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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

- gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

A. overwegende dat alle mensen het recht hebben om hun mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, als verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, ten volle en zonder 
discriminatie uit te oefenen;

B. overwegende dat klimaatverandering overal ter wereld plaatsvindt, maar grotere 
gevolgen heeft voor landen en gemeenschappen die de kleinste verantwoordelijkheid 
dragen voor de opwarming van de aarde; overwegende dat de gevolgen groter zijn voor 
bevolkingsgroepen die het sterkst afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen voor hun 
levensonderhoud en/of die het minst weerstand kunnen bieden aan natuurrampen, zoals 
droogte, landverschuivingen, overstromingen en orkanen; overwegende dat degenen die 
minder financiële armslag hebben om zich aan te passen het hardst getroffen zullen 
worden en het sterkst zullen lijden onder de gevolgen van klimaatverandering;

C. overwegende dat de toenemende kennis en bezorgdheid over de gevolgen van 
klimaatverandering en milieuaantasting bij de bevolking overal ter wereld een impuls 
geeft aan milieuactivisme in het algemeen en de proactieve betrokkenheid van 
milieuactivisten in het bijzonder;

D. overwegende dat de internationale gemeenschap, tijdens de eerste conferentie van de 
VN over het milieu in 1972, heeft bekrachtigd dat mensenrechten en milieu onderling 
van elkaar afhankelijk zijn, waarbij een gezond milieu noodzakelijk is voor de mens om 
een breed scala van mensenrechten uit te oefenen; overwegende dat de noodtoestand op 
het gebied van klimaat en milieu, die vorig jaar in november door het Europees 
Parlement werd uitgeroepen, in dit verband een extra uitdaging betekent;

E. overwegende dat mensenrechten nauw samenhangen met klimaatverandering aangezien 
de verwoestende gevolgen daarvan op het milieu ook doorwerken in de volledige 
uitoefening van het recht op leven, gezondheid, water, huisvesting, voeding en middelen 
van bestaan; overwegende dat ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
duidelijk heeft vastgesteld dat verschillende vormen van milieuaantasting kunnen leiden 
tot schendingen van de mensenrechten, zoals het recht op leven, het recht op een privé- 
en gezinsleven, het verbod op onmenselijke en vernederende behandelingen en het recht 
op ongestoord woongenot;

F. overwegende dat in de preambule van de Overeenkomst van Parijs staat dat 
klimaatverandering een gemeenschappelijke bron van zorg voor de mensheid is en dat 
de partijen bij de Overeenkomst bij hun optreden om klimaatverandering tegen te gaan 
hun verplichtingen op het vlak van mensenrechten serieus moeten nemen, moeten 
bevorderen en daarnaar moeten handelen;

G. overwegende dat de toenemende wereldwijde vraag naar de toegang tot natuurlijke 
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hulpbronnen vaak leidt tot niet-duurzame exploitatie van het natuurlijke en menselijke 
milieu waardoor gewone mensen in de frontlinie terechtkomen wanneer zij 
ecosystemen, land, voedselvoorziening, cultureel erfgoed, gemeenschappen en personen 
beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en tegen de niet-duurzame 
ontginning van grondstoffen, waaronder fossiele brandstoffen, ontbossing, illegale 
houtkap en landroof;

H. overwegende dat over de hele wereld steeds vaker melding wordt gemaakt van moorden 
op milieuactivisten; overwegende dat het aantal vermoorde milieuactivisten de 
afgelopen tien jaar verviervoudigd is1 en het aantal doden is toegenomen tot een 
gemiddelde van meer dan vier vermoorde activisten per week in 20192; overwegende 
dat het merendeel van die moorden (90 %) wordt gerapporteerd in Centraal- en Zuid-
Amerika en in Zuidoost-Azië; overwegende dat zich in die regio’s enkele gebieden met 
de grootste biodiversiteit ter wereld bevinden;

I. overwegende dat milieuactivisten volgens een casestudy van het Europees 
Milieubureau3 ook in de EU geconfronteerd worden met intimidatie, met dertien 
gerapporteerde incidenten in 2018, en dat er volgens het verslag enkele lidstaten zijn 
waar geen wetgeving bestaat in verband met de intimidatie van milieuactivisten en dat 
veel staten aangaven weinig ervaring te hebben met het opleggen van sancties als 
gevolg van intimidatie;

