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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie 

ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de vorderingen die zijn geboekt in de vrijwillige 

partnerschapsovereenkomsten (VPA's) inzake wetshandhaving, governance en handel in 

de bosbouw (Flegt), vooral ten aanzien van de samenhang tussen het maatschappelijk 

middenveld, de industrie en de regeringen om te komen tot gemeenschappelijke 

beleidsbesluiten; doet een beroep op de Commissie om de lopende onderhandelingen tot 

een goed einde te brengen, de uitvoering van de bestaande VPA's te versterken en te 

bespoedigen, verdere prioriteit te verlenen aan de handhaving van de nationale wetgeving, 

adequate bijstand te verlenen ter ondersteuning van de noodzakelijke 

hervormingsprocessen in exporterende landen die een VPA hebben afgesloten, en de 

resterende uitdagingen aan te pakken, zoals corruptie, hout uit conflictgebieden, illegale 

ontbossing, aantasting van de bossen, transparantie en de veiligstelling van landbezit voor 

gemeenschappen als een basisbeginsel van landbeheer; verzoekt de Commissie de VPA-

landen ertoe aan te moedigen bij de ontwikkeling van hun systemen ter waarborging van 

de wettigheid van hout en houtproducten rekening te houden met kwesties inzake 

ontbossing, conversie van bossen en duurzaam bosbeheer; voegt eraan toe dat in het Flegt-

actieplan ook rekening moet worden gehouden met nieuwe geografische prioritaire 

gebieden in landen met en zonder VPA;  

2. stelt vast dat de uitvoering van VPA's meer kans van slagen heeft, indien hierin gerichtere 

steun wordt overwogen voor kwetsbare groepen die betrokken zijn bij het beheer van 

houtreserves (kleine boeren, micro-, kleine en middelgrote bedrijven (mkmo's) en 

onafhankelijke marktdeelnemers in de "informele" sector); onderstreept dat het belangrijk 

is ervoor te zorgen dat bij de certificeringsprocessen de belangen worden gerespecteerd 

van de kwetsbaardere groepen die bij het bosbeheer betrokken zijn; 

3. onderstreept het belang van de bestrijding van de illegale handel in tropisch hout; stelt aan 

de Commissie voor dat bij toekomstige onderhandelingen over Flegt-uitvoervergunningen 

voor houtproducten die aan de wettelijke eisen voldoen en die naar de EU worden 

uitgevoerd, rekening wordt gehouden met de ervaringen met het Indonesische systeem dat 

sedert november 2016 in werking is; verzoekt de Commissie een onafhankelijke 

effectbeoordeling te verrichten van het Indonesische systeem ter waarborging van de 

wettigheid van hout en houtproducten die binnen een passende termijn moet worden 

gepresenteerd; 

4. wijst erop dat hout uit conflictgebieden reeds deel uitmaakt van het Flegt-actieplan, maar 

dat te weinig is gedaan om deze kwestie aan te pakken; doet een beroep op de Commissie 

om haar toezegging gestand te doen de zorgvuldigheidsverplichtingen uit hoofde van de 

EU-houtverordening uit te breiden tot hout uit conflictgebieden in het kader van de 

komende herziening; 

5. onderstreept dat de uitvoering en handhaving van de EU-houtverordening verder moeten 

worden verbeterd om de duurzame handel in hout en houtproducten die worden ingevoerd 

en intern worden geproduceerd, zo goed mogelijk te beschermen; 

6. erkent het belangrijke werk dat wordt verricht in het kader van de Economische 
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Commissie van de VN voor Europa (VN-ECE) en de Voedsel- en Landbouworganisatie 

van de VN (FAO) ten aanzien van het duurzame bosbeheer in de wereld, dat een sleutelrol 

vervult in de duurzame handel in houtproducten; 

7. doet een beroep op de EU sterkere en efficiënte partnerschappen op te zetten met de grote 

houtverbruikende landen en internationale belanghebbenden, zoals de VN, met name de 

