandvertragers en andere toepassingen; benadrukt dat deze 
wetgevingsmaatregelen dringend noodzakelijk zijn en niet langer kunnen worden 
uitgesteld;

64. benadrukt dat het nemen van voorzorgsmaatregelen op het gebied van risicobeheersing 
voor groepen chemische stoffen en het bevorderen van het gebruik van chemische 
stoffen die door hun ontwerp veilig en circulair zijn, kunnen helpen om toekomstige 
vervuiling te beperken; is van mening dat materialen vanaf het ontwerpstadium vrij 
moeten zijn van giftige componenten en dat materiaalstromen met oude chemische 
stoffen moeten worden ontgift zodat ze veilig kunnen worden hergebruikt en 
gerecycleerd in een circulaire economie; verwerpt elke poging om het 
voorzorgsbeginsel in de EU-wetgeving te wissen of te ontkrachten;

65. benadrukt dat er een duidelijke toezegging moet worden gedaan om de middelen te 
garanderen voor betere onderzoeks- en testmethoden en voor ondersteuning van 
organisaties die veilige alternatieven aanbieden en onderzoeken, en om de vervanging 
van schadelijke chemische stoffen, schone productie en duurzame innovatie te 
bevorderen; benadrukt dat het noodzakelijk is het aantal dierproeven bij risico-
evaluaties te verminderen en dringt aan op meer inspanningen en middelen hiervoor; 
pleit voor het opzetten van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing om nieuwe 
chemische dreigingen op te sporen;

66. is van mening dat de ambitie om alle verontreiniging tot nul terug te dringen gebaseerd 
moet zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten en niet minder bescherming 
mag bieden dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbeveelt; verzoekt de 
Commissie de luchtkwaliteitsnormen aan te passen tot op zijn minst de aanbevelingen 
van de WHO;

67. is van mening dat de consumenten recht hebben op volledige informatie; dringt aan op 
gecoördineerde, voor heel Europa geldende verplichte informatiesystemen over 
chemische stoffen in consumentenproducten, materialen en afval, alsook op 
voorlichtings- en bewustmakingscampagnes voor het publiek; dringt aan op volledige 
en actieve transparantie in de procedures voor risicobeoordeling en risicobeheer;
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Het financieren van de Europese Green Deal en het waarborgen van een rechtvaardige 
transitie 

68. is van mening dat het voorstel van de Commissie absoluut geen duidelijk en ambitieus 
financieringsplan bevat; verwacht dat de Commissie een dergelijk financieringsplan 
opstelt waarin wordt aangegeven welke publieke en particuliere geldbronnen zullen 
worden gebruikt, waar deze middelen vandaan komen en hoe ze zullen worden 
toegewezen; verzoekt de lidstaten die betrokken zijn bij de onderhandelingen over een 
procedure voor nauwere samenwerking op het gebied van een belasting op financiële 
transacties om tot een akkoord over dit instrument te komen; is van mening dat een 
dergelijk instrument een van de nieuwe geldbronnen kan zijn die de EU kan aanspreken 
om de Europese Green Deal te financieren;

69. is van mening dat een rechtvaardige transitie meer is dan alleen een fonds of een pot 
met geld, maar dat het een hele beleidsaanpak is die gebaseerd is op investeringen die 
ervoor moeten zorgen dat iedereen baat heeft bij de transitie, door de 
sociaaleconomische rechten te handhaven, een betere levensstandaard te garanderen en 
de beginselen van economische, sociale en territoriale cohesie ten uitvoer te leggen; 
verzoekt de Commissie en de Raad de bestaande sociale fondsen te versterken in plaats 
van ze af te bouwen, zoals wordt voorgesteld voor het Cohesiefonds, en ervoor te 
zorgen dat het fonds voor een rechtvaardige transitie kwetsbare regio’s, 
gemeenschappen en werknemers helpt en bescherming biedt tegen de huidige en 
toekomstige gestrande activa; benadrukt dat een billijke toewijzing van de middelen van 
het fonds voor een rechtvaardige transitie moet worden gewaarborgd en dat daarbij 
rekening moet worden gehouden met de cohesiecriteria; is van mening dat het 
mechanisme van een rechtvaardige transitie het partnerschapsbeginsel moet eerbiedigen 
en versterken door alle relevante belanghebbenden bij het proces te betrekken, en dat 
het fonds voor een rechtvaardige transitie moet worden gefinancierd door een 
aanzienlijke verhoging van de overheidsuitgaven en door gebruik te maken van 
bestaande financieringsmechanismen;