J. overwegende dat de VN-Mensenrechtenraad in maart 2019 Resolutie 
A/HRC/40/L.22/Rev.1 heeft aangenomen waarin de bijdrage van verdedigers van 
milieugerelateerde mensenrechten tot de uitoefening van de mensenrechten, 
milieubescherming en duurzame ontwikkeling werd erkend;

K. overwegende dat de kwetsbaarheid van milieuactivisten nog wordt verergerd door het 
gebrek aan doeltreffende mechanismen van de rechtsstaat als gevolg waarvan de daders 
onbestraft blijven;

L. overwegende dat de gevolgen van klimaatverandering door vrouwen en mannen anders 
worden ervaren; overwegende dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de 
instellingen waar de besluitvorming over milieu en klimaatverandering plaatsvindt; 
overwegende dat er genderverschillen bestaan bij de gevolgen van klimaatverandering 
en bij de strategieën voor de aanpassing aan en de matiging van de klimaatverandering; 
overwegende dat vrouwen kwetsbaarder zijn en meer met risico’s en lasten te maken 
krijgen, onder meer door ongelijke toegang tot hulpmiddelen, onderwijs, 
carrièremogelijkheden en landrechten, maar ook door maatschappelijke en culturele 
normen en rollen en verschillende intersectionele ervaringen;

M. overwegende dat de nadelige gevolgen van klimaatverandering de 
ontwikkelingsvooruitzichten van landen ondermijnen en bestaande genderongelijkheden 
ten gevolge van talrijke socio-economische, institutionele, culturele en politieke 
factoren vergroten;

1 https://eeb.org/library/the-harassment-of-environmental-defenders-in-the-european-union-a-case-study-report/
2 https://www.globalwitness.org/documents/19938/Defending_Tomorrow_EN_high_res_-_July_2020.pdf
3 https://eeb.org/library/the-harassment-of-environmental-defenders-in-the-european-union-a-case-study-report/
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N. overwegende dat staten volgens het Verdrag van Aarhus verplicht zijn degenen die hun 
milieurechten uitoefenen te beschermen tegen intimidatie, strafbaarheid of vervolging;

O. overwegende dat inwoners van geïndustrialiseerde landen ruim honderd keer meer CO2-
emissies kunnen uitstoten dan inwoners van de minst ontwikkelde landen; overwegende 
dat koolstofbudgettering noodzakelijk is om het resterende koolstofbudget rechtvaardig 
te kunnen verdelen;

P. overwegende dat klimaatverandering zou kunnen leiden tot conflicten en onze mondiale 
veiligheid in gevaar zou kunnen brengen, vooral in regio’s met fragiele staten die niet 
democratisch worden bestuurd; overwegende dat milieuverandering ook conflicten over 
grond of hulpbronnen kan veroorzaken die op hun beurt tot de ontheemding van de 
bevolking kunnen leiden; overwegende dat de situatie van mensen die om 
milieuredenen in eigen land ontheemd zijn en de situatie van klimaatvluchtelingen het 
ergst is voor kwetsbaarder groepen, zoals vrouwen en meisjes, van wie de grondrechten 
worden geschonden en die vaak het slachtoffer worden van mensenhandel en seksueel 
misbruik;

Q. overwegende dat een noodsituatie nooit mag worden aangewend om de democratische 
instellingen uit te hollen of de grondrechten te ondergraven; overwegende dat alle 
maatregelen steeds via democratische weg moeten worden genomen;

1. is van mening dat klimaatverandering een bedreiging vormt voor de uitoefening van een 
aantal mensenrechten, onder meer het recht op leven, water en sanitaire voorzieningen, 
voedsel, gezondheid, huisvesting, zelfbeschikking, cultuur en ontwikkeling; 
beklemtoont dat klimaatverandering dramatische gevolgen heeft voor de mensenrechten 
in ontwikkelingslanden; beklemtoont dat de democratie, waarin de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden beschermd worden, de enige regeringsvorm is die verenigbaar 
is met duurzame ontwikkeling en de doeltreffende bescherming van milieu en klimaat; 
wijst erop dat corruptie en een gebrek aan transparantie milieubescherming en 
klimaatmaatregelen kunnen ondermijnen; benadrukt dat er behoefte is aan goede en 
gestructureerde samenwerking met lokale overheden, de particuliere sector en het 
maatschappelijk middenveld;