FAO, het Centre for International Forestry Research (CIFOR) en het programma voor 

bosbouw van de Wereldbank (PROFOR), met het oog op een doeltreffendere wereldwijde 

vermindering van de handel in illegaal gekapt hout en een beter algemeen bosbeheer; 

8. stelt vast dat de invoer van hout en houtproducten aan de EU-grenzen grondiger moet 

worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ingevoerde producten inderdaad voldoen 

aan de criteria die voor invoer in de EU vereist zijn; 

9. herinnert eraan dat de bossen een thuis bieden aan 300 miljoen mensen en dat bijna 1,6 

miljard mensen voor hun bestaan van bosbestanden afhankelijk zijn als brandstof voor 

voedselbereiding en verwarming, en als bron van voeding, geneesmiddelen, huisvesting, 

kleding, werk en inkomen; wijst erop dat bosbestanden tevens dienst doen als vangnetten 

in tijden van crises of noodsituaties - bijvoorbeeld wanneer gewassen wegens 

aanhoudende droogte niet genoeg opleveren; is van oordeel dat de EU voortdurend met 

haar tegenhangers moet samenwerken om ervoor te zorgen dat de van bossen afgeleide 

toegevoegde waarde duurzaam is en strookt met de doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling van de VN; 

10. stelt met bezorgdheid vast dat de commerciële, op de uitvoer gerichte landbouw een 

belangrijke aanjager van mondiale ontbossing blijft, aangezien ongeveer 75 % van alle 

ontbossing momenteel te wijten is aan de conversie van natuurbossen ten behoeve van de 

landbouw1, en dat ongeveer de helft van de totale tropische ontbossing sinds het jaar 2000 

het gevolg is van de illegale conversie van bossen voor commerciële landbouwdoeleinden; 

stelt vast de EU de grootste importeur van palmolie en soja uit landen met tropische 

bossen is en dat volgens recente schattingen soja, rundvlees, palmolie, koffie en cacao 

verantwoordelijk zijn voor bijna 80 % van de tropische ontbossing in de wereld, terwijl de 

rol van commerciële, op de uitvoer gerichte landbouw als aanjager van ontbossing in de 

21e eeuw is toegenomen2; onderstreept dat een gedegen gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van de EU nodig is om onze afhankelijkheid van de invoer in bepaalde 

sectoren terug te dringen; 

11. verzoekt de EU andermaal een actieplan inzake ontbossing en aantasting van bossen te 

ontwikkelen, met daarin concrete regelgevende maatregelen om ervoor te zorgen dat geen 

van de toeleveringsketens en financiële transacties die verbonden zijn met de EU, 

resulteren in ontbossing en aantasting van bossen; 

12. stelt met bezorgdheid vast dat ontbossing wordt beschouwd als een van de factoren die 

bijdragen tot de mondiale klimaatverandering en wijst erop dat 70% van de planten en 

                                                 
1 Evaluatie van het Flegt-actieplan van de EU (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) 2004-2014, 

april 2016, blz. 92. 
2 https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-eu-flegt-action-plan-forest-law-enforcement-governance-and-
trade-2004-2014_en 
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dieren in de wereld in bossen leven en ten gevolge van ontbossing hun habitats verliezen; 

13. merkt op dat de EU de toeleveringsketens van hout, vis en conflictmineralen heeft 

gereguleerd, maar nog niet die van landbouwgrondstoffen die risico's inhouden voor 

bossen; merkt op dat, volgens de recente haalbaarheidsstudie over de opties om het EU-

actieplan tegen ontbossing te intensiveren, wetgeving ter regulering van de toegang tot de 

EU-markt van goederen die risico's inhouden voor bossen, aan de vraagzijde de 

efficiëntste maatregel zou zijn om ontbossing tegen te gaan; dringt er bij de Commissie op 

aan de mogelijkheid te overwegen een afdwingbaar rechtskader uit te werken om 

zorgvuldigheidsverplichtingen in de gehele toeleveringsketen van deze goederen op te 

leggen op een wijze die rechtszekerheid biedt en op basis van duurzaamheids- en 

ontbossingsvrije criteria, zoals die met betrekking tot de directe en indirecte weerslag op 

bossen en andere ecosystemen, de behandeling van werknemers en de rechten van 

gemeenschappen die in bossen leven en van inheemse volkeren ten aanzien van kwesties 

zoals landroof; 

