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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie juridische 
zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. overwegende dat het Parlement de afgelopen jaren een proactieve rol heeft gespeeld 
door aan te dringen op een milieuaansprakelijkheidsregeling voor schade op het gebied 
van milieu en de mensenrechten in derde landen, met name door de aanneming van zijn 
resolutie van 25 oktober 2016 over de aansprakelijkheid van ondernemingen voor 
ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen;

2. overwegende dat in beginsel 21 van de Verklaring van Stockholm en in beginsel 2 van 
de Verklaring van Rio het soevereine recht van staten wordt erkend om hun eigen 
natuurlijke hulpbronnen te exploiteren, maar ook de verantwoordelijkheid of 
verplichting om geen schade toe te brengen aan het milieu van andere staten of van 
gebieden buiten de grenzen van de nationale jurisdictie;

3. overwegende dat in veel ontwikkelingslanden schendingen van de mensenrechten en 
milieuschade zijn vastgesteld, waaronder onteigening van land van inheemse volkeren 
en plaatselijke gemeenschappen, moderne slavernij, vernietiging van ecosystemen, 
watervervuiling en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen;

4. overwegende dat er steeds meer gevallen zijn waarin slachtoffers van door 
dochterondernemingen van Europese bedrijven veroorzaakte verontreiniging proberen 
een milieuaansprakelijkheidsvordering tegen moedermaatschappijen in te stellen bij 
rechtbanken in de EU;

5. overwegende dat mensenrechtenschendingen en milieuschade vaak nauw met elkaar 
verbonden zijn en dienovereenkomstig moeten worden aangepakt door middel van een 
holistische benadering;

6. wijst erop dat de wereldwijde stijging van milieucriminaliteit een toenemende 
bedreiging vormt voor de verwezenlijking van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de VN, de Overeenkomst van Parijs en het Verdrag inzake 
biologische diversiteit, met name in ontwikkelingslanden; is bezorgd over het feit dat 
milieudelicten vaak niet worden opgespoord vanwege terughoudendheid of inefficiëntie 
bij wetshandhaving, met name in ontwikkelingslanden;

7. steunt de oproep van de VN, en die van andere internationale organisaties, tot 
wereldwijde erkenning van het recht op een veilig, schoon, gezond en duurzaam milieu 
op VN-niveau, hetgeen de verplichting met zich mee moet brengen om degenen die dit 
recht schenden te vervolgen; dringt er bij de Unie op aan het Handvest van de 
grondrechten van de EU daartoe aan te passen; verzoekt de EU en de lidstaten zich meer 
in te spannen voor de verwezenlijking, uiterlijk in 2030, van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in het kader van het Actiedecennium, de 
Green Deal en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030;

8. wijst erop dat de EU een hoog niveau van milieubescherming op haar eigen 
grondgebied moet bevorderen en haar uiterste best moet doen om schade aan het milieu 
in derde landen te voorkomen die wordt veroorzaakt door in de EU-lidstaten gevestigde 
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ondernemingen; erkent dat er behoefte is aan een verplicht geharmoniseerd 
zorgvuldigheidskader op Unieniveau en dringt er bij de lidstaten op aan dit vast te 
stellen, om ervoor te zorgen dat maatregelen op het gebied van passende zorgvuldigheid 
niet strikt beperkt blijven tot nationale inspanningen op het niveau van de lidstaten; 
herinnert eraan dat zorgvuldigheid in de eerste plaats een preventief mechanisme is en 
dat van de desbetreffende bedrijven eerst en vooral moet worden geëist dat zij potentiële 
of werkelijke negatieve effecten vaststellen en beleid en maatregelen vaststellen om die 
aan te pakken; benadrukt dat een onderneming, wanneer zij een negatief effect 
veroorzaakt of ertoe bijdraagt, de nodige herstelmaatregelen moet nemen en 
strafrechtelijk aansprakelijk voor dergelijke effecten moet kunnen worden gesteld; 
onderstreept dat aansprakelijkheid voor ondernemingen, met inbegrip van schade in 
verband met de activiteiten van een onderneming, noodzakelijk is om ervoor te zorgen 
dat ondernemingen worden gestimuleerd om zorgvuldigheid toe te passen en dat die 
zorgvuldigheid doeltreffend is;

