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SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat we bijna het punt hebben bereikt waarop de schade aan de 
biodiversiteit van onze planeert onherstelbaar is en dat biodiversiteitsverlies een 
aanjager is van zoönotische ziekteverwekkers zoals COVID-19; wijst op 
het wetenschappelijk bewijs met betrekking tot de rol van handel in het 
biodiversiteitsverlies, met name de handel in mineralen, biomassa en bepaalde 
landbouwgrondstoffen, en biodiversiteitsverlies als gevolg van veranderingen in 
landgebruik, invasieve uitheemse soorten, overexploitatie van hulpbronnen en 
vervuiling;

2. benadrukt dat het belangrijk is om systematisch een biodiversiteitsdimensie op te nemen 
in alle duurzaamheidseffectbeoordelingen die een robuuste methodologie volgen, zoals 
in de beschikbare studies van de Commissie wordt gesuggereerd, en om consequent 
rekening te houden met biodiversiteitskwesties; verzoekt de Commissie te zorgen voor 
voldoende financiële middelen om dergelijke analyses op het gebied van biodiversiteit 
uit te voeren; dringt erop aan dat in het kader van de verkennende fase van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten duurzaamheidsbeoordelingen worden opgestart en dat deze 
regelmatig worden bijgewerkt naarmate de onderhandelingen vorderen, om mogelijke 
risico’s zo vroeg mogelijk naar behoren te kunnen identificeren en aanpakken, en om 
vorm te geven aan relevante bilaterale toezeggingen die tijdens de onderhandelingen 
worden vastgelegd; benadrukt het belang van het systematisch uitvoeren van 
regelmatige duurzaamheidseffectbeoordelingen achteraf om te zorgen voor consistentie 
met de internationale verbintenissen van de EU op het gebied van biodiversiteit; dringt 
erop aan dat hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling tijdgebonden 
routekaarten bevatten met controleerbare toezeggingen en doelstellingen, waarop 
regelmatig toezicht moet worden gehouden via duurzaamheidseffectbeoordelingen 
achteraf, en dat het afbouwen van (niet-) tarifaire belemmeringen daaraan gekoppeld 
moet worden; verzoekt de Commissie de bestaande hoofdstukken in die zin bij te 
werken;

3. acht het van cruciaal belang dat de Commissie op basis van artikel XX van de 
Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel niet-productgebonden 
processen en productiemethoden bevordert ter ondersteuning van maatregelen die 
gericht zijn op het voorkomen van verder biodiversiteitsverlies;

4. is van mening dat het handelsbeleid en de groene diplomatie van de EU ernaar moeten 
streven om fossiele brandstoffen en milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig mogelijk 
af te bouwen, in overeenstemming met de toezeggingen die tijdens de G20-top in 
Pittsburgh in 2009 zijn gedaan; verzoekt de Commissie om met elke handelspartner 
waarmee een handelsovereenkomst is gesloten, overeenstemming te bereiken over een 
routekaart met mijlpalen, en om leiderschap te tonen in relevante internationale fora;

5. verzoekt de Raad om in zijn ontwerpmandaat voor toekomstige overeenkomsten en bij 
de herziening van bestaande overeenkomsten, van het Verdrag inzake biologische 
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diversiteit (VBD) en de Overeenkomst van Parijs een essentieel onderdeel van 
handelsovereenkomsten te maken;

6. dringt er bij de EU op aan een witte lijst van bedreigde soorten vast te stellen om 
de illegale handel in die soorten doeltreffend te bestrijden, de opleiding van 
douaneambtenaren te verbeteren en de invoering te ondersteunen van een mechanisme 
om de uitvoer van bedreigde soorten die in hun land van herkomst beschermd zijn te 
verbieden;

7. verzoekt de Commissie na te gaan of het mogelijk is om aan het VN-Verdrag tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad een protocol inzake criminaliteit in 
verband met wilde dieren en planten toe te voegen;

8. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om in het voorjaar 2021 een 
wetgevingsvoorstel in te dienen waarbij het wordt verboden om producten die met 
ontbossing of aantasting van bossen verband houden in de EU in de handel te brengen; 
verzoekt de Commissie een moratorium in te stellen op de invoer van wilde dieren uit 
gebieden die als hotspots voor opkomende infectieziekten worden aangemerkt;

9. verzoekt de Commissie voorrang te geven aan capaciteitsopbouw voor de begunstigde 
landen met het oog op de tenuitvoerlegging van het VBD in het kader van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking, 
en van hulp voor handel.


