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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat de lidstaten als enige verantwoordelijk zijn voor bossen, dat het 

subsidiariteitsbeginsel in acht moet worden genomen, dat rekening moet worden 

gehouden met de verschillen in regionale omstandigheden, eigendomsmodellen en 

prioriteiten tussen de lidstaten, en dat de EU de markt voor bossen en houtproducten geen 

nieuwe beperkingen mag opleggen, teneinde de beginselen van eigenaarschap en de 

vrijheid van marktdeelname van de deelnemers in de waardeketen van de bosbouw te 

waarborgen; 

2. is verheugd over de vaststelling van de nieuwe mededeling van de Commissie over de 

EU-bosstrategie (COM(2013)0659), omdat deze een kader biedt voor gecoördineerde 

maatregelen van de lidstaten bij het bevorderen van duurzaam bosbeheer en bij het 

vervullen van hun multifunctionele rol op economisch, sociaal en milieugebied; 

3. is van mening dat, aangezien bossen verschillen naar aard en omvang, in de strategie 

rekening moet worden gehouden met het feit dat bossen meer dan de helft van het 

grondgebied van sommige lidstaten beslaan; 

4. benadrukt dat, aangezien een aantal van de grootste biomassabronnen van de Unie zich in 

de meest dunbevolkte en afgelegen regio's bevinden, in de strategie ten volle rekening 

moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van deze dunbevolkte regio's; 

5. erkent dat er voor de EU een rol is weggelegd bij het ondersteunen van nationaal beleid 

met het oog op een actief, multifunctioneel en duurzaam bosbeheer, met inbegrip van het 

beheer van verschillende soorten bos, en bij het intensiveren van de samenwerking ten 

aanzien van toegenomen grensoverschrijdende bedreigingen zoals bosbranden, illegale 

houtkap en plagen; benadrukt dat er wat bosgerelateerde vraagstukken betreft, moet 

worden gezorgd voor meer samenhang tussen de verschillende EU-beleidsgebieden, met 

name het beleid inzake landbouw, klimaat, biodiversiteit, hernieuwbare energie, water, 

bodem, industrie en concurrentievermogen, onderzoek en innovatie, en efficiënt gebruik 

van hulpbronnen; benadrukt in dit verband het belang van de Natura 2000-gebieden, waar, 

dankzij hun bijzondere natuurlijke hulpbronnen, op blijvende wijze producten en diensten 

van hoge milieu- en culturele kwaliteit kunnen worden geproduceerd; 

6. is van mening dat de implementatie van de nieuwe bosstrategie het ontbreken van 

specifieke bepalingen inzake bosbeleid in het EU-Verdrag moet compenseren, zonder 

afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de lidstaten ter zake, en op internationaal 

niveau moet zorgen voor coördinatie tussen de standpunten van de EU en de lidstaten over 

onderwerpen die met de bosbouwsector verband houden; 

7. benadrukt de belangrijke rol van de Commissie bij het waarborgen van een vroegtijdige en 

permanente dialoog tussen deskundigen van de EU en van de lidstaten, en bij het hierbij 

betrekken van alle relevante belanghebbenden, teneinde de samenhang in de 
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beleidsvorming inzake de bossen te bevorderen; 

8. steunt de verbintenis die de lidstaten aangegaan zijn om het bosbeheer uit te voeren in 

overeenstemming met de criteria en indicatoren van Forest Europe, dat een van de 

belangrijkste onderdelen van het huidige beleidskader inzake bossen in Europa vormt; 

9. is ingenomen met de prioritering van de drie pijlers van duurzaamheid (economisch, 

sociaal en ecologisch), die een stevige basis bieden voor het ondersteunen van de 

essentiële rol van bossen en het efficiënt gebruik van hulpbronnen, het versterken van het 

concurrentievermogen, het creëren van werkgelegenheid en het vergroten van de rol van 

de bosbouw, de houtsector en het behoud van de ecologische kringloop in de groene 

economie; erkent de maatschappelijke rol van bossen met betrekking tot de gezondheid 

van de burgers; 

10. herinnert eraan dat de bio-economie volgens de Commissie in 2009 naar schatting meer 

dan 2 biljoen euro waard was en goed was voor 20 miljoen banen, d.w.z. 9% van de totale 

werkgelegenheid in de EU; merkt op dat elke in het kader van Horizon 2020 in bio-

economisch onderzoek en innovatie geïnvesteerde euro rond de 10 euro aan toegevoegde 

waarde zal genereren; benadrukt dat bossen een cruciale rol spelen in de bio-economie en 

dat dat ook in de toekomst zo zal blijven; 

