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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 de biodiversiteit wereldwijd afneemt met een snelheid die ongekend
is in de menselijke geschiedenis, en dat de snelheid waarmee soorten uitsterven steeds
hoger ligt, hetgeen op verschillende manieren gevolgen heeft voor de menselijke
gezondheid, en dat biodiversiteitsverlies volgens de WHO een aanjager is van
zoönotische ziekteverwekkers zoals COVID-19; wijst op het wetenschappelijk bewijs
met betrekking tot de rol van niet-duurzame handel in het biodiversiteitsverlies, met
name de handel in mineralen, biomassa, wilde dieren en bepaalde
landbouwgrondstoffen, en biodiversiteitsverlies als gevolg van de klimaatverandering,
veranderingen in het mondiale landgebruik, invasieve uitheemse soorten,
overexploitatie van hulpbronnen en vervuiling; herinnert eraan dat 44 biljoen USD aan
gegenereerde economische waarde – meer dan de helft van het totale bbp van de wereld
– enigszins of sterk afhankelijk is van de natuur en de diensten van de natuur en
derhalve in gevaar is als gevolg van natuurverlies;

2.

benadrukt dat de Aichi-biodiversiteitsdoelen niet naar verwachting zijn uitgevoerd en
dat de mondiale biodiversiteit zich in een ernstige crisis bevindt die een rechtstreekse
bedreiging vormt voor menselijke belangen, zoals voedsel, gezondheid en veiligheid;
merkt op dat er tijdens de vijftiende Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake
biologische diversiteit (VBD) (COP15) nieuwe streefdoelen voor het mondiale
biodiversiteitskader van het VBD voor de periode na 2020 moeten worden vastgesteld,
onder meer betreffende handelskwesties die verband houden met in het wild levende
dier- en plantensoorten; verzoekt de Commissie te pleiten voor een grotere ambitie,
waaronder ten aanzien van bindende streefdoelen voor de bescherming van de
biodiversiteit en voor kwantificeerbare indicatoren en doeltreffende
monitoringmechanismen; benadrukt dat, teneinde een gelijk speelveld op internationaal
niveau mogelijk te maken, het belangrijk is dat het ambitieniveau van de Unie en het
ambitieniveau van het mondiale biodiversiteitskader in het kader van het VBD
overeenkomen, met name wat betreft de streefdoelen voor het niveau van bescherming
van de biodiversiteit op het land en in de zee;

3.

benadrukt dat zowel de structuur van de bestaande vrijhandelsovereenkomsten als de
huidige WTO-regels maar in zeer beperkte mate oplossingen hebben geboden voor de
bijdrage die de handel levert aan het ingrijpende biodiversiteitsverlies; wijst erop dat het
voorzorgsbeginsel het leidende beginsel moet zijn voor de bescherming van de
biodiversiteit; waarschuwt voor het risico dat bepaalde productiesectoren zich
verplaatsen naar landen waar de wetgeving inzake biodiversiteit minder streng is dan in
de EU, en verzoekt de Commissie derhalve de leiding te nemen op internationale fora
en de bescherming van de biodiversiteit te bevorderen; is ingenomen met het feit dat de
nieuwe handelsstrategie “om een nauwere beleidsintegratie tussen het handelsbeleid en
het interne EU-beleid op andere terreinen [vraagt]”, en erkent dat “het behoud van de
biodiversiteit een mondiale uitdaging [is] die wereldwijde inspanningen vergt”;
verwacht van de Commissie dat zij niet enkel over een hoog ambitieniveau spreekt,
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maar dat ook omzet in daden; verzoekt de Commissie derhalve onverwijld specifieke en
concrete maatregelen te overwegen om ervoor te zorgen dat handelsovereenkomsten
van de EU niet leiden of dreigen te leiden tot biodiversiteitsverlies en dat het
handelsbeleid van de EU doeltreffend wordt afgestemd op haar biodiversiteitsstrategie;
wijst erop dat de samenhang tussen verschillende beleidsmaatregelen van de EU in de
internationale handel cruciaal is, waarbij alle aspecten in verband met de duurzaamheid
en ontwikkeling, evenals sociale, milieu- – met inbegrip van de biodiversiteit – en
economische aspecten, tot uitdrukking moeten worden gebracht en waarbij eveneens
een eerlijke mededinging wordt gewaarborgd, met bijzondere aandacht voor kmo’s en
de landbouwsector, en dat dit moet worden weerspiegeld in de toekomstige strategie
voor open strategische autonomie; herinnert eraan dat handelsovereenkomsten moeten
garanderen dat de betrokken partijen, waaronder de EU en de lidstaten, actief
meewerken aan de bevordering van de beginselen van duurzame ontwikkeling;
4.

