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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. geeft uiting aan zijn tevredenheid met het Groenboek van de Commissie over 
bosbescherming en bosinformatie in de EU: onze bossen voorbereiden op de 
klimaatverandering; onderstreept de nauwe band die er bestaat tussen bosbouw en 
landbouw, activiteiten die beide sterk beïnvloed worden door de klimaatverandering;  is 
van oordeel dat de strategie van de EU voor de bossen moet worden aangescherpt, met als 
doel het beheer van de bossen te verbeteren en het voortbestaan ervan te verzekeren en dat 
deze strategie gericht moet zijn op zowel bescherming van de bossen als een duurzaam 
gebruik van de houtreserves, aangezien de bossen een belangrijke bijdrage leveren aan 
oplossingen voor het probleem van de klimaatverandering en de andere nieuwe 
problemen, en is van mening dat een dergelijke strategie gericht moet zijn op het bereiken 
van een hoge weerstandskracht van de bossen;

2. wijst erop dat de strategie voor het bosbeheer, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, 
in de eerste plaats een aangelegenheid van de lidstaten moet blijven, waarbij de Europese 
Unie aanvullende steun kan leveren; wijst op de noodzaak om maatregelen te nemen op 
een adequaat niveau, al naar geval dat van de regio, de lidstaat of de Europese Unie; 
benadrukt dat een dergelijk strategisch kader bijdraagt tot de coördinatie van de 
maatregelen op nationaal en communautair niveau en een positieve invloed zou hebben op 
het aanzien van de Europese Unie bij internationale onderhandelingen over de bestrijding 
van de klimaatverandering;

3. is van oordeel dat de Europese Unie actief kan zijn bij het ondersteunen, coördineren en 
aanvullen van de maatregelen die de lidstaten nemen op het gebied van de bosbouw; en de 
doelstelling moet nastreven van het verzekeren van een duurzame ontwikkeling van de 
bosbouwsector en tevens een bijdrage moet leveren aan de verhoging van de kwaliteit van 
het bestaan van de Europese burgers door het onderhouden van alle goederen en diensten 
die de bossen verschaffen op economisch, sociaal, cultureel en ecologisch gebied;

4. merkt op dat de klimaatverandering uiteenlopende repercussies zal hebben voor de 
verschillende typen bossen in Europa, hetgeen betekent dat de aanpassingsstrategieën op 
regionaal of lokaal niveau moeten worden uitgestippeld, maar dat, waar communautaire 
actie een duidelijke toegevoegde waarde heeft, deze maatregelen op EU-niveau moeten 
worden gecoördineerd; in het kader van deze strategieën moet zo veel mogelijk aandacht 
worden besteed aan de uiteenlopende regionale omstandigheden voor de bosbouw en met 
name moet rekening worden gehouden met de uiteenlopende kansen en gevaren voor het 
bosmilieu in Noord- en Zuid-Europa;

5. merkt op dat de bossen 45% van de oppervlakte van de Europese Unie beslaan en dat de 
bosbouw, tezamen met de primaire industrieën die op de bosbouw gebaseerd zijn, 
ongeveer 2,5 miljoen arbeidsplaatsen verschaft met een omzet van € 300 miljard, dat de 
bossen niet allen van essentiële betekenis zijn voor het natuurlijk milieu, maar ook 
bijdragen aan het bereiken van sociale en economische doelstellingen, bijvoorbeeld door 
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timmerhout te verschaffen, en bijdragen tot de verbetering van het algemene levensmilieu 
voor de plattelandsgebieden en de bescherming van de gewassen, dat de bossen een 
belangrijke bron van inkomsten vormen, niet alleen voor plattelandsgemeenschappen 
maar ook voor de nationale economieën, inkomsten die afkomstig zijn van houtkap en 
andere bosbouwactiviteiten, maar ook aan jacht, visvangst, toerisme en verzameling van 
wilde bessen, en onderstreept ook de belangrijke bijdrage die bossen leveren bij de 
preventie van branden, alsook van droogte, woestijnvorming en bodemerosie;

6. is van oordeel dat de exploitatie der bossen nauw samenhangt met de landbouw, omdat in 
Europa de meeste bosbezitters ook exploitanten van een landbouwbedrijf zijn; erkent 
echter dat de bosbouw een onafhankelijke sector van de plattelandseconomie is, met name 
in gebieden die buiten de reikwijdte van de landbouw liggen of die van bijzondere waarde 
zijn voor natuurbehoud en vrijetijdsactiviteiten;