9. herinnert eraan dat volgens het Milieuprogramma van de VN (UNEP) en Interpol de 
monetaire waarde van milieucriminaliteit tussen 70 en 213 miljard USD per jaar 
bedraagt; benadrukt dat de illegale handel in dieren en bosproducten vooral 
ontwikkelingslanden treft; verzoekt de EU meer steun te verlenen aan deze landen bij de 
bestrijding van illegale handel die schadelijk is voor het milieu, hun extra 
inkomstenbronnen ontneemt en hun sociale en economische ontwikkeling belemmert;

10. benadrukt dat mensen in ontwikkelingslanden voor hun voedselvoorziening, gezondheid 
en economische zekerheid rechtstreeks afhankelijk zijn van biodiversiteit; betreurt het 
feit dat de achteruitgang van biodiversiteit als gevolg van milieucriminaliteit en het 
daaruit voortvloeiende verlies van hulpbronnen hun kwetsbaarheid vergroten;

11. wijst erop dat het internationaal milieurecht weliswaar is geëvolueerd door de 
goedkeuring van verdragen en conventies, maar dat het strafrecht ontoereikend blijft om 
aanzienlijke milieuschade te voorkomen; dringt er bij de EU op aan bij de bestrijding 
van milieucriminaliteit te zorgen voor verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid en 
daarvan een strategische politieke prioriteit te maken bij internationale justitiële 
samenwerking en voor de EU-instellingen en de Conferentie van de Partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, met name door goed 
bestuur op milieugebied te bevorderen, door de naleving van multilaterale 
milieuovereenkomsten (MEA’s) te bevorderen, waaronder de vaststelling van 
strafrechtelijke sancties, door de uitwisseling van beste praktijken op het gebied van 
milieubescherming aan te moedigen via een dialoog met de particuliere en de 
overheidssector, lokale autoriteiten in derde landen en het maatschappelijk middenveld, 
en door een ruimere werkingssfeer van het Internationaal Strafhof te bepleiten, zodat het 
Strafhof zich uit hoofde van het Statuut van Rome kan uitspreken over aan ecocide 
equivalente delicten;

12. verzoekt de Commissie een voorstel te overwegen voor een hervorming van Richtlijn 
2008/99/EG van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel 
van het strafrecht, teneinde de lijst van soorten gedragingen die als milieudelicten 
worden aangemerkt, uit te breiden en een minimumkader van sancties vast te stellen om 
ervoor te zorgen dat deze richtlijn in de hele EU een afschrikkend effect heeft;

13. is ingenomen met de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de prioriteit die bij de 
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onderhandelingen over handelsovereenkomsten met ontwikkelingslanden wordt 
gegeven aan de bescherming van flora en fauna; herinnert eraan dat de Commissie zich 
ertoe heeft verbonden het actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren 
en planten te herzien, met name wat betreft de illegale handel in ivoor; eist in dit 
verband dat de Afrikaanse olifant, die als gevolg van de illegale handel in ivoor met 
uitsterven wordt bedreigd, wordt opgenomen in bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake de 
internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES);

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten om beschermingsregelingen voor de slachtoffers 
van milieuschade op te zetten en ervoor te zorgen dat zij volledige toegang hebben tot 
de rechter, tot schadeloosstelling en bijstand, in een context waarin maatschappelijke 
organisaties of personen uit hoofde van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (ELD, 
Environmental Liability Directive) geen vorderingen tegen bedrijven kunnen indienen 
wegens vermeende schendingen van deze richtlijn; dringt erop aan dat de betrokken 
natuurlijke en rechtspersonen het recht hebben om vorderingen in te stellen tegen 
bedrijven op grond van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn; dringt er voorts op aan 
representatieve vorderingen van ngo’s tegen inbreuken op milieunormen door bedrijven 
te vergemakkelijken;

15. benadrukt dat de milieuaansprakelijkheidsregeling van de EU in overeenstemming moet 
zijn met beleidssamenhang ten aanzien van ontwikkeling (PCD) en het beginsel “geen 
schade berokkenen”;

16. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de tenuitvoerlegging van het 
Verdrag van Aarhus te verbeteren en tegemoet te komen aan de bezwaren van het 
comité van toezicht op de naleving van het Verdrag van Aarhus met betrekking tot de 
naleving door de EU van haar internationale verplichtingen uit hoofde van dat verdrag;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten de ratificatie van het Verdrag van Aarhus onder 
derde landen te bevorderen en een actieve rol te spelen in de taskforce inzake toegang 
tot de rechter door informatie, ervaringen en goede praktijken in de desbetreffende 
jurisprudentie met derde landen te delen;

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten de beginselen van het Verdrag van Aarhus te 
bevorderen in internationale organisaties en internationale processen met betrekking tot 
het milieu;

19. herinnert eraan dat de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn cruciaal is om uitvoering te 
kunnen geven aan het beginsel “de vervuiler betaalt”; betreurt het feit dat de 
aansprakelijkheidsregels grotendeels niet zijn toegepast, waardoor deze regels hun 
compenserende en preventieve functies niet kunnen vervullen; is van mening dat in het 
kader van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn, teneinde de doeltreffende naleving van 
het beginsel “de vervuiler betaalt” te waarborgen, een risicoaansprakelijkheidsregeling 
moet worden vastgesteld voor elke vorm van milieuschade of dreigend gevaar voor het 
milieu, ook in situaties waarin schade het gevolg is van uitdrukkelijk toegestane 
activiteiten of waarin de potentiële schade als gevolg van dergelijke maatregelen niet 
bekend was toen de activiteiten plaatsvonden, en moet worden voorzien in de niet-
toepasselijkheid van wettelijke beperkingen op sanctieprocedures;

20. is van mening dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en verantwoord 
optreden op milieugebied van bedrijven (CER) een aanvulling vormen op 
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milieuaansprakelijkheid, aangezien een correcte naleving van MVO en CER de kans op 
milieuschade kan verminderen; verzoekt de Commissie dienovereenkomstig ambitieuze 
wetgeving aan te nemen met betrekking tot een verplicht EU-zorgvuldigheidskader; 
benadrukt dat dergelijke wetgeving een grondstoffenoverschrijdende benadering moet 
volgen, van toepassing moet zijn op alle economische actoren in de toeleveringsketen, 
zowel upstream als downstream, met inbegrip van financiële actoren, en vergezeld moet 
gaan van een robuust rapportage-, openbaarmakings- en handhavingsmechanisme, 
waaronder doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties voor niet-naleving; 
herinnert er echter aan dat dergelijke wetgeving een aanvulling moet vormen op de 
wetgeving die voorziet in een bindend kader voor milieuaansprakelijkheid voor EU-
ondernemingen die in derde landen actief zijn; herhaalt eveneens dat er normen moeten 
worden ontwikkeld voor de verplichte openbaarmaking van relevante informatie door 
ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van de herziening van Richtlijn 
2014/95/EU van 22 oktober 2014 betreffende de openbaarmaking van niet-financiële 
informatie, met name door een handhavings- en sanctiemechanisme op te nemen ter 
ondersteuning van de rapportagevereisten;

21. is van mening dat, om een hoog niveau van milieubescherming te bereiken, het 
toepassingsgebied van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn moet worden uitgebreid tot 
alle soorten gedragingen die schadelijk zijn of een onmiddellijk risico vormen voor het 
milieu, met name elke vorm van dreigend risico voor of schade aan water en bodem;

22. vestigt de aandacht op de belemmeringen bij het aansprakelijk stellen van bedrijven 
voor milieuschade, zoals de regeling voor beperkte aansprakelijkheid, insolventie, 
belemmeringen van de toegang tot de rechter, latentietijd, causale onzekerheid en 
weinig specifieke beoordelingscriteria inzake milieuschade;

23. is ingenomen met de inspanningen van een aantal toonaangevende ondernemingen en 
bedrijven om vrijwillige maatregelen in te voeren inzake de eerbiediging van 
mensenrechten en milieunormen; erkent echter dat vrijwillige inspanningen niet 
volstaan en dat een alomvattend kader essentieel is om milieucriminaliteit aan te pakken 
en universele milieunormen te beschermen en te eerbiedigen;