benadrukt dat het belangrijk is om naast een economische en sociale dimensie
systematisch een biodiversiteitsdimensie op te nemen in alle
duurzaamheidseffectbeoordelingen, die een robuustere methodologie moeten volgen
dan voorheen, 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 analysen op het
gebied van biodiversiteit uit te voeren; dringt erop aan dat
duurzaamheidseffectbeoordelingen worden uitgevoerd als onderdeel van de
verkennende fase van toekomstige vrijhandels- en investeringsovereenkomsten; dringt
erop aan dat duurzaamheidsbeoordelingen regelmatig worden bijgewerkt naarmate de
onderhandelingen vorderen, om mogelijke risico’s voor de biodiversiteit, zowel in de
betrokken regio als in de EU, zo vroeg mogelijk naar behoren te kunnen identificeren,
beoordelen en aanpakken, en om op basis hiervan vorm te geven aan relevante bilaterale
toezeggingen die tijdens de onderhandelingen worden vastgelegd; benadrukt met name
het belang van een toereikende financiering van overheidsinstanties, de ondersteuning
van maatschappelijke organisaties, de definitie en dekking van beschermde gebieden en
de aanwijzing van bevoegde autoriteiten; 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; verzoekt de Commissie lering te trekken uit de groep van deskundigen
EU-Zuid-Korea en van het voorbeeld van de Vietnamese routekaart voor de ratificering
van de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), zodat hoofdstukken
inzake handel en duurzame ontwikkeling een routekaart omvatten met concrete en
controleerbare toezeggingen op basis waarvan vooruitgang ten aanzien van andere
hoofdstukken zal worden geboekt; verzoekt de Commissie bestaande hoofdstukken van
handels- en investeringsovereenkomsten te actualiseren aan de hand van bepalingen
voor een actieve en tijdige herziening teneinde de afstemming van bestaande
vrijhandelsovereenkomsten op de Europese Green Deal zo snel mogelijk te waarborgen,
en haar resultaten en geplande wijzigingen aan het Parlement voor te leggen; benadrukt
in dat verband dat de handels- en investeringsovereenkomsten van de EU in het kader
van de hoofdstukken inzake handel en duurzame ontwikkeling een formele dialoog met
partners mogelijk maken over alle aspecten van de Europese Green Deal, met inbegrip
van biodiversiteit, duurzame voedselvoorziening, verontreiniging en de circulaire
economie;
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5.

is verheugd over de start van een vroegtijdige evaluatie van het actieplan met 15 punten
met betrekking tot hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling; erkent het
non-paper van Nederland en Frankrijk over handel, sociaal-economische effecten en
duurzame ontwikkeling, waarin suggesties zijn opgenomen met betrekking tot de
mogelijkheid om geleidelijk de tarieven te liberaliseren in verband met de doeltreffende
uitvoering van multilaterale milieuovereenkomsten; herinnert in het kader van de
evaluatie aan zijn verzoek aan de Commissie om onderzoek te doen naar een op sancties
gebaseerd mechanisme als laatste redmiddel in handelsovereenkomsten teneinde de
doeltreffende uitvoering ervan te waarborgen; herinnert eraan dat volgens punt 161 van
Advies 2/15 van het Hof van Justitie van de Europese Unie een schending van
bepalingen in het hoofdstuk betreffende handel en duurzame ontwikkeling de andere
partij het recht kan verlenen “om de liberalisering van dat handelsverkeer waarin de
andere bepalingen van deze overeenkomst voorzien, stop te zetten of te schorsen”;

6.