70. is van mening dat het in het stabiliteits- en groeipact voorgeschreven plafond voor de 
nationale leningen van 3 % van het bbp en het door het begrotingspact geëiste 
structurele nultekort de ecologische transitie ernstig belemmeren door de lidstaten te 
verbieden grootschalige overheidsinvesteringen te doen om tot een koolstofvrije 
economie te komen; benadrukt dat de kosten van een grondige decarbonisatie nu veel 
lager liggen dan de kosten om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen; 
dringt aan op de intrekking van het begrotingspact en verzoekt de Commissie en de 
Raad het stabiliteits- en groeipact en het nieuwe begrotingspact te vervangen door een 
werkgelegenheids- en duurzaamheidspact, of op zijn minst de milieu- en sociale 
overheidsinvesteringen uit te sluiten van deze 3 %-regel; dringt aan op een hervorming 
van de regels voor staatssteun om ongekende overheidsinvesteringen in de groene 
transitie, openbare diensten en sociale bescherming mogelijk te maken;

71. is ingenomen met het voorstel om de EIB om te vormen tot de nieuwe klimaatbank van 
de EU en over het besluit van de EIB om de meeste fossiele brandstoffen af te stoten; 
verzoekt de EIB alle fossiele brandstoffen, met inbegrip van gas, af te stoten; verzoekt 
de nieuwe klimaatbank de transitie met renteloze leningen te ondersteunen, en verzoekt 
de Commissie en de Raad regelgeving in te voeren die investeringen in vervuilende 
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sectoren verbiedt;

72. benadrukt dat de ECB en het monetair beleid volledig moeten worden betrokken bij de 
financiering van de transitie; is ingenomen met de verklaring van de president van de 
ECB dat de strijd tegen klimaatverandering een “kritieke missie” voor de bank is; 
verwacht dat de ECB alle fossiele brandstoffen, met inbegrip van gas, volledig afstoot 
in haar aankoopprogramma voor de bedrijfssector; verzoekt de ECB prudentiële 
beheersinstrumenten te gebruiken om groene activa te bevorderen, investeringen te 
verschuiven naar duurzame activiteiten en toezichtsinstrumenten zoals stresstests in te 
voeren om de financiële milieurisico’s naar behoren te beoordelen en te verminderen; 
dringt aan op een herziening van de normen van ratingbureaus om milieu-, sociale en 
governancecriteria in hun beoordelingen op te nemen; is van mening dat de ECB 
rechtstreeks met renteloze leningen geld moet kunnen lenen aan de lidstaten om massale 
overheidsinvesteringen in de transitie mogelijk te maken; verzoekt de Raad en de 
lidstaten daarom het mandaat van de ECB te herzien om haar in staat te stellen volledig 
bij te dragen aan de financiering van de transitie, onder meer door rechtstreeks geld te 
lenen aan de lidstaten;

73. is van mening dat het Verdrag inzake het Energiehandvest schadelijk en achterhaald is 
en verzoekt de Commissie en de lidstaten zich zo snel mogelijk uit het Verdrag terug te 
trekken;

74. benadrukt dat de lidstaten jaarlijks miljarden aan inkomsten verliezen als gevolg van 
belastingontduiking, en dat deze bedragen zouden kunnen worden geïnvesteerd in de 
ecologische transitie; verzoekt de Commissie en de Raad een geloofwaardige en 
volledige zwarte lijst van alle belastingparadijzen op te stellen en fiscale transparantie 
en openbare verslaglegging per land in te voeren om ervoor te zorgen dat grote 
bedrijven worden belast waar ze inkomsten genereren; verzoekt de Commissie 
schadelijke belastingpraktijken van de lidstaten aan te pakken en een minimale 
effectieve vennootschapsbelasting vast te stellen om een einde te maken aan de wedloop 
naar de bodem;

75. dringt aan op de ontwikkeling van nieuwe fiscale stimuli om activiteiten die schadelijk 
zijn voor het milieu te ontmoedigen; is van mening dat de inkomsten uit dergelijke 
belastingen volledig moeten worden besteed aan de financiering van de transitie; 
benadrukt dat er een verdelingsanalyse moet worden verricht alvorens dergelijke fiscale 
stimuli vast te stellen om ervoor te zorgen dat deze geen ongelijkheden in de hand 
werken;

