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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de Unie berust op de volgende waarden: eerbied voor de vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder 
de rechten van personen die tot minderheden behoren; overwegende dat deze waarden 
door alle lidstaten gedragen worden in een samenleving waarin pluralisme, non-
discriminatie, verdraagzaamheid, gerechtigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen 
en vrouwen prevaleren; overwegende dat deze waarden tevens als leidraad moeten 
dienen voor het externe optreden van de EU; 

B. overwegende dat uit onderzoek is gebleken dat klimaatverandering en aantasting van 
het milieu in toenemende mate een bedreiging vormen voor de fundamentele 
mensenrechten van kwetsbare personen, zoals het recht op leven, water, voeding, 
sanitair, gezondheidszorg, privé- en gezinsleven en onderwijs, alsmede het recht om niet 
aan onmenselijke of vernederende behandeling te worden onderworpen; overwegende 
dat een schoon en gezond milieu fundamenteel is voor het menselijk leven; 
overwegende dat steeds meer mensen ontheemd raken als gevolg van de klimaatcrisis; 
overwegende dat de EU – gezien de verplichtingen die voortvloeien uit de Verdragen en 
uit het Handvest van de grondrechten – haar strijd tegen klimaatverandering en haar 
bescherming van het milieu moet blijven opvoeren; overwegende dat de EU hiertoe 
ambitieuze en omvattende beleidsmaatregelen moet nemen waarbij de mensenrechten 
als uitgangspunt dienen, zowel intern als in nauwe samenwerking met haar 
internationale partners, en dat zij meer coördinatie en uitwisseling van informatie tussen 
de lidstaten moet bevorderen; overwegende dat in speciaal verslag 2018 van de 
Intergouvernementele Werkgroep van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 
(IPCC) alarmerende conclusies zijn getrokken en dat geadviseerd wordt veranderingen 
door te voeren; 

C. overwegende dat milieuactivisten de afgelopen jaren zijn geconfronteerd met steeds 
meer gevallen van moord, ontvoering, marteling, gendergerelateerd geweld, 
bedreigingen, pesterijen, intimidatie, lastercampagnes, criminalisering, juridische 
intimidatie, gedwongen uitzetting en ontheemding; overwegende dat alleen al in 20191 
ruim 300 voorvechters van ecologische mensenrechten wereldwijd zijn vermoord 
vanwege hun werkzaamheden, van wie 40 % actief was op het gebied van landrechten, 
rechten van inheemse volkeren en milieurechten; overwegende dat landrechten, 
milieurechten en rechten van inheemse volkeren nog altijd het gevaarlijkste segment 
van de verdediging van mensenrechten vormen vanwege een combinatie van de 
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en corruptie, zwakke overheden en 
stelselmatige armoede; overwegende dat vrouwelijke activisten, die vaak geen grond 
kunnen bezitten of niet kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen, te maken 
hebben met systematische en structurele discriminatie en geweldpleging, waardoor zij 
in het bijzonder gevaar lopen; overwegende dat elke persoon die vlucht voor vervolging 
recht heeft op internationale bescherming uit hoofde van het internationaal recht en het 

1 Front Line Defenders, Global Analysis 2019.
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EU-recht, ook voorvechters van ecologische mensenrechten;

D. overwegende dat de Algemene Vergadering van de VN in 1999 een verklaring inzake 
mensenrechtenverdedigers heeft aangenomen; overwegende dat in deze verklaring 
wordt bekrachtigd dat landen alle nodige maatregelen moeten treffen om te waarborgen 
dat alle mensen, hetzij individueel, hetzij samen met anderen, door de bevoegde 
autoriteiten worden beschermd tegen elke vorm van geweld, bedreiging, represailles, 
negatieve discriminatie in feite of in rechte, pressie of om het even welke andere vorm 
van willekeurig optreden in verband met de legitieme uitoefening van de in deze 
verklaring genoemde rechten2;

