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Amendement 1
Lena Ek

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat groeiende bomen 
koolstof uit de atmosfeer opslaan en een 
belangrijke koolstofbron en koolstofput 
zijn, en dat, aangezien het bosareaal in 
Europa groter wordt, de hoeveelheid 
koolstof in de houtbiomassa in Europa op 
dit moment naar schatting met 116 
miljoen MT per jaar toeneemt,

Or.en

Amendement 2
Lena Ek

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat, volgens de 
Economische Commissie voor Europa 
van de Verenigde Naties (UNECE), de 
langetermijntrend van toenemende 
bosbedekking in de Europese Unie van 
stabiele aard is,

Or.en

Amendement 3
Lena Ek

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat Europa een 
totaalareaal van bos en ander bebost land 
van 177 miljoen hectare heeft, dat 42% 
van haar landmassa bedekt,
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Or.en

Amendement 4
Lena Ek

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
verscheidenheid van de natuurlijke 
omstandigheden van de verschillende 
bosregio's in Europa enorm is, 
uiteenlopend van sub-arctisch tot 
mediterraan en van alpijns tot laagland, 
met inbegrip van verdronken land en 
delta's,

Or.en

Amendement 5
Lena Ek

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat bossen een 
bron van inkomsten voor miljoenen 
werkenden, ondernemers en boseigenaren 
vormen, en een belangrijke bijdrage aan 
economische groei, banen en welvaart 
leveren,

Or.en

Amendement 6
Lena Ek

Ontwerpadvies
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A septies. overwegende dat de sector in 
2005 een omzet had van ongeveer EUR 
380 miljard, oftewel ongeveer 9% van het 



AM\831715NL.doc 5/38 PE448.964v01-00

NL

bbp in Europa,

Or.en

Amendement 7
Lena Ek

Ontwerpadvies
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A octies. overwegende dat duurzaam 
bosbeheer, met inbegrip van 
bosbescherming, van fundamenteel 
belang is om bossen divers, gezond en 
veerkrachtig te houden,

Or.en

Amendement 8
Lena Ek

Ontwerpadvies
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A nonies. overwegende dat actief en 
duurzaam beheerde bossen één van de 
meest effectieve manieren is om CO2 uit 
de atmosfeer op te slaan,

Or.en

Amendement 9
Lena Ek

Ontwerpadvies
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A decies. overwegende dat de 
bosbouwsector uitermate belangrijk is in 
plattelandsgebieden en dat de 350 000 
ondernemingen in deze sector werk 
bieden aan ongeveer drie miljoen mensen, 
d.w.z. 8,6% van alle werknemers in de 
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productiesector in Europa,

Or.en

Amendement 10
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. sluit zich aan bij het standpunt van de 
Commissie dat bossen een belangrijke rol 
spelen bij het aanpakken van de 
klimaatverandering; benadrukt dat 
duurzaam bosbeheer van centraal belang is 
opdat de EU haar klimaatdoelstellingen 
kan verwezenlijken en voor de 
noodzakelijke ecosysteemdiensten kan 
zorgen, zoals biodiversiteit;

1. sluit zich aan bij het standpunt van de 
Commissie dat bossen een belangrijke rol 
spelen bij het aanpakken van de 
klimaatverandering; benadrukt dat 
duurzaam bosbeheer van centraal belang is 
opdat de EU haar klimaatdoelstellingen 
kan verwezenlijken en de diversiteit van de 
bossen kan beschermen, omdat deze voor 
een groot aantal, voor de samenleving 
essentiële ecosysteemdiensten
(bevoorrading met bouwhout, opslag van 
CO2 en bescherming tegen 
natuurrampen) en cultuurdiensten 
(duurzaam toerisme) kan zorgen;

Or.fr

Amendement 11
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. sluit zich aan bij het standpunt van de 
Commissie dat bossen een belangrijke rol 
spelen bij het aanpakken van de 
klimaatverandering; benadrukt dat 
duurzaam bosbeheer van centraal belang is 
opdat de EU haar klimaatdoelstellingen 
kan verwezenlijken en voor de 
noodzakelijke ecosysteemdiensten kan 
zorgen, zoals biodiversiteit;