76. is van mening dat er binnen het neoliberale economische kader geen effectieve 
rechtvaardige transitie mogelijk is; verzoekt de Commissie met dit kader te breken en 
een einde te maken aan bezuinigingsmaatregelen en op bezuinigingen gebaseerde en 
antisociale beleidsmaatregelen, zoals die welke worden bepleit in het kader van het 
Europees semester; verzoekt de Commissie de Europese Green Deal te erkennen als een 
kans en een noodzaak om de overheidsinvesteringen op Europees niveau te verhogen;

77. herinnert aan de rol van onderwijs, opleiding, omscholing en bijscholing bij de groene 
transitie en merkt op dat kwaliteitsbanen met een lage koolstofimpact ook banen 
omvatten die veel meer zijn dan “stoere” banen, onder meer in de zorg-, gezondheids- 
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en onderwijssector; benadrukt in dit verband het belang van overleg met en 
betrokkenheid van de sociale partners; benadrukt dat ook de capaciteitsopbouw van 
regio’s en steden en gemeenten moet worden opgenomen om deze belanghebbenden 
deel te laten uitmaken van de oplossing en de toegang tot de beschikbare financiering te 
vergemakkelijken;

78. verzoekt de Commissie een ambitieus fonds voor een rechtvaardige transitie voor te 
stellen om kwetsbare regio’s, gemeenschappen en werknemers te ondersteunen en 
nieuwe milieuvriendelijke activiteiten te financieren, en zo duurzame banen te creëren, 
de lokale productie te bevorderen, technische omscholing van werknemers te 
financieren en vergoedingen en toelagen toe te kennen aan werknemers die op zoek zijn 
naar nieuwe kwaliteitsbanen; verzoekt de Commissie ook passende criteria vast te 
stellen voor de uitgaven voor een rechtvaardige transitie, met onder meer de geleidelijke 
afschaffing van fossiele brandstoffen als voorwaarde; dringt erop aan de werkloosheid 
aan te pakken via opleidings- en onderwijsprogramma’s die voorbereiden op 
toekomstgerichte duurzame banen en kwaliteitsbanen;

Onderzoek mobiliseren en innovatie stimuleren

79. wijst op het belang van door de overheid gefinancierd onderzoek om nieuwe 
oplossingen voor de klimaatcrisis te vinden die collectieve goederen opleveren; is van 
mening dat de Europese Green Deal de investeringen in duurzame praktijken moet 
versnellen; benadrukt echter dat de oplossingen voor de klimaatcrisis al bestaan en dat 
de belangrijkste belemmering een gebrek aan politieke wil is; wijst met bezorgdheid op 
de financiële belangen van de fossiele-brandstofsector bij het bevorderen van 
klimaatoplossingen op basis van geotechniek;

80. benadrukt dat het noodzakelijk is te investeren in onderzoek naar duurzame alternatieve 
brandstoffen, met name voor de luchtvaart- en scheepvaartsector, en verzoekt de 
Commissie ten volle gebruik te maken van het Horizon Europa-programma ter 
ondersteuning van de uitdagingen van de ecologische transitie, met name in de digitale 
en industriële sectoren; wijst op de rol die nieuwe technologieën kunnen spelen bij 
aanpassing en dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om de 
onderzoeksinspanningen te richten op aanpassingstechnologieën;

“Niet schaden” – Duurzaamheid integreren in alle beleidsmaatregelen van de EU

81. is ingenomen met de groene eed om niet te schaden, en dringt er effectief op aan dat alle 
acties en beleidsmaatregelen van de EU samenwerken om een rechtvaardige transitie tot 
stand te brengen; wijst erop dat het huidige landbouw-, visserij- en handelsbeleid van de 
EU in feite veel schade toebrengen aan alle ambities inzake klimaat, biodiversiteit en 
rechtvaardige transitie die zijn vastgelegd in de Europese Green Deal; benadrukt dat op 
al deze gebieden radicale veranderingen nodig zijn als we deze ambities willen 
verwezenlijken; dringt erop aan dat deze feiten duidelijk worden erkend en dat moedige 
voorstellen worden gedaan om een einde te maken aan deze controverses in het beleid 
en de wetgeving van de EU;

82. benadrukt dat het handelsbeleid moet aansluiten bij de ecologische transitiedoelstelling; 
roept de Commissie en de Raad daarom op om de doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs en de biodiversiteitsdoelstellingen in de vorm van bindende bepalingen op te 



