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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie over een nieuwe Europese 

bosstrategie en benadrukt hoe belangrijk het is prikkels voor de bescherming en het beheer 

van de bossen als essentiële onderdelen op te nemen in de strategie; benadrukt, indachtig 

het subsidiariteitsbeginsel, dat er behoefte is aan een globale, holistische en 

samenhangende gezamenlijke strategie met het oog op de versterking van het 

multifunctionele karakter van de bossen en de houtsector in de EU met de brede 

maatschappelijke, economische en milieuvoordelen die zij opleveren, alsmede met het 

oog op de preventie en beheersing van bosrampen; 

2. beseft dat de Europese bossen een enorme waarde vertegenwoordigen op het gebied van 

de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die zij leveren, o.a. waterretentie, bescherming 

tegen overstromingen en – een belangrijke functie – het temperen van de gevolgen van de 

klimaatverandering door het opnemen en opslaan van 10% van de koolstofuitstoot in de 

EU; is daarom van mening dat de bossen een hoge mate van bescherming verdienen en dat 

de staat van instandhouding van de in bossen levende soorten en boshabitats verbeterd 

dient te worden, conform de doelstellingen van de EU-biodiversiteitsstrategie tot 2020 en 

het zevende milieuactieprogramma (MAP); benadrukt de kansen die in dit opzicht worden 

geboden door het Natura 2000-netwerk, waar een aanzienlijk deel van de Europese bossen 

deel van uitmaakt; 

3. benadrukt dat de Unie is overeengekomen dat tegen 2020 het biodiversiteitsverlies en de 

achteruitgang van ecosysteemdiensten, inclusief bestuiving, tot staan moeten zijn 

gebracht, dat de ecosystemen en de diensten die zij leveren, moeten worden behouden en 

dat ten minste 15% van de aangetaste ecosystemen moet zijn hersteld; voegt hieraan toe 

dat de Unie verder is overeengekomen dat het bosbeheer duurzaam moet zijn, dat de 

bossen, de daarin aanwezige biodiversiteit en de door bossen geleverde diensten 

beschermd en, waar mogelijk, verbeterd moeten worden en dat de weerbaarheid van 

bossen tegen klimaatverandering, branden, stormen, plagen en ziekten moet worden 

verbeterd; onderstreept daarnaast dat er dus behoefte bestaat aan de ontwikkeling en 

uitvoering van een vernieuwde EU-strategie voor de bossen, waarin de diverse 

exploitatievormen en voordelen van bossen aan de orde komen en die bijdraagt aan een 

meer strategische benadering van de bescherming en verbetering van de bossen, onder 

meer door duurzaam bosbeheer1; 

4. is van oordeel dat het voor een correcte tenuitvoerlegging van de strategie van essentieel 

belang is om een specifiek actieplan voor de lange termijn te hebben waarin de nadruk ligt 

op het belang van de mobilisatie en het duurzame gebruik van hout uit bossen, met als 

doel het creëren van toegevoegde waarde en banen, terwijl er middelen beschikbaar 

                                                 
1 Besluit nr. 1386/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake een nieuw 

algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020 "Goed leven, binnen de 

grenzen van onze planeet". 
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worden gesteld om private bosbouwondernemingen te versterken en georganiseerde 

groepen van boseigenaren te ondersteunen; 

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten de introductie van EU-brede streefcijfers voor het 

bosareaal in overweging te nemen om het huidige areaal te vergroten, de ontbossing terug 

te dringen en de kwaliteit van de bestaande bossen en bosgebieden te verbeteren; beveelt 

aan het bosareaal met name te vergroten in gebieden die niet geschikt zijn voor de 

voedselproductie, in het bijzonder nabij stedelijke gebieden, om nadelige warmte-effecten 

te beperken, de verontreiniging te verminderen en de verbinding tussen mens en bos te 

verbeteren; benadrukt dat er in dit verband behoefte is aan zorgvuldige planning; is van 

mening dat bossen niet alleen mogen worden beschouwd als koolstofreservoirs die de 

stijging van de emissies in andere economische sectoren compenseren; 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten specifieke maatregelen te nemen om Aichi-

doelstelling 5 te halen, volgens welke het tempo waarmee alle natuurlijke habitats, met 

inbegrip van bossen, verloren gaan tegen 2020 ten minste gehalveerd en waar mogelijk tot 

bijna nul gereduceerd wordt, en de aantasting en versnippering aanzienlijk beperkt 

worden1; 