1. sluit zich aan bij het standpunt van de 
Commissie dat bossen moeten worden 
gezien als één van de belangrijkste 
instrumenten voor het terugdringen van 
de factoren die aan klimaatverandering 
bijdragen, bijvoorbeeld door CO2 uit de 
atmosfeer op te slaan; benadrukt dat 
duurzaam bosbeheer van centraal belang is 
opdat de EU haar klimaatdoelstellingen 
kan verwezenlijken, door bescherming te 
bieden tegen extreme verschijnselen zoals 
overstromingen, en voor de noodzakelijke 
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ecosysteemdiensten kan zorgen, zoals 
biodiversiteit;

Or.el

Amendement 12
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. sluit zich aan bij het standpunt van de 
Commissie dat bossen een belangrijke rol 
spelen bij het aanpakken van de 
klimaatverandering; benadrukt dat 
duurzaam bosbeheer van centraal belang is 
opdat de EU haar klimaatdoelstellingen
kan verwezenlijken en voor de 
noodzakelijke ecosysteemdiensten kan 
zorgen, zoals biodiversiteit;

1. sluit zich aan bij het standpunt van de 
Commissie dat bossen een belangrijke rol 
spelen bij het terugdringen van de 
klimaatverandering; benadrukt dat 
duurzaam bosbeheer van centraal belang is 
opdat de EU haar milieudoelstellingen kan 
verwezenlijken en voor de noodzakelijke 
ecosysteemdiensten kan zorgen, zoals 
biodiversiteit; is van oordeel dat passende 
aanplant en onderhoud van bossen het 
risico van overstromingen, 
aardverschuivingen en branden 
aanzienlijk kan verkleinen;

Or.pl

Amendement 13
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. sluit zich aan bij het standpunt van de 
Commissie dat bossen een belangrijke rol 
spelen bij het aanpakken van de 
klimaatverandering; benadrukt dat 
duurzaam bosbeheer van centraal belang is 
opdat de EU haar klimaatdoelstellingen
kan verwezenlijken en voor de 
noodzakelijke ecosysteemdiensten kan 
zorgen, zoals biodiversiteit;

1. sluit zich aan bij het standpunt van de 
Commissie dat bossen een belangrijke rol 
spelen bij het aanpakken van de 
klimaatverandering; benadrukt dat 
duurzaam bosbeheer van centraal belang is 
opdat de EU haar klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen kan 
verwezenlijken en voor de noodzakelijke 
ecosysteemdiensten kan zorgen;

Or.et
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Amendement 14
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Welcomes the Commission's view that 
forests should be seen as a major 
contributor to solving the climate crisis;
benadrukt dat duurzaam bosbeheer van 
centraal belang is opdat de EU haar 
klimaatdoelstellingen kan verwezenlijken 
en voor de noodzakelijke 
ecosysteemdiensten kan zorgen, zoals 
biodiversiteit;

1. sluit zich aan bij het standpunt van de 
Commissie dat bossen een belangrijke rol 
spelen bij het aanpakken van de 
klimaatverandering; benadrukt dat 
duurzaam bosbeheer, met versterkte 
bosbescherming en bosherstel, van 
centraal belang is opdat de EU haar 
klimaatdoelstellingen kan verwezenlijken 
en voor de noodzakelijke 
ecosysteemdiensten kan zorgen, zoals 
biodiversiteit;

Or.en

Amendement 15
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. sluit zich aan bij het standpunt van de 
Commissie dat bossen een belangrijke rol 
spelen bij het aanpakken van de 
klimaatverandering; benadrukt dat 
duurzaam bosbeheer van centraal belang is 
opdat de EU haar klimaatdoelstellingen 
kan verwezenlijken en voor de 
noodzakelijke ecosysteemdiensten kan 
zorgen, zoals biodiversiteit;

1. sluit zich aan bij het standpunt van de 
Commissie dat bossen een belangrijke rol 
spelen bij het aanpakken van de 
klimaatverandering; benadrukt dat 
duurzaam bosbeheer van centraal belang is 
opdat de EU haar klimaatdoelstellingen 
kan verwezenlijken en voor de 
noodzakelijke ecosysteemfuncties kan 
zorgen, zoals biodiversiteit;

Or.el

Amendement 16
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op het feit dat de EU en al 
haar lidstaten het biodiversiteitsverdrag 
hebben ondertekend, en daarmee hebben 
beloofd een alomvattende benadering van 
ecosysteembeheer te zullen volgen, met 
inachtneming van het feit dat alle 
constituerende onderdelen van 
ecosystemen met elkaar verbonden zijn, 
ook buiten beschermde gebieden; wijst op 
het feit dat de EU en de lidstaten 
onvoldoende hebben gedaan om het 
verlies aan biodiversiteit in Europa een 
halt toe te roepen;