7. beklemtoont dat in het bosbeleid, omdat boswetgeving gevolgen heeft voor miljoenen 
kleine boseigenaren, altijd een evenwicht moeten worden gevonden tussen eerbiediging 
van de eigendomsrechten van eigenaren en de vereisten ten aanzien van het leveren van 
publieke goederen;

8. is van oordeel dat het mogelijk is land- en bosbouw als een geïntegreerd geheel te laten 
functioneren, waarbij weliswaar de met productie samenhangende aspecten van essentieel 
belang zijn, zolang ze tenminste niet in strijd zijn met het belang van het behoud van de 
bossen en de andere positieve effecten van de bossen, en dat er een juiste balans moet 
worden gevonden tussen de beide sectoren en er moet worden gezorgd voor een juiste 
interactie tussen hen, bij voorbeeld door een doelmatiger allocatie van de beschikbare 
financiële middelen; wijst erop dat de bescherming van de bossen een groot aantal 
beleidsdoelstellingen ten goede komt; merkt op dat de meeste Europese maatregelen ten 
aanzien van de bosbouw gefinancierd worden in het kader van de tweede peiler van het 
GLB en dat daarom de financiële bijdrage van de EU aan de landbouw tenminste op 
hetzelfde peil moet blijven, terwijl er ook moet worden gezocht naar andere instrumenten 
voor de financiering van deze activiteiten;

9. wijst erop dat bossen de voornaamste koolstofput vormen en daardoor een cardinale rol 
spelen in de bestrijding van de klimaatverandering; acht het daarom van levensbelang dat 
de Europese Unie een gezamenlijke strategie op gang brengt ter bestrijding van factoren 
die achteruitgang van de bossen veroorzaken, zoals bosbranden en luchtvervuiling;

10. merkt op dat de ecosystemen van landbouw en bosbouw gevoelig zijn voor de 
klimaatverandering, waarvan de verschijnselen in toenemend aantal en met toenemende 
frequentie, ernst en intensiteit aan de dag treden, aangezien er in een groot aantal regio's 
van de aarde sprake is geweest van bosschade ten gevolge van bosbranden en parasieten, 
alsook van grootschalige en ongecontroleerde ontbossing; stelt echter vast dat het 
landoppervlak dat in Europa, volgens het onderzoek naar de toestand van het Europese 
bos in 2007, bedekt is met bos de afgelopen 15 jaar met ongeveer 13 miljoen ha is 
toegenomen; wijst erop dat bossen eveneens een belangrijke rol spelen bij de regulering 
van de waterafvoer van rivieren, de kwaliteit van het water en de bescherming van 
belangrijke waterbronnen, landschapsbehoud, behoud van de vruchtbaarheid van de 
bodem en bescherming van de bodem tegen erosie (met name in berggebieden) en 
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woestijnvorming (met name in droge gebieden), allemaal aspecten die van belang zijn 
voor de landbouw

11. wijst erop dat soortenverscheidenheid van levensbelang is voor behoud en ontwikkeling 
van de landbouw en dat bossen een doorslaggevende rol spelen in het behoud van de 
biologische verscheidenheid; wijst er met nadruk op dat de door de ecosystemen in bossen 
gewaarborgde biologische verscheidenheid en de hierdoor uitgevoerde ecologische 
functies worden beschouwd als deel van het erfgoed van de mensheid;

12. wijst erop dat de bosbouwstrategie van de EU van 1998 en het actieplan 2006 voor de 
bossen moeten worden bijgewerkt zodat zij de dimensie klimaatverandering en ruimere 
thema's in verband met bescherming van de bossen omvatten;

13. acht een actief bosbeheer van grote betekenis vanwege de bijdrage die dit levert aan de 
Strategie van de EU voor 2020 en zijn betekenis voor de economische groei en het 
scheppen van arbeidsplaatsen en voor de strategie van de EU op energiegebied en 
onderstreept dat het grote potentieel van de bossen als bron van hernieuwbare energie en 
van hernieuwbare grondstoffen thans nog te weinig geëxploiteerd wordt; staat daarom 
positief tegenover het initiatief van de Europese Commissie om de burgers te raadplegen 
over de rol die landbouw en bosbouw spelen bij de verwezenlijking van doelstellingen die 
verband houden met de klimaatverandering;