RE\1196593NL.docx 21/24 PE643.468v01-00

NL

nemen in alle handels- en investeringsovereenkomsten, teneinde de partners ertoe aan te 
zetten zich te houden aan de in de Overeenkomst van Parijs vastgelegde doelstelling van 
1,5°C en aan de doelstelling om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen; 
verzoekt de Commissie en de Raad tevens om alle bilaterale handelsakkoorden te 
herzien om daarin ambitieuze en bindende klimaat- en biodiversiteitsverplichtingen te 
integreren en de partners er op die manier toe aan te zetten klimaatstrategieën aan te 
nemen die in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Parijs; roept op tot 
beëindiging van de handelsbesprekingen tussen de EU en de Mercosur en tussen de EU 
en Australië en tot beëindiging van alle vrijhandelsovereenkomsten;

83. is van mening dat de Europese Green Deal een kans is om aan te dringen op eerlijke en 
rechtvaardige internationale handel die voor alle partijen en mensen voordelig is, 
gebaseerd is op solidariteit en volledig in overeenstemming met onze klimaat- en 
sociale doelstellingen; pleit voor een fundamentele verschuiving van concurrentie naar 
complementariteit in de internationale handel, en erkent het soevereine recht van de 
lidstaten om hun eigen handelsbeleid volgens dit beginsel vorm te geven; dringt erop 
aan dat geen invoer naar de EU mag worden toegestaan van goederen die in strijd met 
de milieuregels van de EU zijn geproduceerd, en dat chemische bedrijven in de EU geen 
pesticiden mogen uitvoeren waarvan het gebruik in de EU is verboden;

84. verzoekt de Commissie al haar ondertekende of in onderhandeling zijnde bilaterale 
vrijhandelsovereenkomsten grondig door te lichten om ze aan te passen aan de 
doelstellingen inzake klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid; 
verzoekt de Commissie ook actief deel te nemen aan het nieuwe WTO-initiatief inzake 
klimaatverandering; verafschuwt het gebruik van mechanismen ter bescherming van 
investeringen in alle vormen, zoals de beslechting van geschillen tussen investeerders 
en staten (ISDS), en dringt er bij de Commissie en alle lidstaten op aan alle bestaande 
overeenkomsten te herzien en deze schadelijke mechanismen zo spoedig mogelijk te 
schrappen en geen van deze instrumenten in toekomstige overeenkomsten op te nemen;

85. is van mening dat de decarbonisatiestrategie van de EU ook de bevordering van de 
vrede en de beëindiging van het militair-industrieel complex moet omvatten; benadrukt 
dat het militair-industrieel complex een grote bron van milieuvervuiling op de planeet is 
en dat de energierekening van oorlog veel hoger is dan die van meerdere andere 
menselijke activiteiten; dringt erop aan dat de veiligheids- en defensiebegrotingen 
worden overgeheveld naar klimaatmaatregelen;

86. herinnert eraan dat de militaire industrie een van de grootste bronnen van 
milieuvervuiling op de planeet is; spreekt zijn afkeuring uit over de tegenstrijdigheden 
van de Commissie bij de aanneming van een groene retoriek en de bevordering van 
militaire escalatie in de EU; dringt er bij de Commissie en de Raad op aan geen 
financiële middelen over te hevelen naar militaire uitgaven, onmiddellijk een einde te 
maken aan de voortdurende wapenwedloop en deze middelen toe te wijzen aan milieu- 
en sociale maatregelen;

87. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat er significante en meetbare 
resultaten worden geboekt wanneer milieudoelstellingen worden geïntegreerd in 
sectoraal beleid; dringt erop aan dat overheidsbegrotingen, particuliere investeringen en 
financiële markten worden geheroriënteerd op het bevorderen van een duurzame 
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transitie; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan middelen te ontwikkelen en 
aan te nemen om de vooruitgang van de samenleving in de richting van duurzaamheid 
te meten, die verder gaan dan het bbp en rekening houden met het welzijn van mensen, 
dieren en de planeet, met behulp van een dashboard van indicatoren;

88. verzoekt de Commissie deze verschillende beleidsgebieden samen te laten werken om 
de transformerende verandering in heel Europa mogelijk te maken die nodig is om de 
langetermijnvisie van “goed leven, binnen de grenzen van onze planeet” ten uitvoer te 
leggen; hoopt dat de tenuitvoerlegging van de noodzakelijke Europese Green Deal 
systemische beleidskaders met bindende doelstellingen oplevert en alle 
belanghebbenden erbij betrekt;