7. is van mening dat onderzoek prioriteit moet krijgen omdat de gehele sector profijt kan 

trekken van nieuwe ideeën; 

8. stimuleert het planten van bomen in steden als een manier om de milieuproblematiek aan 

te pakken die verband houdt met stedelijke verontreiniging en door de mens gecreëerde 

landschappen, bijvoorbeeld door in de zomer schaduw te creëren en de luchttemperatuur 

tijdens hittegolven te beperken; 

9. is ingenomen met het onderzoek naar de effecten van de consumptie in de EU op de 

ontbossing, dat de Commissie in juli 2013 publiceerde; betreurt het dat in het onderzoek, 

ondanks het verzoek dat het Parlement daartoe deed in zijn resolutie van 23 april 20092, 

niet wordt ingegaan op de aantasting van de bossen; verzoekt de Commissie te komen met 

voorstellen om de in het onderzoek vastgestelde effecten te verminderen en bij te dragen 

tot de Europese en internationale milieudoelstellingen en verbintenissen op het gebied van 

duurzame ontwikkeling; verzoekt de Commissie hiertoe een EU-actieplan inzake 

ontbossing en aantasting van de bossen te publiceren, waar in het zevende 

milieuactieprogramma om wordt verzocht3; 

10. verzoekt de lidstaten het denkbeeld van betalingen voor ecosysteemdiensten als prikkels 

voor bosbeheer in overweging te nemen, rekening houdend met het belang van hout als 

hernieuwbare en klimaatvriendelijke grondstof en met de rol van waardeketens in de 

houtsector; wijst erop dat duurzaam bosbeheer een positief effect heeft op de 

biodiversiteit, het klimaat, de bescherming en de weerbaarheid van bossen tegen branden, 

stormen, plagen en ziekten, en van cruciaal belang is voor de economische ontwikkeling, 

                                                 
1 Resolutie van het Europees Parlement van 20 april 2012 over onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: 

een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020" – Aangenomen teksten P7_TA(2012)0146. 
2 Resolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 over het aangaan van de uitdagingen van ontbossing 

en aantasting van bossen om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken (PB C 184E 

van 8.7.2010, blz. 41). 
3 Besluit nr. 1386/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013. 
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met name op het platteland en in afgelegen gebieden;  

11. dringt erop aan dat er meer aandacht wordt geschonken aan de uitbreiding van het 

bosareaal en aan de instandhouding en inrichting van duurzame bosecosystemen door de 

toepassing van aanvullende natuurvriendelijke bosbouwkundige methoden; is van mening 

dat het rationele gebruik van uit de bossen afkomstige hulpbronnen moet worden 

gewaarborgd door een doeltreffender toezicht op de houtkap, de optimalisering van de 

bedrijfsactiviteiten en de inzet van alle andere doeltreffende middelen; 

12. benadrukt dat beheerde bossen volgens wetenschappelijk onderzoek een hogere CO2-

opnamecapaciteit hebben dan niet-beheerde bossen; beseft derhalve dat beheerde bossen 

een belangrijke rol spelen bij de beperking van de klimaatverandering en bij het scheppen 

van werkgelegenheid in plattelandsgebieden; onderstreept hoe belangrijk duurzaam 

bosbeheer is voor de optimale benutting van de koolstofopslagcapaciteit van de bossen in 

de EU1; 