2. benadrukt dat er sterke aanwijzingen zijn dat klimaatgebonden omstandigheden, zoals 
ondervoeding en het vóórkomen van infectieziektes naargelang het geslacht een 
verschillende invloed op de gezondheid hebben; stelt met bezorgdheid vast dat er bij 
rampen veel vrouwen om het leven komen; dringt erop aan het genderperspectief te 
integreren in het beleid en de programma’s op het gebied van duurzame ontwikkeling 
zodat de rechten van vrouwen en meisjes – met inbegrip van hun seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en de noodzakelijke gezondheidsdiensten –, de 
bevordering van gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid in alle strategische 
programma’s worden opgenomen;

3. uit haar bezorgdheid over de mensenrechtenschendingen van lokale gemeenschappen 
die het gevolg zijn van het fenomeen “landroof” dat onder meer wordt aangewakkerd 
door particuliere speculatieve belangen, onder meer belangen die gekoppeld zijn aan 
ondernemingen in de EU, en door de passiviteit van regeringen en internationale 
spelers; verzoekt de Commissie, de lidstaten en grote bedrijven zich in dit verband te 
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houden aan de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten en de door de OESO opgestelde zorgvuldigheidsrichtsnoeren voor 
verantwoord ondernemerschap, en deze te bevorderen om de aan het milieu en de 
biodiversiteit toegebrachte schade te voorkomen, te beperken en te verhelpen, door 
zinvol en inclusief overleg te plegen met lokale gemeenschappen, milieuactivisten en 
alle belanghebbenden die hier vanwege hun bedrijfsactiviteiten mee te maken hebben; is 
ingenomen met de plannen van de Commissie om wetgeving inzake zorgvuldigheid en 
verantwoord ondernemen voor te stellen, in het besef dat dergelijke wetgeving al in 
verscheidene landen bestaat; pleit voor meer internationale steun voor inheemse 
landrechten, die kunnen bijdragen tot het beperken van de opwarming van de aarde;

4. dringt aan op een coherente gezamenlijke aanpak bij de uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, in interne en 
externe beleidsmaatregelen en met de grootst mogelijke eerbiediging van de 
mensenrechten;

5. wijst erop dat ontwikkelingskansen voor alle mensen onmisbaar zijn; wijst op het risico 
van mensenrechtenschendingen in internationale toeleveringsketens van grondstoffen, 
voor zowel conventionele als groene technologie en hernieuwbare energie, zoals 
kinderarbeid in kobaltmijnen die leveren aan de mondiale keten voor 
lithiumionbatterijen; verzoekt de Commissie rekening te houden met de gevolgen voor 
de mensenrechten wanneer zij de trajecten voor energie- en vervoerstechnologie van de 
Unie uitstippelt;

6. beklemtoont het belang van het begrip “klimaatrechtvaardigheid” wanneer er 
maatregelen worden getroffen om klimaatverandering tegen te gaan; pleit voor een 
actieve EU-klimaatdiplomatie waarin een op rechten gebaseerde aanpak is opgenomen; 
is van mening dat vrouwen en meisjes onevenredig zwaar worden getroffen door 
klimaatverandering, aangezien vrouwen en meisjes in tal van landen een groter risico 
lopen om uit de boot te vallen of achtergesteld te worden; benadrukt het belang van een 
sterkere positie van vrouwen en hun rol als milieubeschermers op het zuidelijk halfrond, 
en is bijzonder verontrust over het seksueel en gendergerelateerd geweld tegen 
vrouwelijke mensenrechtenverdedigers;

7. herinnert aan het “berokken geen schade”-beginsel in de Europese Green Deal en dringt 
er bij de Commissie op aan met spoed de volledige samenhang te waarborgen tussen de 
bestaande en toekomstige handels- en investeringsovereenkomsten en regelgeving 
enerzijds, en de internationale mensenrechtenbepalingen en milieu- en 
klimaatdoelstellingen anderzijds, met name de Overeenkomst van Parijs en de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling;

8. benadrukt dat de aanpassing aan en de matiging van de klimaatverandering beter 
moeten worden geïntegreerd in nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling, en 
deze te koppelen aan rampenbeperking, rampenrisicobeheer en strategieën voor 
aanpassing aan de klimaatverandering, en te overwegen de mensenrechtendimensie op 
te nemen in de bestaande instrumenten;