24. herinnert eraan dat het regelgevingskader voor multinationale ondernemingen (MNO’s) 
gebrekkig is, aangezien in het internationaal recht de regels die zijn vastgelegd in 
MEA’s niet bindend zijn voor MNO’s; herinnert er eveneens aan dat er geen EU-
rechtsinstrument is dat voorziet in de mogelijkheid om Europese bedrijven in het 
buitenland te vervolgen voor milieumisdrijven of activiteiten die leiden tot 
milieuschade; benadrukt daarom dat het huidige systeem van afhankelijkheid van 
nationale wetten waarschijnlijk de ernst van de milieuschade door bedrijven onderschat; 
verzoekt de EU en haar lidstaten om deze redenen te voorzien in toegang tot de rechter, 
door slachtoffers toe te staan moedermaatschappijen in de EU voor het gerecht te dagen, 
in een context waarin veel rechtsstelsels van het gastland ontoereikend zijn;

25. dringt voorts aan op meer steun voor lokale overheden en regeringen van 
ontwikkelingslanden bij het in overeenstemming brengen van nationale wetgeving en 
beleidslijnen met internationale milieunormen, teneinde de nationale handhaving van 
zorgvuldigheid en aansprakelijkheid van ondernemingen in derde landen te versterken;

26. is van mening dat alle lidstaten burgerlijke risicoaansprakelijkheidsregelingen moeten 
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invoeren om de vergoeding te bepalen voor alle directe schade die aan personen wordt 
toegebracht als gevolg van milieuschade veroorzaakt door een marktdeelnemer; roept de 
Commissie op hiertoe een wetgevingsvoorstel in te dienen;

27. herinnert eraan dat er op grond van de huidige milieuaansprakelijkheidsrichtlijn geen 
ruimte is om moedermaatschappijen aansprakelijk te stellen, met als negatief 
neveneffect dat sommige ondernemingen misbruik kunnen maken van hun beperkte 
aansprakelijkheid om in gevaarlijke sectoren te investeren door afzonderlijke juridische 
entiteiten op te zetten om milieukosten te externaliseren en zo hun juridische en pr-
blootstelling te beperken; is van mening dat de EU een inclusieve benadering van de 
aansprakelijkheid van ondernemingen moet ontwikkelen; onderstreept dat de 
milieuaansprakelijkheid van bedrijven moet worden gekoppeld aan de mondiale 
dimensie van productieprocessen;

28. herinnert aan het governancevacuüm in de mondiale waardeketens; wijst nogmaals op 
de noodzaak van een gemeenschappelijk regelgevingskader waardoor ondernemingen 
ter verantwoording kunnen worden geroepen en aansprakelijk kunnen worden gesteld; 
verzoekt de EU moederondernemingen aan te moedigen om hun samenwerking met 
derde landen op een duurzame en verantwoorde manier te benaderen, in 
overeenstemming met internationale mensenrechten- en milieunormen, en geen 
investeringsstrategieën te volgen die rechtstreeks tot gevaarlijke resultaten leiden; 
benadrukt dat er een gelijk speelveld moet worden gecreëerd voor bedrijven en 
ondernemingen ter eerbiediging van mensenrechten en milieunormen;

29. is van mening dat het toepassingsgebied van risicoaansprakelijkheid in de hele 
toeleveringsketen moet worden uitgebreid tot moederondernemingen om moreel risico 
te vermijden, in overeenstemming met en in aanvulling op het beginsel dat EU-
ondernemingen een zorg- en zorgvuldigheidsplicht hebben om milieuschade te 
voorkomen die wordt veroorzaakt door dochterondernemingen die buiten de EU actief 
zijn; dringt er bij de Commissie op aan na te gaan of het haalbaar is een dergelijke 
maatregel te nemen; benadrukt dat het belangrijk is in handelsovereenkomsten van de 
EU bepalingen op te nemen die een hoog niveau van milieubescherming waarborgen;

30. merkt op dat bedrijven een belangrijke rol spelen in het ELD-systeem; is echter van 
mening dat de administratieve autoriteiten, gezien de administratieve aard van de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn, een cruciale rol spelen bij het nemen van het initiatief 
en het snel reageren wanneer milieuschade wordt vastgesteld, alsook bij het nemen van 
passende maatregelen om toekomstige schade te voorkomen;