Or.et

Amendement 17
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat een stevig beleid 
voor het aanpakken van 
klimaatverandering goed samengaat met 
de ambitie om de bosbouwsector als een 
belangrijke industrietak in Europa verder 
te ontwikkelen; is van oordeel dat de 
bosbouwindustrie verder moet worden 
ontwikkeld zodat zij in de toekomst kan 
blijven bijdragen aan duurzame 
economische groei, nieuwe banen en de 
bestrijding van klimaatverandering;

Or.sv

Amendement 18
András Gyürk

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie met klem om 
versterking van de rol van bossen bij de 
bescherming tegen overstromingen één 
van de prioriteiten van het bosbouwbeleid 
te maken; hoopt tegelijkertijd dat zij bij 
het ontwikkelen van informatiesystemen 
en systemen voor financiële steun voor de 
bosbouwsector rekening zal houden met 
aspecten van de bescherming tegen 
overstromingen;

Or.hu

Amendement 19
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst daarom op het belang van het 
beschermen van ecosystemen, aangezien 
zij een bijdrage kunnen leveren aan de 
verwezenlijking van de toekomstige EU-
strategieën ten aanzien van handhaving 
van de biodiversiteit, bestrijding van 
klimaatverandering en reducering van de 
energieconsumptie;

Or.fr

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont de noodzaak te zorgen 
voor toekomstige 
financieringsmechanismen voor 
investeringen in hernieuwbare energieën 
en in programma's voor het behoud en de 
verbetering van natuurgebieden en de 
biodiversiteit;
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Or.ro

Amendement 21
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst op het feit dat in een aantal 
lidstaten bosbouw reeds op een stevige 
duurzaamheidsgrondslag stoelt, maar dat 
in andere lidstaten de 
duurzaamheidsbeginselen nog niet 
volledig ingang in de bosbouwsector 
hebben gevonden; is van oordeel dat de 
EU ervoor moet zorgen dat elke lidstaat 
helpt bij het implementeren van duurzaam 
bosbeheer in de ware zin van het woord; 
vindt dat de EU een kenniscentrum zou 
kunnen oprichten om de lidstaten de 
nodige informatie te geven;

Or.et

Amendement 22
András Gyürk

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat Europese initiatieven 
inzake bosgebieden tot doel moeten 
hebben bossen ‘aan te passen’ aan de 
klimaatverandering en niet zozeer ze te 
beschermen, en vraagt dat deze term aldus 
in overeenstemming wordt gebracht met 
de meer ingeburgerde terminologie in 
andere beleidslijnen inzake de 
klimaatverandering;

Schrappen

Or.hu
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Amendement 23
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat Europese initiatieven 
inzake bosgebieden tot doel moeten 
hebben bossen ‘aan te passen’ aan de 
klimaatverandering en niet zozeer ze te 
beschermen, en vraagt dat deze term aldus 
in overeenstemming wordt gebracht met 
de meer ingeburgerde terminologie in 
andere beleidslijnen inzake de
klimaatverandering;

2. wijst erop dat Europese initiatieven 
inzake bosgebieden zowel het opvangen 
van de gevolgen van als aanpassing aan 
de klimaatverandering tot doel moeten 
hebben; erkent, op basis van 
wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat 
de capaciteit van bossen om zich aan te 
passen aan of zich te herstellen na een 
verandering afhangt van biodiversiteit, 
dat beleid en maatregelen inzake 
bosbescherming zowel bijdragen aan de 
instandhouding van de biodiversiteit, als 
aan het opvangen van de gevolgen van 
klimaatverandering doordat ze de 
veerkracht van bossen vergroten;

Or.en

Amendement 24
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat Europese initiatieven 
inzake bosgebieden tot doel moeten hebben 
bossen ‘aan te passen’ aan de 
klimaatverandering en niet zozeer ze te 
beschermen, en vraagt dat deze term aldus 
in overeenstemming wordt gebracht met 
de meer ingeburgerde terminologie in 
andere beleidslijnen inzake de
klimaatverandering;