9. beschouwt het beginsel van klimaatneutraliteit dat overeengekomen is in de 
Overeenkomst van Parijs als een uitstekende kans voor zowel de geïndustrialiseerde 
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landen als de landen op het zuidelijk halfrond om een kwalitatieve ontwikkeling door te 
maken waardoor de mondiale levensstandaard stijgt;

10. dringt er bij de lidstaten op aan hun nationale milieubeschermingsnormen niet te 
verlagen als reactie op de huidige COVID-19-crisis of andere toekomstige crises met de 
bedoeling om het economisch herstel te bevorderen; herhaalt in dit verband dat 
duurzaamheid als fundamentele voorwaarde om zonder enige vorm van discriminatie 
alle mensenrechten uit te oefenen de essentiële aanpak moet zijn in de besluitvorming 
zodat het openbaar belang wordt beschermd en het sociale, ecologische en economische 
welzijn van getroffen lokale gemeenschappen wordt veiliggesteld;

11. benadrukt dat de EU zich moet voorbereiden op door het klimaat veroorzaakte 
ontheemding en zich moet realiseren dat er passende maatregelen nodig zijn om de 
mensenrechten te beschermen van bevolkingen die worden bedreigd door de gevolgen 
van klimaatverandering;

12. onderstreept dat besluitvorming in verband met het milieu gebaseerd moet zijn op 
burgerparticipatie – en hier ook alle mogelijkheden voor moet bieden – die berust op 
drie pijlers, namelijk toegang tot informatie, inspraak en toegang tot de rechter; 
verzoekt in dit verband internationale instrumenten in het leven te roepen aan de hand 
waarvan deze fundamentele beginselen worden versterkt;

13. beklemtoont dat de EU de betrokkenheid van velerlei belanghebbenden, met name 
maatschappelijke organisaties, lokale overheden en de particuliere sector, moet 
bevorderen om de uitdaging van door het milieu teweeggebrachte migratie op een 
alomvattende en duurzame manier aan te pakken waarbij ook de mensenrechten worden 
beschermd;

14. wijst erop dat de mensheid als geheel en de Europese Unie in het bijzonder vier van de 
negen grenzen van de planeet hebben overschreden, hetgeen de Unie en de lidstaten een 
specifieke verantwoordelijkheid geeft om hun ecologische impact te beperken en 
opnieuw binnen die grenzen te blijven;

15. is ontsteld door de enorme, door de mens veroorzaakte vernietiging van het 
Amazonewoud; wijst op de rol die milieuactivisten vervullen bij de bescherming van 
het Amazonewoud en veroordeelt het toenemende geweld tegen beschermers van het 
Amazonewoud en inheemse gemeenschappen ten stelligste; is ontsteld over het feit dat 
intimidatie van en aanvallen op milieuactivisten ook in Europa toenemen; betreurt de 
moorden in 2019 op twee boswachters die streden tegen illegale boskap in Roemenië en 
betreurt andere aanvallen die zich de afgelopen jaren op bosbouwpersoneel in Roemenië 
hebben voorgedaan; verzoekt de Commissie en de lidstaten om resoluut de strijd aan te 
binden tegen deze toename van geweld en ervoor te zorgen dat strafrechtelijke 
onderzoeken naar en vervolgingen van misdaden tegen milieuactivisten worden verricht 
met de garantie van rechtszekerheid, door te voorzien in doeltreffende rechtsmiddelen;

16. verzoekt de Commissie in toekomstige internationale handelsovereenkomsten 
verplichte, wettelijk afdwingbare milieunormen op te nemen waarmee ontbossing een 
halt zal worden toegeroepen en de eerbiediging van de mensenrechten zal worden 
gewaarborgd;
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17. wijst erop dat uit het wereldwijde rapport van de VN over de milieurechtsstaat blijkt dat 
het aantal milieuwetten sinds 1972 weliswaar een 38-voudige toename heeft gekend, 
maar dat deze wetten niet volledig worden uitgevoerd of gehandhaafd en dat dit een van 
de grootste uitdagingen is voor de matiging van de klimaatverandering, de vermindering 
van de vervuiling en de voorkoming van het wijdverspreide verlies van soorten en 
habitats; onderstreept dat een versterking van de milieurechtsstaat zowel in de EU als in 
de rest van de wereld een prioriteit moet zijn; neemt kennis van het voorstel van de 
Commissie voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1367/2006 (de 
zogenaamde Aarhus-verordening), waarmee de tenuitvoerlegging van het Verdrag van 
Aarhus op EU-niveau moet worden verbeterd; spoort de lidstaten daarnaast aan toe te 
zien op een adequate omzetting van relevante EU-wetgevingshandelingen (bijv. 
Richtlijn 2011/92/EU) en internationale juridisch bindende bepalingen (Verdrag van 
Aarhus) in hun rechtsorde, teneinde inclusieve toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden te waarborgen;