is verheugd over de benoeming van het hoofd handhaving voor de handel en het
opzetten van een één-loket dat tot taak heeft om leiding te geven aan alle inspanningen
binnen de Commissie die gericht zijn op een betere uitvoering en handhaving, daarbij
gebruikmakend van een breed scala aan beschikbare instrumenten, en om gemelde
handelsbelemmeringen en schendingen van toezeggingen inzake duurzame handel aan
te pakken; is van mening dat het in het belang van de Unie is om maatregelen te nemen
wanneer die toezeggingen worden geschonden, en verzoekt de Commissie op te treden
wanneer handelspartners hun bilaterale of multilaterale toezeggingen niet nakomen, met
inbegrip van het eventuele herinvoeren van tarieven; verzoekt de Commissie lering te
trekken uit het geschil tussen de EU en Zuid-Korea, dat werd beslecht door de groep
van deskundigen, die het van belang achtte dat in het hoofdstuk inzake handel en
duurzame ontwikkeling geen specifieke datum voor het streefdoel of een specifieke
mijlpaal was vastgesteld voor het ratificatieproces en dat de partijen niet hadden
verwezen naar specifieke data voor de streefdoelen of duidelijke tijdschema’s, die de
groep hadden kunnen helpen bij haar analyse1;

7.

verzoekt de Commissie om de indicatoren die zijn ontwikkeld bij de vaststelling van
mogelijke risico’s voor de biodiversiteit, te gebruiken om doelstellingen op korte,
middellange en lange termijn voor de bescherming van de biodiversiteit te formuleren;
verzoekt de Commissie om het Parlement jaarlijks verslag te doen van de voortgang bij
de uitvoering van die doelstellingen;

8.

wijst erop dat de regelgevingseisen die de EU-producenten moeten naleven, eveneens
van toepassing moeten zijn op en moeten worden gehandhaafd voor de invoer in de EU
en dat de toegang tot de EU-markt enkel mag worden toegekend aan producten die in
overeenstemming zijn met die eisen; is van mening dat dit een punt is waarover in
besprekingen over vrijhandelsovereenkomsten niet kan worden onderhandeld; acht het
van cruciaal belang dat de Commissie niet-productgebonden processen en
productiemethoden bevordert ter ondersteuning van maatregelen die gericht zijn op het
voorkomen van verder biodiversiteitsverlies, op grond van een veilig, voorspelbaar en
niet-discriminerend kader voor zowel binnenlandse als ingevoerde producten dat
verenigbaar is met de WTO-regels; steunt de wens van de Commissie om bij

1

Paragraaf 276, “Panel of Experts Proceeding constituted under article 13.15 of the EU-Korea free trade
agreement, Report of the Panel of Experts”.
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internationale besprekingen over handel en milieu het bewustzijn te vergroten over een
interpretatie van de relevante WTO-regels waarmee het recht van leden wordt erkend
om doeltreffende maatregelen te treffen in reactie op mondiale milieu-uitdagingen, in
het bijzonder klimaatverandering en de bescherming van de biodiversiteit, en die
interpretatie te bevorderen; is voorts van mening dat de EU werk moet verzetten om
bindende niveaus van bescherming van de biodiversiteit op te nemen in de komende
werkzaamheden voor de hervorming van de WTO en derhalve in onze
vrijhandelsovereenkomsten, op basis van wetenschappelijk bewijs en zonder
protectionistische doeleinden;
9.

moedigt de Commissie aan om te overwegen experts op het gebied van handel en milieu
in te schakelen bij geschillen die voortvloeien uit conflicten tussen handelstoezeggingen
en uitzonderingen inzake milieubescherming; verzoekt de Commissie met klem dat
voorstel te bevorderen in het kader van haar WTO-initiatief inzake klimaat en handel;
vraagt om een onafhankelijke, diepgaande analyse van de gevolgen van de nog
bestaande bepalingen inzake de beslechting van geschillen tussen investeerders en
staten (ISDS) en het stelsel van investeringsgerechten (ICS) in handelsovereenkomsten,
evenals van het Verdrag inzake het Energiehandvest (EHV), voor de biodiversiteit, en
verzoekt om een snelle aanpassing van het EHV en een nieuwe beoordeling van het
lidmaatschap hiervan, met inbegrip van de mogelijkheid om uit het EHV terug te
trekken indien een toereikende modernisering niet haalbaar is;

10.