2. wijst erop dat Europese initiatieven 
inzake bosgebieden tot doel moeten hebben 
bossen ‘aan te passen’ aan de 
klimaatverandering door middel van een 
bosbouwstrategie die gericht is op het 
afwenden van risico's die het gevolg zijn 
van klimaatontwikkelingen in de komende 
jaren; wijst daarnaast op het feit dat 
bossen zich alleen aan klimaatverandering
kunnen aanpassen indien er voor pan-
Europese coördinatie wordt gezorgd, met 
als doel het verstrekken van betrouwbare 
en coherente informatie over en met 
betrekking tot bossen;

Or.fr
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Amendement 25
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat Europese initiatieven 
inzake bosgebieden tot doel moeten hebben 
bossen ‘aan te passen’ aan de 
klimaatverandering en niet zozeer ze te 
beschermen, en vraagt dat deze term aldus 
in overeenstemming wordt gebracht met 
de meer ingeburgerde terminologie in 
andere beleidslijnen inzake de 
klimaatverandering;

2. wijst erop dat, in het licht van 
klimaatuitdagingen, Europese initiatieven 
inzake bosgebieden tot doel moeten hebben 
bossen in staat te stellen 'aan te passen' aan 
de klimaatverandering en dat het EU-
beleid erop gericht moet zijn bossen op 
doeltreffender wijze te beschermen, in het 
bijzonder in het geval van kwalitatief 
hoogwaardige habitats; 

Or.et

Amendement 26
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat Europese initiatieven 
inzake bosgebieden tot doel moeten hebben
bossen ‘aan te passen’ aan de 
klimaatverandering en niet zozeer ze te 
beschermen, en vraagt dat deze term aldus 
in overeenstemming wordt gebracht met 
de meer ingeburgerde terminologie in 
andere beleidslijnen inzake de 
klimaatverandering;

2. wijst erop dat Europese initiatieven 
inzake bosgebieden tot doel moeten hebben 
de veerkracht en het 
aanpassingsvermogen van bossen en de 
bosbouwsector in het algemeen aan de 
klimaatverandering te vergroten;

Or.el

Amendement 27
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat Europese initiatieven 
inzake bosgebieden tot doel moeten hebben 
bossen ‘aan te passen’ aan de 
klimaatverandering en niet zozeer ze te 
beschermen, en vraagt dat deze term aldus 
in overeenstemming wordt gebracht met 
de meer ingeburgerde terminologie in 
andere beleidslijnen inzake de 
klimaatverandering;

2. wijst erop dat Europese initiatieven 
inzake bosgebieden zowel tot doel moeten 
hebben bossen ‘aan te passen’ aan de 
klimaatverandering, als toezicht uit te 
oefenen op hun bescherming en het 
verbeteren daarvan;

Or.el

Amendement 28
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont dat excessieve 
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 milieudoelstellingen te 
verwezenlijken negatief zal beïnvloeden;

Or.en

Amendement 29
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de potentiële toegevoegde 
waarde van een Europese coördinatie van 
bosinformatie en van Europees toezicht 
op doelstellingen betreffende de 
aanpassing aan en de matiging van de 
klimaatverandering, doelen inzake 
hernieuwbare energie en goede praktijken 
voor multifunctioneel en duurzaam 

3. wijst erop dat, gezien het toenemende 
aantal bosbranden, het verlies aan 
biodiversiteit, de invasie van soorten en 
parasieten, en de oprukkende ontbossing, 
de veerkracht van bosecosystemen alleen 
kan worden gegarandeerd indien 
duurzaam bosbeheer wordt toegepast voor 
het in stand houden van de 
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bosbeheer, in het bijzonder gezien de 
grensoverschrijdende aard van de 
problemen die zich stellen;

multifunctionaliteit van bossen;

Or.fr

Amendement 30
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de potentiële toegevoegde 
waarde van een Europese coördinatie van 
bosinformatie en van Europees toezicht op 
doelstellingen betreffende de aanpassing 
aan en de matiging van de 
klimaatverandering, doelen inzake 
hernieuwbare energie en goede praktijken 
voor multifunctioneel en duurzaam 
bosbeheer, in het bijzonder gezien de 
grensoverschrijdende aard van de 
problemen die zich stellen;

3. wijst op de potentiële toegevoegde 
waarde van een Europese coördinatie van 
bosinformatie en van Europees toezicht op 
doelstellingen betreffende de aanpassing 
aan en de matiging van de 
klimaatverandering, doelen inzake 
hernieuwbare energie en goede praktijken 
voor multifunctioneel en duurzaam 
bosbeheer, in het bijzonder gezien de 
grensoverschrijdende aard van de 
problemen die zich stellen; dringt ook aan 
op ontwikkeling van een geïntegreerd EU-
beleid inzake bodemgebruik waarin 
bosbouw, landbouw, hernieuwbare 
energie, biodiversiteit en andere 
milieugerelateerde onderwerpen bij elkaar 
worden gebracht; 