14. onderstreept de noodzaak om de regelingen voor de preventie, controle en verificatie van 

de gevolgen van de bilaterale en multilaterale vrijhandels- en investeringsovereenkomsten 

van de EU voor het milieu en de mensenrechten uit te breiden en te versterken, mede via 

verifieerbare indicatoren en onafhankelijke gemeenschapsgerichte controle- en 

verslagleggingsinitiatieven; 

15. brengt in herinnering dat Maleisië en Indonesië met een geschatte 85-90 % van de 

wereldproductie de belangrijkste palmolieproducenten zijn en dat de stijgende vraag naar 

deze grondstof tot ontbossing leidt, het landgebruik onder druk zet en aanzienlijke 

gevolgen heeft voor de lokale gemeenschappen, de volksgezondheid en de 

klimaatverandering; dringt in dit verband erop aan de onderhandelingen voor 

handelsovereenkomsten met Indonesië en Maleisië te gebruiken om de situatie ter plaatse 

te verbeteren; 

16. verzoekt de EU in haar hoofdstukken inzake handel en duurzame ontwikkeling altijd 

bindende en afdwingbare bepalingen op te nemen om een halt toe te roepen aan illegale 

houtkap, ontbossing, aantasting van de bossen en landroof en andere schendingen van de 

mensenrechten die onder passende en effectieve mechanismen voor geschillenbeslechting 

vallen, en te overwegen om, naast diverse andere handhavingsmethoden, een op sancties 

gebaseerd mechanisme en bepalingen ter waarborging van het recht op eigendom, 

voorafgaande raadpleging en geïnformeerde toestemming in te voeren; verzoekt de 

Commissie om dergelijke bepalingen op te nemen in reeds gesloten 

vrijhandelsovereenkomsten middels de herzieningsclausule, met name de toezegging om 

de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering doeltreffend toe te passen; 

onderstreept hoe belangrijk het is deze bepalingen te controleren en dat het noodzakelijk is 

onmiddellijk een begin te maken met raadplegingsprocessen op regeringsniveau wanneer 

handelspartners deze regels niet naleven, en de bestaande handhavingsmechanismen, zoals 

de mechanismen voor geschillenbeslechting, te starten die zijn vastgelegd in de 

hoofdstukken inzake handel en duurzame ontwikkeling; 

17. herinnert eraan dat de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de 

VN moeten worden geëerbiedigd; steunt de lopende onderhandelingen om een bindend 

VN-instrument inzake transnationale bedrijven en andere ondernemingen met betrekking 
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tot de mensenrechten in het leven te roepen en onderstreept dat het belangrijk het is dat de 

EU actief bij dit proces betrokken is; 

18. constateert dat de SAP-verordening nog steeds een beperkte reikwijdte heeft voor de 

bescherming en het verantwoord beheer van bosreserves; verzoekt de Commissie ervoor 

te zorgen dat voor de bossen relevante overeenkomsten die onder de SAP- en SAP+-

regelingen vallen, naar behoren worden gecontroleerd, mede door maatschappelijke 

organisaties, om te waarborgen dat de bossen in de partnerlanden worden beschermd, 

inclusief het mogelijke opzetten van een klachtenmechanismen om te waarborgen dat 

klachten van belanghebbende partijen naar behoren in aanmerking worden genomen; 

onderstreept dat in het kader van dit mechanisme vooral rekening moet worden gehouden 

met de rechten van inheemse volkeren, gemeenschappen die van de bossen afhangen en 

de rechten die zijn toegekend in het kader van IAO-Verdrag 169 betreffende inheemse en 

in stamverband levende volkeren, indien van toepassing 

19. dringt er bij de Commissie op aan illegale bosbouwpraktijken, zoals te lage prijzen van 

hout in concessies, het kappen van beschermde bomen door commerciële bedrijven, het 

grensoverschrijdend smokkelen van houtproducten, de illegale houtkap en het verwerken 

van bosgrondstoffen zonder vergunning op te nemen in afdwingbare bepalingen inzake 

corruptiebestrijding van vrijhandelsovereenkomsten; 