herinnert eraan dat regeringen volgens ramingen van de OESO ongeveer
500 miljard USD per jaar uitgeven aan steun die mogelijk schadelijk is voor de
biodiversiteit, dat wil zeggen vijf tot zes keer meer dan de totale uitgaven voor
biodiversiteit2; is van mening dat met het handelsbeleid en de groene diplomatie van de
EU de doelstelling moet worden ondersteund om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te
zijn en subsidies voor fossiele brandstoffen en andere subsidies die schadelijk zijn voor
het milieu, zo spoedig mogelijk moeten worden afgebouwd, 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; benadrukt dat duurzaamheid en
koolstofneutraliteit de kerndoelstellingen van de programma’s en het handelsbeleid van
de EU zullen blijven vormen, met inbegrip van steun voor de groene transitie, met name
voor kmo’s;

11.

verzoekt de Raad om van het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD) een
essentieel onderdeel van vrijhandelsovereenkomsten te maken in zijn ontwerpmandaat
voor toekomstige overeenkomsten en bij de herziening van huidige overeenkomsten,
mits verplichte mechanismen voor het evalueren van nationale streefdoelen overeen
worden gekomen; verzoekt de Raad eveneens om de Overeenkomst inzake de
internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) en
de Overeenkomst van Parijs tot essentiële onderdelen van vrijhandelsovereenkomsten te
maken en de doeltreffende uitvoering hiervan te benadrukken; is van mening dat de EU
de VS in het kader van toekomstige trans-Atlantische betrekkingen moet verzoeken het

2

https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-globalbiodiversity-finance.pdf
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VBD te ondertekenen en uit te voeren; benadrukt dat het belangrijk is dat bij de
aanstaande herziening van de SAP-verordening wordt voorzien in een doeltreffende
uitvoering van multilaterale verdragen inzake klimaat en milieu, met inbegrip van het
VBD;
12.

verzoekt de lidstaten om het behoud en het duurzaam gebruik van biodiversiteit op
nationaal, regionaal en lokaal niveau te mainstreamen door middel van sectoraal en
sectoroverschrijdend beleid met betrekking tot handel, plannen en programma’s,
teneinde een doeltreffend institutioneel, wetgevings- en regelgevingskader te creëren dat
een inclusieve benadering hanteert; benadrukt het belang van openheid en
voorspelbaarheid voor Europese ondernemingen, en met name kmo’s, en benadrukt dat
meer voorlichting en capaciteitsopbouw nodig zijn om kmo’s in staat te stellen
optimaal, op duurzame wijze, van handelsovereenkomsten te profiteren;

13. merkt enerzijds op dat de legale internationale handel in wilde dieren volgens het
intergouvernementeel platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) sinds
2005 met 500 % en sinds de jaren tachtig met 2 000 % in waarde is toegenomen, en
anderzijds dat de legale en illegale vormen daarvan vaak nauw met elkaar verweven
zijn; merkt op dat meer dan 38 700 soorten, waarvan ongeveer 5 950 diersoorten en
32 800 plantensoorten, door Cites worden beschermd tegen overexploitatie door de
internationale handel; erkent dat het huidige systeem voor het verbieden van de illegale
handel in bedreigde soorten te kampen heeft met aanzienlijke tekortkomingen in de
handhaving; verzoekt de Commissie het huidige systeem te monitoren en te analyseren;
verzoekt de Commissie op basis hiervan om de haalbaarheid van een witte lijst van
bedreigde soorten te verkennen teneinde de illegale handel op efficiënte wijze te
bestrijden, om de opleiding van douane- en andere ambtenaren te verbeteren en om de
oprichting van een mechanisme te ondersteunen teneinde de invoer in de EU te
verbieden van soorten die behoren tot de nationaal beschermde bedreigde soorten in hun
land van oorsprong naar analogie van de vrijwilligpartnerschapsovereenkomst inzake
wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (Flegt-VPA) of op vergelijkbare
wijze als de maatregelen tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij
(IOO-visserij); verzoekt de Commissie het Groene Douane-initiatief in het nieuwe
actieplan voor de douane-unie op te schalen en te zorgen voor een betere uitvoering van
de huidige douanebepalingen bij grenscontroles; roept op de langere termijn op tot een
herziening van Cites die uitgaat van een “reverse listing”-mechanisme, en gericht is op
papierloze werking en streeft naar de verhoging van de begroting;
14.