Or.et

Amendement 31
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat epidemieën en 
bosziekten één van de grootste 
uitdagingen voor Europa zijn; is van 
oordeel dat Europa deze uitdaging moet 
aanpakken middels een pan-Europees 
samenwerkings- en informatie-initiatief; 

Or.et
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Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont de noodzaak van méér 
concurrentie in de bosbouwsector door 
middel van investeringen in innovatie, 
onderzoek en de ontwikkeling van 
mechanismen voor het verspreiden van de 
gegenereerde kennis;

Or.ro

Amendement 33
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. vestigt de aandacht op het belang van 
wereldwijde samenwerking voor het 
vastleggen van normen en goede 
praktijken en voor het doorgeven van 
technologie, vooral in de context van het 
systeem voor de beperking van door 
ontbossing en aantasting van bossen 
veroorzaakte emissies (REDD-systeem);

4. vestigt de aandacht op het belang van 
wereldwijde samenwerking voor het 
beschermen van bosecosystemen, 
bijvoorbeeld middels de FLEGT-regels, 
boscertificering, het systeem van 
zorgvuldigheid dat is ingevoerd naar 
aanleiding van de verordening van juli 
2010 inzake hout en houtproducten voor 
het bestrijden van de illegale kap, of de 
internationale REDD-regeling, die 
gebaseerd is op de toepassing van gerichte 
maatregelen voor het beperken van door 
ontbossing veroorzaakte emissies van 
broeikasgassen; betreurt derhalve het feit 
dat de huidige studie beperkt is tot 
Europese bossen, in de wetenschap dat 
het beschermen van bossen tegen 
klimaatverandering een mondiale 
uitdaging is;

Or.fr
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Amendement 34
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. vestigt de aandacht op het belang van 
wereldwijde samenwerking voor het 
vastleggen van normen en goede praktijken 
en voor het doorgeven van technologie, 
vooral in de context van het systeem voor 
de beperking van door ontbossing en 
aantasting van bossen veroorzaakte 
emissies (REDD-systeem);

4. vestigt de aandacht op het belang van 
wereldwijde samenwerking op zowel 
administratief gebied, als op het vlak van 
onderzoek, voor het vastleggen van 
normen en goede praktijken, en voor het 
doorgeven van technologie en 
wetenschappelijke kennis, vooral in de 
context van het systeem voor de beperking 
van door ontbossing en aantasting van 
bossen veroorzaakte emissies (REDD-
systeem); beklemtoont het belang van het 
GMES-programma voor het in kaart 
brengen, monitoren en registreren van 
bosgebieden op Europees en 
internationaal niveau; 

Or.el

Amendement 35
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. vestigt de aandacht op het belang van 
wereldwijde samenwerking voor het 
vastleggen van normen en goede praktijken 
en voor het doorgeven van technologie, 
vooral in de context van het systeem voor 
de beperking van door ontbossing en 
aantasting van bossen veroorzaakte 
emissies (REDD-systeem);

4. vestigt de aandacht op het belang van 
wereldwijde samenwerking voor het 
vastleggen van normen en goede praktijken 
en voor het doorgeven van technologie, 
vooral in de context van het systeem voor 
de beperking van door ontbossing en 
aantasting van bossen veroorzaakte 
emissies (REDD-systeem); wijst er ook op 
dat een billijke verdeling van de voordelen 
van REDD onmogelijk is zonder een 
voorafgaande hervorming van het 
bosbeheer;

Or.et
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Amendement 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beklemtoont het belang voor 
duurzaam bosbeheer van het handhaven 
van de productieve en 
beschermingsfuncties van bossen, alsook 
van de algemene winstgevendheid van 
bossen, en onderstreept dat het tegen de 
achtergrond van klimaatverandering en 
verlies aan biodiversiteit belangrijk is de 
veerkracht van de bossen in de EU te 
vergroten;