11. is van oordeel dat de doelstelling van de EU-bosstrategie om bossen en de houtsector 

meer te laten bijdragen aan plattelandsontwikkeling, duurzame groei en werkgelegenheid, 

ten volle rekening moet houden met de economische, sociale, culturele en ecologische 

goederen en diensten die bossen leveren, zoals recreatie en toerisme, en met name de 

belangrijke rol die goed beheerde bossen en van hout afgeleide materialen vervullen bij de 

vermindering van de uitstoot van CO2, koolstofopslag en de overgang naar een bio-

economie, belangrijke onderdelen van het EU-klimaatbeleid; 

12. herinnert eraan dat biomassa uit bossen een zeer belangrijke bron van hernieuwbare 

energie is, en merkt op dat de Europese bossen momenteel ongeveer 10% van de 

koolstofemissies opnemen en opslaan en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de 

beperking van de klimaatverandering; 

13. is van oordeel dat het vervangen van op olie gebaseerde of warmte-intensieve 

grondstoffen door hout en producten uit houtoogst 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; 

14. benadrukt dat er een kostenanalyse moet worden gemaakt van alle EU-wetgeving die 

gevolgen heeft voor de waardeketens van de houtsector, teneinde alle onnodige en lastige 

bureaucratische procedures te schrappen en een gunstig kader te scheppen om het 

concurrentievermogen op lange termijn van de sector op duurzame wijze te versterken, en 

dat moet worden vastgehouden aan het beginsel dat wetgevingsvoorstellen die gevolgen 

hebben voor de bosbouwsector en de waardeketens van de houtsector, aan een grondige 

effectbeoordeling moeten worden onderworpen; 

15. is van oordeel dat de implementatie van de EU-bosstrategie een grotere kans van slagen 
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heeft indien deze ondersteund wordt door een goede coördinatie met reeds bestaande en 

toekomstige EU-financiering, waaronder het ELFPO; 

16. stelt vast dat er middelen voor het verzamelen van informatie en voor monitoring 

beschikbaar zijn via het Copernicus-programma en andere ruimte-initiatieven op Europees 

niveau, en beveelt aan dat er meer gebruik wordt genaakt van deze middelen en 

instrumenten; 

17. is van oordeel dat het bevorderen van meer uiteenlopende wijzen van gebruik van hout 

hand in hand moet gaan met investeringen in onderwijssystemen voor jongeren en 

scholing voor werknemers in de bouwsector, teneinde hen beter bewust te maken van de 

kansen die het gebruik van hout biedt en hun de benodigde vaardigheden bij te brengen; 

18. is ermee ingenomen dat er een Europees bosinformatiesysteem wordt opgezet ter 

bevordering van de uitwisseling van gegevens, best practices en bestaande kennis inzake 

bossen tussen de lidstaten; erkent dat het verzamelen van gegevens en informatie over de 

multifunctionele rol van bossen en hun rijkdommen uit de nationale databases de sector 

ten goede zal komen, en vraagt de Commissie de integratie daarvan in een Europees 

dataplatform te steunen; is ingenomen met de uitwisseling tussen de lidstaten van best 

practices en bestaande kennis inzake bossen, maar benadrukt dat deze activiteiten niet 

mogen leiden tot meer vraag naar begrotingsmiddelen; 

19. benadrukt dat de bossector alleen met geschoolde werknemers op de lange termijn 

concurrerend kan worden; merkt op dat in de sector momenteel meer dan 3 miljoen 

Europese burgers werkzaam zijn; is van mening dat de Europese bosstrategie daarom de 

voorwaarden moet scheppen opdat de EU kan beschikken over de nodige 

opleidingsfaciliteiten en werknemers die zich volledig bewust zijn van de huidige 

uitdagingen en bedreigingen voor de bossector, alsmede van de veiligheidsregels die 

inherent zijn aan bosbeheer; 

20. benadrukt dat de EU-kaderprogramma's voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie steun 

kunnen geven voor het bewerkstellingen van slimme en duurzame groei en het 

ontwikkelen van producten met hogere toegevoegde waarde, schonere technologie en 

hightech, met name op het vlak van geraffineerde biobrandstoffen en industrieel bouwen 

met hout, maar ook in de automobiel- en textielindustrie, zonder de traditionele, 

hoogwaardige gebruiksvormen uit het oog te verliezen, die nog steeds een enorm 

groeipotentieel hebben, zoals bijvoorbeeld het gebruik van hout als bouw- en 

verpakkingsmateriaal; 
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