E. overwegende dat, overeenkomstig de kaderbeginselen 2018 inzake mensenrechten en 
het milieu van de speciale VN-rapporteur voor het milieu, wat betreft de verplichtingen 
van staten op grond van de mensenrechtenwetgeving inzake het genot van een veilig, 
schoon, gezond en duurzaam milieu, staten de plicht hebben “de naleving van normen te 
monitoren en effectief te handhaven door schendingen van die normen door private 
actoren en overheidsinstanties te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te 
herstellen” (kaderbeginsel 12)3;

F. overwegende dat de VN-Mensenrechtenraad in een resolutie van 2019 de positieve, 
belangrijke en legitieme rol van mensenrechtenactivisten bij de bevordering en 
bescherming van mensenrechten heeft erkend en zijn diepe zorg heeft geuit dat de 
mensenrechtenactivisten die werkzaam zijn op het gebied van milieukwesties behoren 
tot de mensenrechtenactivisten die het meest aan risico’s worden blootgesteld4;

G. overwegende dat de negatieve gevolgen van klimaatverandering onevenredig worden 
gedragen door personen en gemeenschappen die zich reeds in nadelige situaties 
bevinden als gevolg van geografische omstandigheden, armoede, leeftijd, een handicap 
of culturele of etnische achtergrond, waarbij deze personen oorspronkelijk het minst 
hebben bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen; overwegende dat hun specifieke 
aard juist inheemse volkeren en hun lokale gemeenschappen kwetsbaar kan maken, 
aangezien zij zich soms bevinden in uiterst geïsoleerde gebieden;

H. overwegende dat commerciële ondernemingen de mensenrechten dienen te eerbiedigen, 
overeenkomstig de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten5; 

I. overwegende dat door de economische crisis, die naar verwachting uit de pandemie zal 
voortvloeien, de aandacht van landen voor het milieu mogelijk verschuift naar het 
stimuleren van economische groei op korte termijn;

1. onderkent dat ecologische veranderingen en mensenrechten onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn; erkent dat mensenrechtenactivisten en hun wettelijke 

2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
3 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVer
sion.pdf
4 Resolutie van 21 maart 2019 waarin erkend wordt dat voorvechters van ecologische mensenrechten bijdragen 
tot de uitoefening van mensenrechten, tot milieubescherming en tot duurzame ontwikkeling, 
https://digitallibrary.un.org/record/3804641?ln=en
5 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVersion.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVersion.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3804641?ln=en
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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vertegenwoordigers een cruciale rol spelen; betreurt het toenemende aantal moorden op 
en geweldplegingen tegen voorvechters van ecologische mensenrechten, waaronder 
gendergerelateerd geweld, bedreigingen, pesterijen, intimidatie, lastercampagnes, 
criminalisering, juridische intimidatie, gedwongen uitzetting en ontheemding; vestigt in 
het bijzonder de aandacht op het werk van vrouwelijke milieuactivisten en veroordeelt 
de risico’s die zij lopen;

2. wijst er nogmaals op dat de plicht van staten om de rechten van burgers te beschermen 
duidelijk is vastgelegd in het internationaal recht; roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op de rechten van voorvechters van ecologische mensenrechten in de EU en overal 
ter wereld te beschermen, specifieke maatregelen te nemen ter bescherming van de 
vrijheid van meningsuiting en de vrijheid en het pluralisme van de media in samenhang 
met milieurechten, en zorg te dragen voor de veiligheid en bescherming van 
journalisten; 