13. benadrukt dat er op dit ogenblik geen specifiek beleid voor de preventie van bosbranden 

bestaat en dat, met name in het Middellandse Zeegebied, bosbranden regelmatig 

voorkomen en zowel een oorzaak als een gevolg van de klimaatverandering zijn; wijst 

erop dat de schade als gevolg van storm, bosbranden en plagen kan worden beperkt met 

behulp van verbeterde technieken voor actief bosbeheer en bosbouw, zoals nomadische 

veeteelt en boslandbouwpraktijken in het kader van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid; 

14. acht het belangrijk dat niet alleen wordt voorzien in het behoud en beheer van de 

bestaande bossen, maar ook in de herbebossing van ontboste gebieden; is van mening dat 

er ook een aparte verwijzing moet worden opgenomen naar de noodzaak van 

grootschalige herbebossing van herhaaldelijk door bosbranden getroffen gebieden; 

15. is bezorgd over de toenemende tendens om bossen hoofdzakelijk vanuit een economische 

invalshoek te bekijken en hun waarde te beperken tot het hout dat ze produceren, terwijl 

de zeer aanzienlijke sociale en milieuvoordelen die zij ook opleveren, worden 

veronachtzaamd; onderstreept dat de waarde van bosecosysteemdiensten systematischer 

moet worden bepaald en in aanmerking moet worden genomen in de besluitvorming in de 

publieke en particuliere sector; 

16. benadrukt dat de EU-mechanismen tegen de grensoverschrijdende druk op de bossen als 

gevolg van de verspreiding van invasieve uitheemse soorten, plagen en ziekten moeten 

worden versterkt en ten volle moeten worden benut; 

                                                 
1 Zie de resolutie van het Europees Parlement van 5 februari 2014 over een kader voor klimaat- en energiebeleid 

voor 2030 (Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0094): " benadrukt dat een actieve bosbouw met meer aanwas en 

daardoor een hogere koolstofopname een belangrijke en kosteneffectieve manier is om bij te dragen aan het 

bereiken van de klimaatdoelstellingen; merkt op dat iedere extra kubieke meter bos die door middel van actieve 

bosbouw wordt geproduceerd, ongeveer 1,3 ton koolstofdioxide opneemt; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

stimulansen te ontwikkelen voor boseigenaren om actief bij te dragen aan de totstandbrenging van meer 

klimaatvoordelen, bijvoorbeeld door te investeren in regionale maatregelen ter uitbreiding van de duurzame 

houtproductie en ter verhoging van de koolstofopname". 
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17. onderstreept dat duurzaam beheerde bossen, gezien het feit dat bossen qua omvang en 

kenmerken sterk verschillen en dat het grondgebied van sommige lidstaten voor meer dan 

de helft met bos is bedekt, van zeer grote betekenis zijn voor de lokale en regionale 

toegevoegde waarde en het behoud van werkgelegenheid op het platteland, en 

tegelijkertijd in belangrijke mate bijdragen tot de bescherming van het milieu; 

18. is ingenomen met de verwijzing naar het probleem van de bosplagen in de nieuwe 

strategie; is echter van mening dat, rekening houdend met de nieuwe wetgeving 

aangaande invasieve exoten en de mogelijke impact daarvan op de bossen, de Commissie 

nieuwe, aanvullende financiële middelen moet voorstellen om de getroffen gebieden bij te 

staan in hun strijd tegen bijzonder hardnekkige invasieve soorten of nieuwe invasieve 

exoten; 

19. is van mening dat in de strategie, gezien het feit dat een aantal van de grootste 

biomassabronnen van de Unie zich in de dunst bevolkte en meest afgelegen regio's 

bevinden, ten volle rekening moet worden gehouden met de kenmerken van dergelijke 

regio's; 