Or.en

Amendement 37
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beklemtoont dat het 
subsidiariteitsbeginsel en de rol van 
plaatselijke en nationale regeringen moeten 
worden geëerbiedigd in het bosbeleid; wijst 
erop dat de klimaatproblemen die zich 
stellen in de verschillende delen van 
Europa uiteenlopend zijn en dat er binnen 
Europa grote verschillen zijn op het vlak 
van bosbezit en voor wat betreft de 
toestand van en de doelstellingen 
betreffende het ecosysteem, en is van 
oordeel dat een gemeenschappelijk EU-
beleid als gevolg hiervan te ruim dreigt te 
worden om van nut te kunnen zijn bij de 
noodzakelijke aanpassing aan de 
klimaatverandering;

5. beklemtoont dat het 
subsidiariteitsbeginsel en de rol van 
plaatselijke en nationale regeringen moeten 
worden geëerbiedigd in het bosbeleid; 
neemt nota van het feit dat de 
klimaatproblemen die zich stellen in de 
verschillende delen van Europa 
uiteenlopend zijn en dat er binnen Europa 
groter verschillen zijn op het vlak van 
bosbezit en voor wat betreft de toestand 
van en de doelstellingen betreffende het 
ecosysteem; verzoekt de Commissie een 
voorstel voor te leggen voor een herzien 
bosactieplan met algemene richtsnoeren 
voor fundamentele kwesties, zoals een 
breed aanvaarde functionele definitie van 
bos;

Or.el
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Amendement 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beklemtoont dat het 
subsidiariteitsbeginsel en de rol van 
plaatselijke en nationale regeringen moeten 
worden geëerbiedigd in het bosbeleid; wijst 
erop dat de klimaatproblemen die zich 
stellen in de verschillende delen van 
Europa uiteenlopend zijn en dat er binnen 
Europa grote verschillen zijn op het vlak 
van bosbezit en voor wat betreft de 
toestand van en de doelstellingen 
betreffende het ecosysteem, en is van 
oordeel dat een gemeenschappelijk EU-
beleid als gevolg hiervan te ruim dreigt te 
worden om van nut te kunnen zijn bij de 
noodzakelijke aanpassing aan de 
klimaatverandering;

5. beklemtoont dat het 
subsidiariteitsbeginsel en de rol van 
plaatselijke en nationale regeringen moeten 
worden geëerbiedigd in het bosbeleid; wijst 
erop dat de klimaatproblemen die zich 
stellen in de verschillende delen van 
Europa uiteenlopend zijn en dat er binnen 
Europa grote verschillen zijn op het vlak 
van bosbezit en voor wat betreft de 
toestand van en de doelstellingen 
betreffende het ecosysteem, en verzoekt de 
EU stevige boswetgeving vast te stellen 
voor het bevorderen van de 
verscheidenheid van de Europese bossen, 
die stoelt op wetenschappelijke kennis en
in het algemeen beoogt bossen in stand te 
houden en indien nodig aan te passen aan 
de risico's waaraan zij worden 
blootgesteld;

Or.es

Amendement 39
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beklemtoont dat het 
subsidiariteitsbeginsel en de rol van 
plaatselijke en nationale regeringen moeten 
worden geëerbiedigd in het bosbeleid; wijst 
erop dat de klimaatproblemen die zich 
stellen in de verschillende delen van 
Europa uiteenlopend zijn en dat er binnen 
Europa grote verschillen zijn op het vlak 
van bosbezit en voor wat betreft de 
toestand van en de doelstellingen 
betreffende het ecosysteem, en is van 
oordeel dat een gemeenschappelijk EU-

5. beklemtoont dat het 
subsidiariteitsbeginsel en de rol van 
plaatselijke en nationale regeringen moeten 
worden geëerbiedigd in het bosbeleid; wijst 
op de klimaatproblemen die zich stellen in 
de verschillende delen van Europa en op de
verschillen op het vlak van de toestand van 
het communautaire ecosysteem en
bosbezit;
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beleid als gevolg hiervan te ruim dreigt te 
worden om van nut te kunnen zijn bij de 
noodzakelijke aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or.et

Amendement 40
András Gyürk

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beklemtoont dat het 
subsidiariteitsbeginsel en de rol van 
plaatselijke en nationale regeringen moeten 
worden geëerbiedigd in het bosbeleid; wijst 
erop dat de klimaatproblemen die zich 
stellen in de verschillende delen van 
Europa uiteenlopend zijn en dat er binnen 
Europa grote verschillen zijn op het vlak 
van bosbezit en voor wat betreft de 
toestand van en de doelstellingen 
betreffende het ecosysteem, en is van 
oordeel dat een gemeenschappelijk EU-
beleid als gevolg hiervan te ruim dreigt te 
worden om van nut te kunnen zijn bij de 
noodzakelijke aanpassing aan de 
klimaatverandering;