benadrukt dat de COVID-19-pandemie het belang van het “één gezondheid”-beginsel in
de beleidsvorming heeft aangetoond en duidelijk heeft gemaakt dat ingrijpende
veranderingen nodig zijn waarbij wordt samengewerkt over de disciplines en sectoren
heen; verzoekt de Commissie om de regelgevingsdialoog waarin is voorzien in
vrijhandelsovereenkomsten, te gebruiken om strikte Europese sanitaire en fytosanitaire
(SPS) normen en normen inzake dierenwelzijn te bevorderen om het risico op
toekomstige epidemieën en pandemieën te beperken; verzoekt de Commissie indien
nodig te overwegen een moratorium in te stellen op de invoer van wilde dieren of
andere soorten uit gebieden die als hotspots voor opkomende infectieziekten worden
aangemerkt, teneinde zorgen omtrent de veiligheid naar behoren aan te pakken;

15.

verzoekt de Commissie na te gaan of het mogelijk is om aan het VN-Verdrag tegen
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grensoverschrijdende georganiseerde misdaad een protocol inzake criminaliteit in
verband met wilde dieren en planten toe te voegen; is van oordeel dat de evaluatie en
herziening van de richtlijn milieucriminaliteit een mogelijkheid bieden om dat soort
milieudelicten beter aan te pakken en de handhaving ervan te verbeteren;
16.

maakt zich zorgen over het ontbossingsbeleid dat gericht is op het Amazonewoud, en de
aantasting van het onvervangbare ecosysteem en de biodiversiteit in het gebied; is
ingenomen met het voornemen van de Commissie om in het voorjaar van 2021 een
wetgevingsvoorstel in te dienen waarbij het wordt verboden om producten waarvan de
productieprocessen met ontbossing of bosdegradatie verband houden, in de EU in de
handel te brengen; wijst erop dat aanvullende maatregelen aan de aanbodzijde
noodzakelijk zijn, en wijst daarbij op het voorbeeld van de Flegt-VPA’s, met als doel de
bescherming van bossen, die de natuurlijke habitat van veel bedreigde soorten vormen,
de bevordering van duurzaam bosbeheer en het aanpakken van ontbossing en
bosdegradatie in lijn met de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, de
Overeenkomst van Parijs en de Aichi-biodiversiteitsdoelen;

17.

wijst erop dat het belangrijk is om de rol van de landbouw en het platteland bij de
bescherming van de biodiversiteit en het ecosysteem te waarborgen; merkt op dat de
interne markt van de EU de grootste importeur en exporteur van agrovoedingsproducten
ter wereld is; is ervan overtuigd dat de EU die positie moet gebruiken om de maatstaf te
bepalen wat normen voor duurzame voedingssystemen betreft, op basis van het
voorzorgsbeginsel, milieubescherming en dierenwelzijn; benadrukt dat de EU niet
alleen de beginselen van de Green Deal moet uitvoeren, maar ook een toenemende
mondiale convergentie van normen moet bevorderen teneinde de mogelijke verplaatsing
en uitbesteding van de milieuvoetafdruk naar derde landen te voorkomen; erkent dat
niet-duurzame landbouw de belangrijkste oorzaak van het mondiale
biodiversiteitsverlies is; is van mening dat het handelsbeleid de ontwikkeling van de
biologische landbouw in partnerlanden moet aanmoedigen, op basis van gelijkwaardige
normen als die gelden voor in de EU geproduceerde goederen, in lijn met de EUdoelstellingen voor 2030, en dat financiële steun in de eerste plaats moet worden gericht
op producten uit duurzame toeleveringsketens, zoals producten die beschermd zijn als
geografische aanduiding en biologische levensmiddelen, en ernaar moet worden
gestreefd de duurzameontwikkelingsdoelstellingen te behalen; verzoekt de Commissie
een gedetailleerde en onafhankelijke studie te laten verrichten met betrekking tot de
gevolgen van de EU-uitvoer en de productiemethoden hiervan voor de biodiversiteit;
verzoekt de Commissie maatregelen te treffen teneinde te komen tot een uitvoerverbod
voor gevaarlijke stoffen die in de Unie verboden zijn, in overeenstemming met het nietschadenbeginsel, het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot
voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke
chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel, en de Europese Green Deal;