20. onderstreept dat corruptie in verband met de illegale houtkap moet worden aangepakt in 

het kader van het handelsbeleid van de EU; dringt er bij de Commissie op aan in haar 

vrijhandelsovereenkomsten met illegale houtkap verband houdende bepalingen inzake 

corruptiebestrijding op te nemen die afdwingbaar zijn en effectief en volledig moeten 

worden toegepast; 

21. wijst andermaal op het belang van een adequate toegang tot de rechter, rechtsmiddelen en 

doeltreffende bescherming voor klokkenluiders in landen die natuurlijke hulpbronnen 

uitvoeren teneinde de doeltreffendheid van wetgeving en initiatieven te waarborgen; 

22. dringt er bij de EU op aan te overwegen een transparant, goed functionerend, doeltreffend 

en afdwingbaar etiketteringssysteem op te zetten inzake "sociale en 

milieutraceerbaarheid" voor de gehele productieketen van hout en landbouwgrondstoffen 

die risico's inhouden voor bossen, overeenkomstig de WTO-bepalingen, en een soortelijke 

actie op internationaal niveau te steunen; onderstreept dat de certificering voor kleine 

landbouwers en kmo's gemakkelijk toegankelijk en voor consumenten begrijpelijk moet 

zijn en wijst erop dat dergelijke maatregelen uitvoerbaar en financieel haalbaar moeten 

blijven, met name voor kleine producenten; herinnert eraan dat de douanecontroles 

moeten worden versterkt, dat de volledige onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht 

van vergunningverlenende instanties en controleurs moeten worden gewaarborgd en dat 

juridische stappen moeten worden genomen tegen onwettige praktijken die tijdens het 

certificeringsproces worden vastgesteld; 

23. wijst andermaal op het feit dat een verantwoord beheer van het bodemgebruik en bossen 

van essentieel belang is voor sociale stabiliteit, het duurzame gebruik van het milieu en 

verantwoorde investeringen ten behoeve van de duurzame ontwikkeling; 

24. doet een beroep op de EU om met de particuliere sector samen te werken en te bevorderen 

dat de richtsnoeren voor verantwoord ondernemen inzake het verantwoord beheer van 
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landbouwketens, zoals die van de OESO, worden overgenomen, met inbegrip van 

ambitieuze verbintenissen uit hoofde van IAO-verdragen en multilaterale milieu-

overeenkomsten waarbij het maatschappelijk middenveld naar behoren wordt betrokken 

en doeltreffend met plaatselijke belanghebbenden wordt samengewerkt, en om adequate 

bepalingen uit te werken om sociale en milieunormen voor investeerders op te leggen en 

investeringsactiviteiten te voorkomen waarmee de ontbossing en illegale houtkap in de 

hand worden gewerkt door bijvoorbeeld in het kader van de komende herziening dit 

aspect toe te voegen aan de richtlijn inzake niet-financiële verslaglegging; verzoekt de EU 

om ook met haar internationale partners hiernaar te streven.  

  



 

PE616.682v02-00 8/9 AD\1151667NL.docx 

NL 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING 
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 24.4.2018    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

36 

0 

0 

Bij de eindstemming aanwezige leden William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana 

Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, 

Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, 

Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David 

Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis 

Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, 

Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, 

Jan Zahradil 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, 

Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries 

 
  



 

AD\1151667NL.docx 9/9 PE616.682v02-00 

 NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

36 + 

ALDE Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries 

ECR David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil 

EFDD Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth 

ENF France Jamet 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz 

PPE Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago 

Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler 

S&D Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Joachim Schuster 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 

0 - 

  

 

0 0 

  

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 