31. herinnert eraan dat insolventie de afschrikkende werking van de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn bij het voorkomen van milieuschade ernstig 
ondermijnt; herinnert eraan dat er tot op heden geen formele verplichting bestaat om 
financiële garanties te verstrekken in het kader van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn; 
vraagt tegen deze achtergrond om de ontwikkeling van een geharmoniseerd kader van 
verplichte solvabiliteitsgaranties zodat de ELD-aansprakelijkheid van bedrijven in geval 
van insolventie gedekt is teneinde de preventieve werking van de richtlijn te 
bevorderen, en zodat er een optimale mix tot stand komt tussen de toekomstige EU-
wetgeving inzake verplichte zorgvuldigheid op milieugebied en de bestuursrechtelijke, 
civiele en strafrechtelijke handhavingskaders waarmee milieuschade kan worden 
aangepakt;
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32. herinnert eraan dat momenteel in de VN in het kader van de intergouvernementele 
werkgroep voor onbepaalde duur inzake transnationale bedrijven en andere 
ondernemingen met betrekking tot de rechten van de mens (OEIGWG) van de VN-
Mensenrechtenraad wordt onderhandeld over een systeem van bedrijfsaansprakelijkheid 
voor schendingen van de mensenrechten; betreurt echter het feit dat de Commissie geen 
mandaat van de Raad heeft om namens de EU onderhandelingen over haar deelname 
aan de OEIGWG te voeren; roept de EU en haar lidstaten nogmaals op actief en 
constructief deel te nemen aan het proces, met het oog op de aanneming van een 
bindend en afdwingbaar VN-verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten;

33. benadrukt dat slachtoffers van milieuschade gemakkelijker toegang tot de rechter 
moeten krijgen, bijvoorbeeld door middel van collectieve vorderingen, representatieve 
vorderingen en verhaalmechanismen, en roept op tot een beoordeling van die opties in 
overeenstemming met de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten 
van de VN (UNGP’s), waarbij een bindend en afdwingbaar VN-verdrag inzake 
ondernemingen en mensenrechten als kader moet dienen; herinnert aan de positieve rol 
die de toekomstige wetgeving inzake zorgvuldigheid zou moeten spelen met betrekking 
tot de totstandbrenging van mechanismen die ervoor zorgen dat slachtoffers van 
milieuschade in derde landen daadwerkelijk toegang tot de rechter hebben in lidstaten 
wanneer de schadelijke activiteiten zijn verricht door ondernemingen die in een EU-
lidstaat zijn gevestigd of door rechtspersonen die onder controle staan van dergelijke 
ondernemingen;

34. benadrukt de sleutelrol van milieu-ngo’s bij het vergroten van de bewustwording en het 
nemen van juridische stappen; benadrukt daarom dat de toegang tot de rechter voor 
ngo’s moet worden verbeterd, met name in het geval van wijdverbreide verontreiniging, 
onder meer door het wegnemen van belemmeringen op het gebied van financiële 
geschillen om gerechtelijke stappen te nemen in het kader van de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn; betreurt, meer in het algemeen, dat de meeste van de 
grote MEA’s tussen staten geen bepalingen inzake internationale 
milieuaansprakelijkheid bevatten; verzoekt de Unie en haar lidstaten om die redenen 
zich hard te maken voor de oprichting van een internationale onafhankelijke autoriteit 
op het gebied van milieuaansprakelijkheid;

35. herinnert eraan dat milieuaansprakelijkheid naar behoren moet worden uitgevoerd en 
gehandhaafd om de biodiversiteit beter te beschermen en ervoor te zorgen dat elke 
onrechtmatige omzetting van habitats wordt teruggedraaid en dat de herstelkosten 
worden gedragen door de verantwoordelijke entiteiten; benadrukt in dit verband dat de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn een uitputtende lijst bevat van activiteiten die 
aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade naast 
schade aan de biodiversiteit; onderstreept dat deze benadering de toepassing van het 
beginsel “de vervuiler betaalt” ernstig beperkt; dringt aan op aansprakelijkheid voor alle 
bedrijven en voor alle soorten milieuschade, met name wanneer de schade de schuld van 
de onderneming is of het gevolg is van ernstige nalatigheid; onderstreept, meer in het 
algemeen, 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/aanpak van milieuschade/-
vernietiging dat de gemeenschappelijke natuurlijke rijkdommen of ecosysteemdiensten 
op lange termijn aanzienlijk wijzigt; dringt er in dit verband bij de EU en haar lidstaten 
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op aan steun te verlenen aan een paradigmaverschuiving naar het opnemen van ecocide 
en het recht van toekomstige generaties in het internationaal milieurecht;