5. beklemtoont dat het 
subsidiariteitsbeginsel en de rol van 
plaatselijke en nationale regeringen moeten 
worden geëerbiedigd in het bosbeleid; wijst 
erop dat de klimaatproblemen die zich 
stellen in de verschillende delen van 
Europa uiteenlopend zijn en dat er binnen 
Europa grote verschillen zijn op het vlak 
van bosbezit en voor wat betreft de 
toestand van en de doelstellingen 
betreffende het ecosysteem, en is van 
oordeel dat een te breed opgezet 
gemeenschappelijk EU-beleid als gevolg 
hiervan te ruim dreigt te worden om van 
nut te kunnen zijn bij de noodzakelijke 
aanpassing aan de klimaatverandering; is 
dan ook van oordeel dat er sprake moet 
zijn van evenwicht tussen de hierboven 
genoemde EU-maatregelen voor 
grensoverschrijdende effecten en de 
stappen die de lidstaten op hun eigen 
bevoegdhedengebied nemen;

Or.hu

Amendement 41
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beklemtoont dat het 5. beklemtoont dat het 
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subsidiariteitsbeginsel en de rol van 
plaatselijke en nationale regeringen moeten 
worden geëerbiedigd in het bosbeleid; wijst 
erop dat de klimaatproblemen die zich 
stellen in de verschillende delen van 
Europa uiteenlopend zijn en dat er binnen 
Europa grote verschillen zijn op het vlak 
van bosbezit en voor wat betreft de 
toestand van en de doelstellingen 
betreffende het ecosysteem, en is van 
oordeel dat een gemeenschappelijk EU-
beleid als gevolg hiervan te ruim dreigt te 
worden om van nut te kunnen zijn bij de 
noodzakelijke aanpassing aan de 
klimaatverandering;

subsidiariteitsbeginsel en de rol van 
plaatselijke en nationale regeringen moeten 
worden geëerbiedigd in het bosbeleid, net 
als het feit dat de klimaatproblemen die
zich stellen in de verschillende delen van 
Europa uiteenlopend zijn en dat er binnen 
Europa grote verschillen zijn op het vlak 
van bosbezit en voor wat betreft de 
toestand van en de doelstellingen 
betreffende het ecosysteem;

Or.en

Amendement 42
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beklemtoont dat het 
subsidiariteitsbeginsel en de rol van 
plaatselijke en nationale regeringen moeten 
worden geëerbiedigd in het bosbeleid; 
wijst erop dat de klimaatproblemen die 
zich stellen in de verschillende delen van 
Europa uiteenlopend zijn en dat er binnen 
Europa grote verschillen zijn op het vlak 
van bosbezit en voor wat betreft de 
toestand van en de doelstellingen 
betreffende het ecosysteem, en is van 
oordeel dat een gemeenschappelijk EU-
beleid als gevolg hiervan te ruim dreigt te 
worden om van nut te kunnen zijn bij de 
noodzakelijke aanpassing aan de 
klimaatverandering;

5. beklemtoont dat het 
subsidiariteitsbeginsel en de blijvende 
verantwoordelijkheid van de lidstaten en
van plaatselijke en nationale regeringen 
voor de implementatie en omkadering van 
het bosbeleid moeten worden geëerbiedigd; 
wijst erop dat de klimaatproblemen die 
zich stellen in de verschillende delen van 
Europa uiteenlopend zijn en dat er binnen 
Europa grote verschillen zijn op het vlak 
van bosbezit en voor wat betreft de 
toestand van en de doelstellingen 
betreffende het ecosysteem, en is van 
oordeel dat een gemeenschappelijk EU-
beleid als gevolg hiervan te ruim dreigt te 
worden om van nut te kunnen zijn bij de 
noodzakelijke aanpassing aan de 
klimaatverandering;

Or.sv
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Amendement 43
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beklemtoont dat het 
subsidiariteitsbeginsel en de rol van 
plaatselijke en nationale regeringen moeten 
worden geëerbiedigd in het bosbeleid; wijst 
erop dat de klimaatproblemen die zich 
stellen in de verschillende delen van 
Europa uiteenlopend zijn en dat er binnen 
Europa grote verschillen zijn op het vlak 
van bosbezit en voor wat betreft de 
toestand van en de doelstellingen 
betreffende het ecosysteem, en is van 
oordeel dat een gemeenschappelijk EU-
beleid als gevolg hiervan te ruim dreigt te 
worden om van nut te kunnen zijn bij de 
noodzakelijke aanpassing aan de 
klimaatverandering;