18. onderkent dat maatschappelijke organisaties essentiële actoren zijn op het gebied van 
belangenbehartiging, bewustmaking en voorlichting over de gevolgen van 
klimaatverandering en milieuaantasting; onderkent daarnaast de rol van die organisaties 
als waardevolle informele vertegenwoordigers van het externe optreden van de EU op 
het gebied van klimaat; verzoekt de Commissie de ontwikkeling van lokale netwerken 
te ondersteunen, in samenwerking met lokale of mondiale ngo’s, zodat hulp kan worden 
geboden aan mensen voor wie onmiddellijk gevaar dreigt en om informatie te 
ontvangen over de situatie ter plaatse; verzoekt de Commissie subsidiabiliteitscriteria 
voor EU-subsidies op te stellen waardoor milieu-ngo’s, die anders vanwege hun geringe 
omvang mogelijk niet in aanmerking komen voor financiering, inclusievere toegang 
krijgen tot financiële middelen; dringt er bij de lidstaten op aan elke vorm van 
stigmatisering in verband met de werkzaamheden van milieu-ngo’s en klimaat- en 
milieuactivisten te veroordelen; verzoekt de Commissie een EU-strategie voor te stellen 
ter ondersteuning van milieuactivisten op EU-niveau en in de hele wereld, waarbij 
onder meer rekening wordt gehouden met de mogelijkheid om een mechanisme voor 
snelle respons op te zetten;

19. verzoekt de Unie en de lidstaten bij de volgende Algemene Vergadering van de VN hun 
steun uit te spreken voor de mondiale erkenning van het recht op een gezond milieu; 
dringt er verder bij die staten op aan tijdens de COP26 over te gaan tot de volledige 
integratie van de mensenrechten en de sociale en milieubeginselen die opnieuw werden 
bevestigd in de preambule van de Overeenkomst van Parijs, als onderdeel van het 
zogeheten regelboek bij de Overeenkomst van Parijs;

20. is ingenomen met de historische beslissing van het VN-Mensenrechtencomité in de zaak 
Teitiota tegen Nieuw-Zeeland, waarin is bepaald dat mensen die op de vlucht zijn voor 
de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen, recht hebben op internationale 
bescherming in het kader van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten;

21. is van mening dat de integratie van het mensenrecht op een gezond milieu in belangrijke 
milieuconvenanten en -processen van cruciaal belang is voor een holistische reactie op 
COVID-19 waarin de relatie tussen mens en natuur zodanig opnieuw wordt 
vormgegeven dat de risico’s worden beperkt en toekomstige schade door 
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milieuaantasting wordt voorkomen;

22. uit haar bezorgdheid over het feit dat inheemse volkeren, waaronder kinderen, mensen 
die tot een minderheid behoren, plattelandsgemeenschappen en gemarginaliseerde 
gemeenschappen overal ter wereld worden blootgesteld aan verregaande en 
systematische discriminatie en vervolging, met willekeurige arrestaties, gedwongen 
ontheemding, landroof en schendingen van de rechten van inheemse volken door grote 
ondernemingen, met name bedrijven in de agro-industrie en in de olie-, gas- en 
mijnbouwsector;

23. wijst erop dat milieujournalisten en -advocaten ook worden bedreigd; onderstreept dat 
er de afgelopen vijf jaar tien milieujournalisten zijn vermoord en dat er 53 schendingen 
van het mediarecht werden geregistreerd; is verontrust over de situatie van Steven 
Donziger, advocaat voor de eisers van Lago Agrio uit Ecuador;

24. dringt er bij de lidstaten op aan alle nodige maatregelen te treffen om de rechten, 
bescherming en veiligheid te garanderen van alle personen, ook verdedigers van 
milieugerelateerde mensenrechten, die onder meer het recht op vrijheid van mening en 
meningsuiting, het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van 
vereniging, online en offline, uitoefenen – rechten die essentieel zijn voor de 
bevordering en bescherming van de mensenrechten en voor milieubescherming en -
behoud.
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