36. herinnert eraan dat er maar één oceaan is en dat het, wat de diensten betreft die hij de 
hele mensheid levert, een gemeenschappelijk goed is; herinnert eraan dat deel 12 van 
het VN-Verdrag inzake het recht van de zee staten soevereine rechten verleent ten 
aanzien van hun exclusieve economische zones en de vrijheid van scheepvaart buiten de 
onder de jurisdictie vallende gebieden; wijst er echter op dat dit staten, en bijgevolg ook 
nationale actoren, met name ondernemingen die actief zijn op zee, niet ontslaat van hun 
verantwoordelijkheid voor het behoud van mariene en kustecosystemen; benadrukt in 
dit verband het belang van het waarborgen van de milieuaansprakelijkheid van 
bedrijven voor de risico’s die verbonden zijn met de exploitatie van mariene 
hulpbronnen en het zeevervoer in de wateren van ontwikkelingslanden;

37. dringt aan op de vaststelling van duidelijke aansprakelijkheidsregels voor importeurs, 
verwerkers en detailhandelaren om de volledige wettigheid en transparantie van de 
toeleveringsketen van alle landbouwgrondstoffen te waarborgen teneinde te voorkomen 
dat natuurlijke habitats in en buiten de EU worden vernietigd;

38. merkt op dat de definitie van milieuschade in de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn de 
doeltreffende bescherming van het milieu belemmert door een kunstmatige scheiding 
aan te brengen in schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats, waterschade 
en bodemschade; dringt erop aan dat de definitie van milieuschade wordt gewijzigd met 
het oog op een meer holistische benadering;

39. steunt de correcte tenuitvoerlegging van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn door de 
lidstaten aan te moedigen gegevens over ELD-incidenten te registreren, ELD-registers 
te publiceren en de gegevens te verzamelen die nodig zijn om de doeltreffende en 
efficiënte toepassing van de richtlijn in hun land te documenteren;

40. merkt op dat de drempel van “significantie” die vereist is om schade binnen de 
werkingssfeer van de richtlijn te laten vallen, in de praktijk te hoog is gebleken om een 
toereikende bescherming van het milieu mogelijk te maken; dringt erop aan deze 
drempel te schrappen of te verduidelijken om belemmeringen voor de bescherming van 
het milieu weg te nemen;

41. benadrukt dat het maatschappelijk middenveld en lokale actoren in derde landen en 
ontwikkelingslanden moeten worden ondersteund bij het ter verantwoording roepen van 
overheidsinstanties voor door de overheid getolereerde of bekrachtigde milieuschade 
die wordt veroorzaakt door particuliere en staatsbedrijven, met name door te zorgen 
voor een vroegtijdige en voortdurende betrokkenheid van lokale gemeenschappen en 
toegankelijke kanalen bij het melden van milieurisico’s;

42. benadrukt met name de cruciale rol van milieuactivisten en maatschappelijke 
organisaties in ontwikkelingslanden bij het voorkomen en bestrijden van acties die 
schadelijk zijn voor het milieu; herinnert eraan dat deze actoren het slachtoffer kunnen 
worden van fysiek en psychologisch geweld in vele vormen, bedoeld om hun acties te 
onderdrukken; verzoekt de Commissie het kader voor hun bescherming te versterken, 
met name door specifieke wettelijke maatregelen vast te stellen waarin milieuactivisten 
worden gedefinieerd, in het bijzonder via financiële instrumenten voor 
ontwikkelingshulp, teneinde hun rechten te waarborgen en hun rol bij de bescherming, 
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het behoud en het herstel van het milieu te benadrukken.
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