3. verlangt dat onmiddellijk actie wordt ondernomen tegen pesterijen, intimidatie, 
gewelddadige aanslagen op en gevangenneming van milieuactivisten, waar 
gendergerelateerd geweld ook onder valt, en roept op tot een snelle reactie ten behoeve 
van de bescherming van milieuactivisten tegen elke vorm van intimidatie, vervolging en 
geweld; dringt er dan ook op aan dat landen de bescherming van milieuactivisten 
waarborgen door wetten aan te nemen en holistische beschermingsmaatregelen te 
nemen, onder meer door het openen van onderzoeken naar aanslagen op en 
bedreigingen van milieuactivisten, en erop toe te zien dat de verantwoordelijken worden 
gestraft; pleit voor meer financiële ondersteuning van milieuactivisten; onderkent dat 
vrouwelijke voorvechters van ecologische mensenrechten worden geconfronteerd met 
meervoudige vormen van geweld en discriminatie die in elkaar grijpen, waaronder 
seksueel en gendergerelateerd geweld; dringt er bij landen op aan effectieve 
maatregelen te nemen ter bescherming van vrouwelijke activisten en te overwegen of zij 
een genderperspectief kunnen integreren in hun onderzoek naar bedreigingen van en 
aanslagen op mensenrechtenactivisten;

4. roept de EU op om overeenkomstig voornoemde resolutie van de VN-
Mensenrechtenraad maatregelen te nemen om bewustwording van en participatie in 
milieubesluitvorming te bevorderen, waarbij deze maatregelen onder meer gericht zijn 
op maatschappelijke organisaties, vrouwen, kinderen, jongeren, inheemse volkeren en 
plattelands- en lokale gemeenschappen, niet enkel in ontwikkelingslanden maar overal 
ter wereld;

5. uit zijn diepe bezorgdheid over de toenemende verslechtering van de situatie van 
milieuactivisten, klokkenluiders, journalisten en in milieuwetgeving gespecialiseerde 
juristen overal ter wereld; doet een beroep op de EU en haar lidstaten om de vrijheid 
van meningsuiting, de vrijheid en het pluralisme van de media en het recht op 
vergadering te beschermen, alsook om de veiligheid en bescherming van journalisten en 
klokkenluiders te waarborgen, zowel in de EU zelf als in het kader van haar externe 
betrekkingen; spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de mishandeling van, de 
misdrijven tegen en de dodelijke aanslagen op journalisten en in de mediasector 
werkzame personen vanwege hun activiteiten; herinnert eraan dat klokkenluiden een 
vorm van vrijheid van meningsuiting en informatie is en een centrale rol speelt bij het 
blootleggen en voorkomen van inbreuken op het Unierecht, alsook bij het versterken 
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van de democratische verantwoordingsplicht en transparantie; verzoekt de Commissie 
in dit verband toe te zien op de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de 
bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden6, en er zorg voor te 
dragen dat deze richtlijn volledig toegepast wordt door de lidstaten; beschouwt de 
vrijheid van informatie als een belangrijk instrument voor mensen die mogelijk 
getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering, zodat zij zich vroegtijdig 
en behoorlijk kunnen informeren over de schadelijke gevolgen van klimaatverandering 
en over aanpassingsmaatregelen; eist dat de vrijheid van informatie geëerbiedigd wordt;

6. steunt de inspanningen van de Commissie ter versterking van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten in het kader van haar externe optreden, met name wat 
betreft het klimaat, aangezien de EU een cruciale rol dient te spelen bij de bevordering 
van de bescherming van mensenrechten en initiatieven moet ontplooien en stimuleren 
ter bestrijding van georganiseerde misdaad, illegale landroof en ontbossing, aangezien 
deze aspecten essentieel zijn voor de bescherming van voorvechters van ecologische 
mensenrechten; spreekt zijn krachtige steun uit voor activiteiten gericht op de 
ontwikkeling van stabiele instellingen, afdwingbare rechtspleging, betere toegang tot 
rechtsmiddelen voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen als gevolg van 
klimaatverandering en voor voorvechters van ecologische mensenrechten, alsook de 
bevordering van mensenrechten en goed bestuur;