18.

verzoekt de Commissie te waarborgen dat visserijbepalingen in handelsovereenkomsten
consistent zijn met de bescherming van de mariene biodiversiteit en verzoekt de
handelspartners van de Unie met klem alle antropogene, schadelijke effecten op het
mariene milieu op een holistische manier aan te pakken met het oog op de bescherming
van 30 % van de oceanen in 2030; verzoekt de Commissie en de lidstaten de krachten te
bundelen om tot een overeenkomst over mariene biodiversiteit te komen die verder reikt
dan de nationale rechtsmacht; wijst erop dat de totstandbrenging van beschermde
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mariene gebieden in gebieden voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht moet
worden ondersteund door sociaal-economische en ecologische effectbeoordelingen op
basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies;
19.

merkt op dat handel en investeringen in op biodiversiteit gebaseerde producten en
diensten een stimulans kunnen vormen voor vermindering van de overexploitatie van
biodiversiteit en tegelijkertijd de ontwikkeling van duurzamere economische sectoren
mogelijk kunnen maken, die bijdragen aan inclusieve groei en duurzame productie,
handel en consumptiepatronen, eveneens voor ontwikkelingslanden; verzoekt de
Commissie te onderzoeken of het mogelijk is om een rechtskader, hoofdzakelijk binnen
de WTO, te creëren dat een verbod op de handel in bepaalde grondstoffen, producten en
diensten die de biodiversiteit in gevaar brengen, mogelijk maakt; steunt de huidige
werkzaamheden van de OESO ter versterking van het biodiversiteitsonderdeel in de
richtsnoeren inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, en verzoekt de
Commissie die wijzigingen naar behoren in het nieuwe EU-pakket inzake
zorgvuldigheid te verwerken;

20.

wijst erop dat de aantasting van ecosystemen de verwezenlijking van de
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 in de weg staat, met name
het uitbannen van armoede, de toegang tot water en sanitaire voorzieningen,
voedselzekerheid, het waarborgen van een gezond leven en het verminderen van
ongelijkheden; verzoekt de Commissie voorrang te geven aan capaciteitsopbouw, met
inbegrip van kennisoverdrachten, het delen van technologie en de ontwikkeling van
vaardigheden voor de begunstigde landen met het oog op de uitvoering van het VBD, de
Cites-overeenkomst en andere verdragen en overeenkomsten die essentieel zijn voor de
bescherming van de biodiversiteit, in het kader van het instrument voor
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking, en van hulp voor
handel; verzoekt de Commissie de synergieën met andere verdragen, internationale
organisaties en derde landen te bevorderen bij het faciliteren en uitvoeren van
activiteiten voor capaciteitsopbouw die verband houden met de bescherming van de
biodiversiteit, teneinde een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak met betrekking tot
capaciteitsopbouw en technische en wetenschappelijke samenwerking te waarborgen;
merkt op dat marktstimuli en capaciteitsopbouw toegankelijk moeten worden gemaakt
voor ondernemingen, zodat die kunnen worden betrokken bij slimme, duurzame en
inclusieve groei en kunnen worden geholpen te voldoen aan de verwachtingen van
consumenten en de toenemende vraag naar de bescherming van de natuur; benadrukt in
dat verband tevens de noodzaak om derde landen te ondersteunen, en met name de
minst ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden, waarvan het ontwikkelingsmodel
afhankelijk is van de uitvoer van goederen en diensten die schadelijk zijn voor de
biodiversiteit, door middel van financiële steun en capaciteitsopbouw teneinde hun te
grote afhankelijkheid van dergelijke goederen te beperken; benadrukt in dat opzicht de
cruciale rol van lokale gemeenschappen, inheemse volken en verdedigers van
milieugerelateerde mensenrechten bij het behoud van de biodiversiteit en de noodzaak
om het VN-beginsel van vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming te
eerbiedigen in de geest van IAO-Verdrag nr. 169 betreffende inheemse en in
stamverband levende volken;
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verzoekt de Commissie een gecentraliseerd systeem voor gegevensverzameling en
statistische analyse op te zetten met steun van Eurostat en de bureaus voor de statistiek
in de EU, om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de staat van ecosystemen.
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