20. acht het noodzakelijk dat er in de strategie meer aandacht wordt besteed aan het probleem 

van de boomziekten, zoals het eikensterven dat kurkeikenplantages in Portugal, Frankrijk 

en Spanje decimeert en ook schade toebrengt aan speciale beschermingszones en 

biosfeerreservaten; is van mening dat de Commissie in de strategie effectieve maatregelen 

en concrete hulpmiddelen had moeten opnemen, die verder gaan dan de voorzieningen 

voor plattelandsontwikkeling, om de boomziekten te kunnen bestrijden; 

21. benadrukt dat de voorspelde groei van de vraag naar hout zowel een kans als een 

bedreiging kan zijn voor de bossen en alle bosgerelateerde sectoren, met name omdat de 

verwachting is dat de ossen ten gevolge van de klimaatverandering steeds vaker en 

zwaarder geteisterd zullen worden door droogte, brand, stormen en plagen; herinnert in dit 

verband aan de noodzaak om de bossen te beschermen tegen deze toenemende 

bedreigingen en om hun productieve en beschermende functies met elkaar in 

overeenstemming te brengen; 

22. benadrukt dat er dringend duidelijkheid moet komen over de broeikasgasemissies van de 

verschillende toepassingen van bosbiomassa voor energie en dat moet worden vastgesteld 

welke toepassingen de grootste reductie binnen een beleidsrelevant tijdsbestek kunnen 

opleveren; 

23. is ingenomen met de brandpreventiemaatregelen die sommige lidstaten hebben genomen 

met een tijdelijk bouwverbod op afgebrand areaal om op die manier opzettelijke 

brandstichting met het oog op grondspeculatie te vermijden; 

24. acht het belangrijk dat de toepassing van het concept van een bio-economie wordt 

bevorderd, met inachtneming van de grenzen van duurzame levering van grondstoffen, 

met het oog op de economische levensvatbaarheid van de houtsector door middel van 

innovatie en technologie-overdracht, en dat te dien einde meer steun wordt verleend aan 

uiteenlopende bosproducten, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de uiteenlopende 

eisen die aan bosproducten worden gesteld met elkaar in evenwicht worden gebracht en 

worden afgezet tegen het potentieel van duurzame levering en de andere 
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ecosysteemfuncties en -diensten die bossen leveren; benadrukt de belangrijke rol die de 

bio-economie speelt in de verwezenlijking van de nieuwe prioriteiten van de Commissie, 

namelijk groei, werkgelegenheid en investeringen; 

25. is van mening dat de vervanging van op olie gebaseerde en warmte-intensieve 

grondstoffen door hout en houtproducten moet worden gestimuleerd, overeenkomstig de 

vooruitgang op het gebied van onderzoek en technologie, en een positieve bijdrage kan 

leveren aan de verdere beperking van de klimaatverandering en aan het scheppen van 

banen; 

26. benadrukt de belangrijke rol die de duurzame productie van hout en andere materialen, 

zoals kurk, groene chemicaliën en textielvezels, speelt voor de ontwikkeling van 

duurzame economische modellen en het scheppen van groene banen; 

27. benadrukt dat het met het oog op het halen van de EU-klimaatdoelstellingen essentieel is 

dat hout overeenkomstig het cascaderingsbeginsel efficiënt wordt gebruikt; verzoekt de 

Commissie het doeltreffende gebruik van houtvoorraden op te nemen in het klimaat- en 

het energiebeleid van de EU; 

28. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om duurzaamheidscriteria voor vaste en 

gasvormige biomassa voor te stellen, rekening houdend met de broeikasgasemissies 

gedurende de levenscyclus teneinde het inefficiënte gebruik van biomassa te beperken; 

roept ertoe op de aanname dat de verbranding van biomassa koolstofneutraal is, te herzien 

en hiermee in de instrumenten van het EU-klimaatbeleid restrictiever om te gaan; 

29. onderstreept dat moet worden gekeken naar de mogelijkheid om door middel van efficiënt 

gebruik en hergebruik van hout en houtmaterialen een bijdrage te leveren aan de 

vermindering van het tekort op de handelsbalans van de Unie, de verhoging van de 

zelfvoorzieningsgraad van de EU op het gebied van hout, de vergroting van het 

concurrentievermogen van de bosbouwsector, de beperking van niet-duurzaam bosbeheer, 

de bescherming van het milieu en de vermindering van de ontbossing in derde landen; 