7. uit zijn ernstige bezorgdheid over de toenemende criminalisering en vervolging van 
milieuactivisten in ontwikkelingslanden als gevolg van de exploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen, waardoor bijgedragen wordt tot ontbossing, verlies van biodiversiteit7 en 
mensenrechtenschendingen, hetgeen voornamelijk inheemse volkeren treft; verzoekt de 
Commissie er zorg voor te dragen dat de EU geen initiatieven en projecten steunt die 
leiden tot illegale landroof, illegale houtkap en ontbossing, of die andere schadelijke 
gevolgen voor het milieu van dien aard hebben; veroordeelt iedere poging om de 
bescherming van het milieu en de mensenrechten te dereguleren in verband met de 
COVID-19-pandemie en andere crises; verzoekt de Commissie milieuactivisten overal 
ter wereld te steunen; benadrukt dat de veiligheid van voorvechters van ecologische 
mensenrechten inherent verbonden is met de veiligheid van de gemeenschappen voor 
wie zij zich sterk maken; verzoekt de Commissie de inbreng van inheemse 
gemeenschappen in projectvoorstellen te evalueren en na te gaan in hoeverre rekening is 
gehouden met hun ervaring met en kennis van de lokale ecologie; 

8. is ingenomen met de toezegging van de Commissie een wetgevingsvoorstel aan te 
nemen inzake voor de hele EU geldende zorgvuldigheidsvereisten voor bedrijven, en 
onderstreept dat vrouwen en kwetsbare groepen zoals kinderen en inheemse volkeren 
specifieke behoeften en rechten hebben; benadrukt dat dit voorstel ook het creëren van 
mogelijkheden voor het afleggen van verantwoording en het instellen van 
rechtsmiddelen moet omvatten; benadrukt hoe belangrijk het is dat het wetgevend kader 
van de EU inzake milieuaansprakelijkheid en toegang tot de rechter bij milieuzaken na 
een grondige effectbeoordeling wordt herzien en versterkt;

9. herhaalt zijn standpunt dat alle betreffende beleidsmaatregelen, instrumenten en 

6 PB L 305 van 26.11.2019, blz. 17.
7 workshopverslag van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
(IPBES) over biodiversiteit en pandemieën, https://ipbes.net/pandemics 

https://ipbes.net/pandemics
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middelen van de EU, waaronder handelsovereenkomsten, alsook ontwikkelingshulp en 
het visumbeleid, altijd gebaseerd dienen te zijn op de strengst mogelijke EU- en 
internationale normen voor milieu en mensenrechten, en eerbiediging van de 
democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de 
menselijke waardigheid voorop moeten stellen, alsmede gelijkheid en solidariteit en de 
beginselen van goed bestuur; is van oordeel dat deze samenwerking met het oog op het 
uitbannen van intimidatie en onderdrukking van en geweld tegen inheemse volkeren en 
milieuactivisten ertoe moet leiden dat externe hulp en steun verlaagd of opgeschort 
worden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de humanitaire hulp en zonder dat 
eindbegunstigden hier schade van ondervinden; onderstreept in dit verband hoe 
belangrijk de verantwoordingsplicht is om te kunnen waarborgen dat middelen niet 
worden aangewend voor projecten die schadelijk zijn voor het milieu of de 
mensenrechten; moedigt EU-delegaties in derde landen aan samen te werken met 
vertegenwoordigers van inheemse volkeren en milieuactivisten en hen door middel van 
passende maatregelen te steunen; ondersteunt het recht op een veilig, schoon, gezond en 
duurzaam milieu alsook het werk van mensenrechtenactivisten, hun bescherming en de 
ontwikkeling van een omgeving waarin zij in staat zijn hun werk te doen;

10. verzoekt de EU en haar lidstaten in hun klimaatbeleid de rechten van inheemse volkeren 
te laten meewegen en speciale financiële en technische bijstand te verlenen aan de 
uitvoering van steunprogramma’s gericht op personen die het kwetsbaarst zijn – hetzij 
voor de gevolgen van de klimaatverandering, hetzij als gevolg van door het klimaat 
veroorzaakte ontheemding – zoals inheemse volkeren, vluchtelingen en ontheemden in 
gastgemeenschappen, alsook milieuactivisten; neemt kennis van het besluit van het 
VN-Mensenrechtencomité in de zaak Teitiota tegen Nieuw-Zeeland8; 