89. verwerpt alle retoriek over de noodzaak om de “administratieve rompslomp en de 
administratieve lasten te verminderen” als deze bedoeld is om de broodnodige 
wetswijzigingen te belemmeren; verwerpt het “one in, one out” concept; benadrukt dat 
werkelijk betere regelgeving alleen kan worden bereikt door een eerlijk en rechtvaardig 
evenwicht te creëren tussen de mogelijkheid van input en deelname van het 
maatschappelijk middenveld, de wetenschap en het bedrijfsleven; dringt aan op 
volledige democratie en transparantie in alle stadia van de beleidsvorming en bij het 
opstellen van en het onderhandelen over beleid en wetgeving, onder meer in de Raad en 
gedurende de gehele comitologieprocedure; is van mening dat alle bestuursniveaus 
dringend actieve toegang tot documenten moeten verlenen; is ingenomen met het feit 
dat wordt overwogen de Aarhus-verordening te herzien; benadrukt dat volledige 
toegang tot documenten en de rechtsgang van essentieel belang is om burgers in staat te 
stellen toe te zien op beleid en wetgeving en deze te helpen handhaven;

90. is van mening dat de uitvoeringswetgeving de hoeksteen van het EU- en nationale 
beleid moet vormen; dringt er bij de lidstaten op aan de uitvoering van het milieubeleid 
te versterken om de voordelen ervan ten volle te kunnen benutten; benadrukt dat de 
milieu- en klimaatdoelstellingen niet zullen worden gehaald zonder een effectievere 
uitvoering en financiering van de bestaande maatregelen in alle Europese 
milieubeleidsmaatregelen; verzoekt de Commissie waar nodig maatregelen te nemen 
om de volledige uitvoering van de EU-milieuwetgeving te waarborgen;

De EU in de wereld

91. beseft dat de lasten van de klimaatcrisis nu al voor het merendeel voor rekening zijn van 
het Globale Zuiden en dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn, dat het Globale 
Zuiden kwetsbaarder is voor de negatieve gevolgen van de klimaatverandering dan het 
Globale Noorden, reeds te kampen heeft met verliezen en schade en zich minder goed 
kan aanpassen, en dat het Globale Zuiden aanzienlijk minder aan de klimaatcrisis heeft 
bijgedragen dan het Globale Noorden; roept de Commissie en de lidstaten op om echte 
solidariteit met het Globale Zuiden te tonen en de historische verantwoordelijkheid en 
de klimaatschuld te erkennen en ernaar te handelen;

92. is van mening dat de Overeenkomst van Parijs bedreigd wordt door de negatieve 
gevolgen van rechtse krachten in de wereld en beschouwt de COP26 als een cruciaal 
moment dat de integriteit van de Overeenkomst van Parijs zal ondermijnen of 
versterken; is van mening dat de EU alles in het werk moet stellen om de integriteit van 
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de Overeenkomst van Parijs veilig te stellen en dat deze een fundamenteel onderdeel 
van de Europese Green Deal moet zijn;

93. betreurt ten zeerste de resultaten van de COP25 in Madrid, Spanje, die onder Chileens 
voorzitterschap is gehouden, en wijst met bezorgdheid op het gebrek aan vooruitgang 
bij deze besprekingen op hoog niveau; dringt er bij de Raad, de Commissie en de 
lidstaten op aan zich het hele jaar door actief in te zetten met andere partijen bij de 
Overeenkomst van Parijs om te zorgen voor positieve en ambitieuze resultaten tijdens 
de COP26 in Glasgow en om een herhaling van de COP25 te voorkomen;

94. is ervan overtuigd dat de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling integraal deel 
moeten uitmaken van de ecologische transitie en dat de Europese Green Deal erop 
gericht moet zijn deze doelstellingen volledig te bereiken en een op rechten gebaseerde 
aanpak van de klimaatmaatregelen te hanteren;

95. is van mening dat internationale economische betrekkingen tot wederzijds voordeel 
moeten strekken, waarbij alle vormen van neokolonialisme worden verworpen en 
sociaal-economische rechten voor iedereen worden gewaarborgd; benadrukt dat de EU 
en de lidstaten actief en in de geest van oprechte partnerschappen met derden moeten 
samenwerken; verwerpt alle vormen van neokolonialisme die het Globale Zuiden 
onderwerpen aan de controle of invloed van andere landen en de soevereiniteit van deze 
staten aantasten; dringt er bij de EU en de lidstaten op aan de klimaat- en 
biodiversiteitscrisis bovenaan alle agenda’s van internationale fora, waaronder de G7 en 
de G20, te plaatsen;