30. is van mening dat de EU aan het gebruik van lokaal geproduceerd hout, houtproducten of 

bosbiomassa de voorkeur moet geven boven uit derde landen ingevoerd hout om de door 

het overzeese transport veroorzaakte koolstofvoetafdruk te minimaliseren en de duurzame 

lokale productie te stimuleren; 

31. spreekt uitdrukkelijk zijn steun uit voor het hulpbronnenefficiënte gebruik van hout en 

verzet zich tegen wettelijk bindende regels voor de prioritering van houttoepassingen, 

omdat die de energiemarkt en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve 

biomassatoepassingen beperken en daarnaast in veel afgelegen en plattelandsgebieden niet 

afdwingbaar zijn; spreekt in dit verband zijn steun uit voor een open, marktgerichte 

benadering die verschillende spelers in staat stelt het potentieel van geavanceerde, uit hout 

gewonnen materialen en chemicaliën, die naar verwachting een grote rol zullen spelen in 

de bio-economie van de EU, te ontwikkelen; 

32. maakt zich ernstige zorgen over het tempo van de mondiale ontbossing, met name in 

ontwikkelingslanden, die vaak het gevolg is van illegale houtkap; verzoekt de Commissie 

en de lidstaten de EU-houtverordening en de FLEGT-regeling voor de invoer van hout 
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uitgebreid te herzien teneinde de illegale houthandel, die bosecosystemen in gevaar brengt 

en het concurrentievermogen van de Europese houthandelaren schaadt, terug te dringen; 

stelt voor de desbetreffende voorschriften voor openbare aanbestedingen die de aankoop 

van naar behoren gecertificeerd hout en houtproducten kunnen stimuleren, ten uitvoer te 

leggen of aan te passen; 

33. brengt in herinnering dat er in 2020, overeenkomstig het duurzame bosbeheer, 

bosbeheerplannen of gelijkwaardige instrumenten moeten bestaan voor alle bossen in 

overheidsbezit en voor bosgebieden vanaf een bepaalde omvang die financiering 

ontvangen in het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU; verzoekt de 

lidstaten de tenuitvoerlegging van de bosbeheerplannen te monitoren en te bevorderen, 

zonder onnodige administratieve lasten te creëren en met inachtneming van de beginselen 

van evenredigheid, subsidiariteit en "eerst kleinschalig denken"; 

34. benadrukt dat mondiale uitdagingen aan de orde moeten worden gesteld in mondiale 

multilaterale fora; dringt er bij de Commissie op aan een leidende rol op zich te nemen in 

de mondiale bevordering van duurzaam bosbeleid om niet-duurzame beheerspraktijken en 

illegale handel tegen te gaan, het milieu te beschermen en de wereldwijde ontbossing te 

beperken; verzoekt de Commissie hiertoe een EU-actieplan inzake ontbossing en 

aantasting van de bossen te publiceren, waar in het zevende milieuactieprogramma om 

wordt verzocht1; 

35. wijst erop dat de voorschriften voor het gebruik van hout in de bouwnijverheid in de 

diverse lidstaten uiteenlopen; dringt bijgevolg aan op de goedkeuring van EU-regels om 

een groter gebruik van hout in de bouw te bevorderen; 

36. is ingenomen met de nadruk die de Commissie legt op het beschermen en vergroten van 

de genetische diversiteit van de bossen en onderstreept dat genetisch verschillende 

bomenpopulaties, zoals blijkt uit recent onderzoek, zich kunnen aanpassen aan de 

klimaatverandering;  

37. erkent de positieve effecten die bomen en bossen hebben op de fysieke en geestelijke 

gezondheid van de mens en spoort gemeentelijke overheden aan om het openbaar vervoer 

tussen stedelijke gebieden en bossen in stand te houden of te verbeteren om de toegang tot 

bossen en bosgebieden te vereenvoudigen; 