14. verzoekt de Europese Commissie om voorstellen in te dienen over de wijze waarop de 
vermindering van de emissie van kooldioxide via vervanging van producten en 
bouwmaterialen tijdens de productie waarvan op grote schaal CO2 in de atmosfeer wordt 
gestoten en het binden van koolstof via opvoering van het gebruik van hout, kan worden 
geoptimaliseerd; is van mening dat de bijdrage die de bosbouwsector levert aan de 
bestrijding van de klimaatverandering door opneming van bossen in de ETS van de EU tot 
het hoogste niveau wordt opgevoerd door aan de bosbouw toegang te verlenen tot de 
marktmechanismen voor koolstofkrediet;

15. wijst erop dat de Commissie snel de tegenstrijdigheden moet aanpakken tussen de doelen 
van de wetgeving inzake bossen en het landbouwbeleid; dringt aan op samenhang tussen 
de verschillende vormen van EU-beleid, met name inzake bos- en landbouw, maar 
eveneens inzake duurzame energie, biologische verscheidenheid, industrie, onderzoek en 
de Europa 2020-strategie;

16. herinnert aan de bijdrage die de landbouwers aan de vergroting van bosbestanden leveren 
door het planten van bomen en de invoering van gestratificeerde landbouw-
bosbouwsystemen, waardoor het bosareaal bij voorbeeld vergroot wordt door het 
beplanten van gedegradeerde gronden, en door het aanleggen van beschermende 
boomgordels en het identificeren van resistente soorten; is van oordeel dat de Europese 
Unie in het kader van de nationale programma's voor plattelandsontwikkeling moet 
voortgaan met haar steun aan de aanplant van bossen en er tegelijkertijd op toezien dat 
deze initiatieven de markt niet verstoren;

17. is van oordeel dat de wilde soorten die meestal de gunstige habitats in het bos bewonen 
bijzondere aandacht van de kant van de eigenaars verdienen, daar zij bijdragen tot behoud 
van de biologische verscheidenheid;
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18. is van mening dat er, gezien de noodzaak van doelmatig onderzoek naar de 
"verdedigingsmogelijkheden" van ecosystemen in het bos en van prognostisch onderzoek 
en onderzoek naar opvang van de gevolgen van de klimaatverandering voor de gehele 
bosbouw- en houtsector, coördinatie en kredieten op EU-niveau nodig zijn;

19. is van oordeel dat bossen zeer waardevolle publieke goederen produceren, die tot dusverre 
op de markt onvoldoende werden beloond, en dat de Europese Unie uit haar 
financieringsinstrumenten aan de bosbezitters assistentie, informatie en stimulansen moet 
verstrekken om hen te belonen voor hun inspanningen bij de bescherming van de 
genetische verscheidenheid van de bossen; onderstreept nogmaals de noodzaak van de 
beschikbaarstelling van voldoende middelen voor de bosbouwmaatregelen van de EU, 
waarbij landbouwers en bosbouwers beloond worden voor het verstrekken van deze 
publieke goederen, waarbij ook moet worden gedacht aan de opslag en de substitutie-
effecten in het kader van het gebruik van hout; wijst er met klem op dat deze Europese 
stimuleringsmaatregelen niet mogen botsen met de soepel werkende markt van 
houtproducten, papier, pulp en energieproductie;

20. is van oordeel dat de EU actief kan zijn bij het ondersteunen, coördineren en aanvullen 
van de door de lidstaten genomen maatregelen teneinde richtsnoeren voor beste praktijken 
vast te stellen om te helpen verzekeren dat de bossen de effecten van de 
klimaatverandering kunnen weerstaan en dat deze richtsnoeren moeten worden afgestemd 
op de behoeften van de boseigenaars en lokale gemeenschappen en gebaseerd moeten zijn 
op de beginselen van een duurzaam bosbeheer; beklemtoont dat buitensporige regelgeving 
houtproducten minder concurrerend zal maken ten opzichte van niet-hernieuwbare en 
energie-intensieve materialen zoals plastics, aluminium en beton, en derhalve de 
mogelijkheden voor de EU om haar klimaatdoelstellingen te verwezenlijken negatief zal 
beïnvloeden;