96. is ten zeerste ingenomen met de wereldwijde klimaatbewegingen, zoals de Fridays for 
Future-beweging, die de klimaatcrisis op de voorgrond van het publieke debat en in de 
schijnwerpers plaatsen; is van mening dat activisme en protesten een essentieel 
onderdeel zijn van deze transitie; dringt erop aan dat nationale en regionale parlementen 
met wetgevende bevoegdheden, vakbonden, ngo’s, het maatschappelijk middenveld en 
burgers volledig worden betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de Europese 
Green Deal;

97. stelt met grote bezorgdheid vast dat 100 bedrijven wereldwijd verantwoordelijk zijn 
voor 71 % van de wereldwijde uitstoot; herhaalt dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn 
om hun activiteiten koolstofvrij te maken; verzoekt de Commissie een voorstel in te 
dienen voor een waakzaamheidsplicht van bedrijven, die inhoudt dat moederbedrijven 
aansprakelijk zijn voor milieuschade en schendingen van de arbeids- en mensenrechten 
in hun wereldwijde waardeketens;

98. acht het van het grootste belang dat de EU haar klimaatschuld en haar historische 
verantwoordelijkheid erkent om de planeet sneller koolstofvrij te maken, waarbij zij 
rekening houdt met de verschillende uitgangspunten van haar lidstaten; verzoekt de EU 
de klimaatfondsen internationaal aan te vullen en mondiaal leiderschap te tonen bij de 
financiering; verzoekt de Commissie en de Raad de ontwikkelingslanden te steunen in 
hun verzoeken tot vergoeding van verlies en schade en zich actief in te zetten voor een 
financieel stelsel van internationale solidariteit;

99. verzoekt de Commissie een uitgebreid mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens 
voor te stellen dat enkel gebaseerd is op klimaat-, milieu- en dierenwelzijnscriteria en 
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op door de IAO beoordeelde arbeidsomstandigheden om lokale productie, eerlijke 
prijzen en korte leveringsketens te ondersteunen en de consumptie te ontmoedigen van 
producten die een lange afstand hebben afgelegd; dringt erop aan dat een 
waakzaamheidsplicht van bedrijven en bindende ecologische arbeids- en sociale normen 
in de gehele waardeketen worden opgenomen; verzoekt de Commissie om van het 
stoppen van ontbossing buiten de EU een topprioriteit te maken, en daarom alvast te 
beginnen met voorschriften om de ontbossing aan het begin van de leveringsketens aan 
te pakken en het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens in die zin te 
gebruiken;

100. verzoekt de EU de invoering van de status van klimaatvluchteling, met inbegrip van een 
internationale definitie van klimaatasiel, te onderschrijven en te bepleiten, en te ijveren 
voor de erkenning van de internationale misdaad van ecocide en voor een wereldwijd 
verdrag voor de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen;

101. beschouwt de topontmoeting tussen de EU en China in Leipzig als een belangrijke kans 
om het ambitieuze mondiale klimaatleiderschap tussen China en de EU te consolideren; 
ziet uit naar ambitieuze resultaten op de conferentie over biodiversiteit in Kunming en 
verwacht dat deze zal samengaan met ambitieuze strategieën voor aanpassing aan en 
beperking van de klimaatverandering in de hele wereld;

102. moedigt andere grote economieën ten zeerste aan om hun nationaal bepaalde bijdragen 
(NDC’s) te verhogen en concrete maatregelen te nemen die aansluiten bij hun NDC’s; is 
van mening dat het beste signaal dat aan de internationale gemeenschap kan worden 
gestuurd erin bestaat het goede voorbeeld te geven en een ambitieuze NDC goed te 
keuren, en ook het Globale Zuiden te steunen zodat het ambitieuze 
mitigatiedoelstellingen kan halen;

103. roept de nationale en regionale parlementen met wetgevende bevoegdheden, 
vakbonden, ngo’s, het maatschappelijk middenveld en de burgers op ervoor te zorgen 
dat de Raad, de Commissie en de regeringen hun verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs nakomen en de Europese Green Deal volledig uitvoeren;

°

° °

104. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.