11. steunt een op mensenrechten gebaseerde aanpak van migratiebeheer in derde landen, 
waarbij rekening wordt gehouden met eventuele lacunes in de bescherming van de 
mensenrechten in migratiecontext; herinnert in dit verband aan bestaande instrumenten 
voor legale trajecten en is van mening dat deze instrumenten ook moeten worden 
aangewend voor personen die bescherming behoeven; onderstreept dat de capaciteit van 
staten versterkt moet worden, alsmede de samenwerking en permanente dialoog met 
maatschappelijke organisaties, waaronder organisaties die inheemse volkeren en andere 
personen in kwetsbare situaties vertegenwoordigen, alsook VN-partners bij het volgen 
van deze aanpak; ondersteunt het inventariseren en bevorderen van goede praktijken op 
het gebied van verplichtingen en verbintenissen inzake mensenrechten waarmee het 
milieubeschermingsbeleid op Europees en internationaal niveau wordt ondersteund en 
kracht bijgezet;

12. is van mening dat steeds meer mensen gedwongen zullen worden te migreren vanwege 
de klimaatverandering; brengt in herinnering dat de negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering de ontwikkelingsvooruitzichten van landen ondermijnen en reeds 
bestaande ongelijkheid, zoals genderongelijkheid, vergroten; onderstreept dat de 
gevolgen van de klimaatverandering erger zijn voor meer kwetsbare mensen, zoals 
vrouwen en meisjes; is verheugd over de toezeggingen van vicevoorzitter Timmermans 
om door de klimaatverandering verergerde genderongelijkheid te corrigeren; roept de 

8 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/20
16&Lang=en 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/2016&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/2016&Lang=en
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EU en haar lidstaten ertoe op aandacht te besteden aan de specifieke situatie van 
vrouwen en meisjes en genderspecifieke discriminatie en kwetsbaarheden in kaart te 
brengen, en zich daarbij te richten op goede praktijken waarbij vrouwen aanjagers van 
verandering zijn doordat zij het milieu met duurzame middelen beschermen; vraagt om 
nadere samenwerking met internationale partners om inbreuken op de mensenrechten 
door aantasting van het milieu te integreren in milieubeleidsmaatregelen en klimaatactie 
te ondernemen waarbij de mensenrechten als uitgangspunt dienen; erkent het 
waardevolle werk van mensenrechtenactivisten ter bescherming en bevordering van de 
mensenrechten en fundamentele waarden; verlangt dat de EU de klimaatcrisis benadert 
als een mensenrechtencrisis en doeltreffende maatregelen neemt ter bestrijding van 
klimaatverandering, en het voortouw neemt bij waarborging van de rechten van 
toekomstige generaties.



AD\1219567NL.docx 9/10 PE658.863v02-00

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 1.12.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

51
13
4

Bij de eindstemming aanwezige leden Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, 
Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, 
Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina 
Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia 
Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, 
Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia 
in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, 
Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice 
Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, 
Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola 
Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i 
Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, 
Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, 
Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Beata Kempa, Leopoldo López Gil, Kris Peeters, Anne-Sophie 
Pelletier, Sira Rego, Franco Roberti, Miguel Urbán Crespo, Hilde 
Vautmans



PE658.863v02-00 10/10 AD\1219567NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

51 +
EPP Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, 

Jeroen Lenaers, Leopoldo López Gil, Nuno Melo, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, 
Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina 
Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti, Birgit 
Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW Anna Júlia Donáth, Sophia In ‘T Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal 
Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

VERTS/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke 
Strik

EUL/NGL Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

13 -
ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel De Graaff, Peter Kofod, Tom Vandendriessche

ECR Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI Milan Uhrík

4 0
EPP Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Nadine Morano

ID Annalisa Tardino

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