38. verzoekt de lidstaten bij de aanneming en uitvoering van hun bosbeheerplannen speciale 

biodiversiteitsmaatregelen te nemen voor Natura 2000-gebieden en daarbuiten, met name 

specifieke maatregelen voor de instandhouding van beschermde soorten en natuurlijke 

habitats teneinde hun status te verbeteren; 

39. ondersteunt het voornemen van de Commissie om samen met de lidstaten en de 

belanghebbenden een ambitieuze, objectieve en operationele bundel criteria en indicatoren 

voor duurzaam bosbeheer te ontwikkelen, rekening houdend met de werkzaamheden in 

het kader van Forest Europe (de ministerconferentie over de bescherming van de bossen in 

Europa) en de diversiteit van de bostypen in Europa; verzoekt de Commissie de 

                                                 
1 Besluit nr. 1386/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake een nieuw algemeen 

milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020. 
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langverwachte evaluatie van de werking en de doeltreffendheid van de EU-

houtverordening te publiceren; 

40. acht het van groot belang om wetenschappelijk onderzoek naar het rationele gebruik van 

biomassa en de ontwikkeling van snel groeiende energiegewassen aan te moedigen en een 

model te creëren met economische prikkels voor het gebruik van biomassa-afval; 

41. onderstreept de grote recreatieve waarde van bossen, die blijkt uit opiniepeilingen; stelt 

dat dit een van de belangrijkste voordelen is die bossen en bosgebieden aan de Europese 

burgers bieden; 

42. erkent dat bosbouw met een korte omlooptijd kan voorzien in duurzame houten biomassa 

en in het nodige gebiedsonderhoud, waardoor het risico van bodemerosie en van 

aardverschuivingen op braakliggende of uit de productie genomen grond afneemt; 

43. merkt bezorgd op dat de toenemende vraag naar biomassa, met name hout, kan leiden tot 

verregaande ontbossing in de ontwikkelingslanden, waar de broeikasgasemissies in het 

kader van het Kyoto-protocol niet worden meegerekend; wijst erop dat dit gevolgen kan 

hebben voor de bodemkwaliteit, de waterkringlopen en de biodiversiteit en dat hierdoor 

tevens overeenkomsten als het verdrag inzake biodiversiteit (CBD) en het VN-programma 

voor terugdringing van emissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie (REDD) 

onder grotere druk komen te staan; 

44. erkent dat een duurzaam beheer tijdens de gehele levensduur van de bosbouwproducten 

een aanzienlijke bijdrage kan leveren tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de 

groene economie, met name als het gaat om de doelstellingen die verband houden met het 

beleid voor de beperking van de klimaatverandering en een efficiënt gebruik van 

hulpbronnen; is van mening dat de lidstaten met het oog daarop het duurzaam gebruik van 

bosbouwproducten in de bouwsector moeten bevorderen; 

45. dringt er bij de lidstaten op aan hun bosbouwbeleid zodanig te ontwerpen dat daarin ten 

volle rekening wordt gehouden met het belang van bossen voor het beschermen van de 

biodiversiteit, het voorkomen van bodemerosie, de koolstofopslag en luchtzuivering en de 

handhaving van de waterkringloop; 

46. roept op tot versterking van het geharmoniseerde toezicht op het Europees 

bosbouwkundig materiaal, met inbegrip van alle houten en niet-houten bosproducten en -

diensten, als basis voor een degelijke beleids- en besluitvorming ten behoeve van een 

duurzaam bosbeheer; stelt dat er derhalve behoefte is aan een instrument dat gebaseerd is 

op de bestaande instanties en organisaties en dat erop gericht is de Europese bossen 

veerkrachtig te houden door de effecten van verstoringen te verminderen door de risico's 

voor de bossen aan te pakken via het bos- en landbeheer; 
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