21. acht het noodzakelijk dat er verbetering komt in de verenigingen van boseigenaars en dat 
deze verenigingen moeten worden aangemoedigd om een duurzaam bosbeheer in de 
praktijk te brengen, aangezien dit een essentieel instrument is voor een evenwichtige 
verstrekking van de vele goederen en diensten die de bossen kunnen leveren, en een 
dergelijk beheer ook de grondslag vormt voor maatregelen voor de aanpassing van de 
klimaatverandering, en is verder van mening dat deze verenigingen ook het thans 
ongebruikte potentieel voor houtproductie kunnen opvoeren en kunnen bijdragen tot een 
sterke positie van de boseigenaars binnen de handelsketen voor houtproducten; acht het 
noodzakelijk om de oprichting aan te moedigen van een netwerk van organisaties van 
boseigenaars in Europa, ten einde de uitwisseling van informatie en beste praktijken te 
bevorderen en de bevoorrading te concentreren;

22. is van oordeel dat de EU een duurzaam bosbeheer moet ondersteunen door financiële 
steun voor bosbouwactiviteiten die een dergelijk beheer ten goede komen en dat er 
stimulansen moeten worden geboden voor de oprichting van organisaties voor bosbeheer, 
vooral in gebieden die gekenmerkt worden door kleine bosbezittingen, en dat er in dit 
verband speciale aandacht moet worden geschonken aan kleine en middelgrote 
bosbouwondernemingen, waarvan de modernisering en herstructurering moet worden 
aangemoedigd om ze in staat te stellen het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen van 
de klimaatverandering, om illegale houtkap te bestrijden en het hoofd te bieden aan de 
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economische crisis en de internationale concurrentie;

23. wijst eveneens op de centrale rol die boeren spelen bij de voorkoming van branden; acht 
het dan ook noodzakelijk dat ervoor wordt gezorgd dat de landbouw een rendabele 
activiteit blijft om de beëindiging van de productie en de ontvolking van 
plattelandsgebieden in toom te houden, daar de situatie met betrekking tot bosbranden 
hierdoor veel ernstiger zou worden;

24. wijst erop dat aanhoudende droogteperioden, ten gevolge van de klimaatverandering, in de 
afgelopen jaren verantwoordelijk zijn geweest voor het toenemende aantal bosbranden in 
sommige lidstaten; herinnert aan zijn voorstellen ten aanzien van bosbranden, die het 
gedaan heeft in zijn advies over de preventie van natuurlijke en door mensen veroorzaakte 
rampen, waarin het met name de noodzaak van solidariteit tussen de lidstaten 
onderstreepte, alsook de voordelen van een Europese task force en een Europese databas 
van verslagen over economische en sociale rampen, in het kader waarvan er ook kaarten 
moeten worden opgesteld van gebieden met een verhoogd risico; vestigt de aandacht op 
het belang om bij bosbouw- en herbebossingsprojecten voorrang te verlenen aan bossen 
met inheemse soorten, bossen met een grote soortenrijkdom en gemengde bossen; 
herinnert ook aan zijn voorstellen voor een beter functioneren van het Europees 
Solidariteitsfonds en de noodzaak van een grotere operationele capaciteit van en 
coördinatie tussen de verschillende instrumenten van de Gemeenschap voor het verlenen 
van steun in geval van natuurrampen;

25. vestigt de aandacht op de bijkomende moeilijkheden die eilanden en afgelegen regio's 
ondervinden bij de aanpak van bosbranden; vestigt de aandacht op de bijkomende 
moeilijkheden die eilanden en afgelegen regio's ondervinden bij de aanpak van 
bosbranden;

26. wijst erop dat het, om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, noodzakelijk 
is maatregelen te nemen die bijdragen tot de financiële stabiliteit van de investeringen in 
bossen, zoals verzekeringssteun;

27. steunt de maatregelen op EU-niveau in verband met het opzetten van een controlesysteem 
voor de bossen, het verstrekken van informatie over bossen die zou bijdragen tot 
verbetering van het bosbeheer, en het op grensoverschrijdende schaal volgen van 
abiotische en biotische gevaren.
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