5. beklemtoont dat de rol van plaatselijke 
en nationale regeringen moeten worden 
geëerbiedigd in het bosbeleid; wijst erop 
dat de klimaatproblemen die zich stellen in 
de verschillende delen van Europa 
uiteenlopend zijn en dat er binnen Europa 
grote verschillen zijn op het vlak van 
bosbezit en voor wat betreft de toestand 
van en de doelstellingen betreffende het 
ecosysteem, en is van oordeel dat elk
gemeenschappelijk EU-beleid als gevolg 
hiervan een alomvattende benadering 
moet kiezen om te komen tot aanpassing 
aan de klimaatverandering;

Or.en

Amendement 44
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont het belang van het 
ontwikkelen van EU-instrumenten 
vergelijkbaar met die in de verordening 
betreffende het solidariteitsfonds, 
teneinde iets te kunnen doen aan de 
effecten die klimaatverandering en 
natuurrampen hebben op bossen, en om 
een bijdrage te kunnen leveren aan het 
voorkomen en aanpakken van periodes 
van droogte en bosbranden, met name in 
de hoogrisicogebieden;

Or.en
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Amendement 45
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. waarschuwt voor het gevaar van 
onbeperkte commerciële benutting van 
bossen, omdat dit vaak leidt tot hun 
onomkeerbare vernietiging, met name van 
natuurlijke bossen;

Or.pl

Amendement 46
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept de belangrijke functie van 
bossen voor de regionale ontwikkeling, 
vooral in plattelandsgebieden, waar de 
bosbouwsector in belangrijke mate 
bijdraagt tot het creëren van economische 
groei, werkgelegenheid en welvaart;

6. onderstreept de belangrijke functie van 
bossen voor banen en groei in de 
nationale economieën in het algemeen, 
maar ook voor de regionale ontwikkeling, 
vooral in plattelandsgebieden, waar de 
bosbouwsector in belangrijke mate 
bijdraagt tot het creëren van economische 
groei, werkgelegenheid en welvaart;

Or.sv

Amendement 47
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept de belangrijke functie van 
bossen voor de regionale ontwikkeling, 
vooral in plattelandsgebieden, waar de 
bosbouwsector in belangrijke mate 
bijdraagt tot het creëren van economische 
groei, werkgelegenheid en welvaart; 

6. onderstreept de belangrijke functie van 
bossen voor de regionale ontwikkeling, 
vooral in plattelandsgebieden, waar de 
bosbouwsector in belangrijke mate 
bijdraagt tot het creëren van economische 
groei, werkgelegenheid, welvaart, en tot 
het concurrentievermogen en de 
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aantrekkelijkheid van regio's;

Or.fr

Amendement 48
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept de belangrijke functie van 
bossen voor de regionale ontwikkeling, 
vooral in plattelandsgebieden, waar de 
bosbouwsector in belangrijke mate 
bijdraagt tot het creëren van economische 
groei, werkgelegenheid en welvaart;

6. onderstreept de belangrijke functie van 
bossen voor de regionale ontwikkeling, 
vooral in plattelandsgebieden, waar de 
bosbouwsector in belangrijke mate 
bijdraagt tot het creëren van economische 
en sociale groei, werkgelegenheid en 
welvaart; ·

Or.el

Amendement 49
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. beklemtoont dat, omdat 
boswetgeving gevolgen heeft voor 
miljoenen kleine boseigenaren, 
bosbeleidmaatregelen altijd een evenwicht 
moeten vinden tussen eerbiediging van de 
eigendomsrechten van eigenaren en de 
vereisten ten aanzien van het leveren van 
publieke goederen;

Or.en

Amendement 50
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op het feit dat bosbouw een 
natuurlijk onderdeel van een geïntegreerd 
plattelands- en regionaal beleid uitmaakt, 
een gegeven waarmee in de gesprekken 
over de toekomst van het GLB in de 
periode na 2013 rekening moet worden 
gehouden, en dat ook moet worden 
vastgesteld wat de noodzaak is van het 
nemen van maatregelen voor bossen;

Or.et

Amendement 51
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op het feit dat in veel gevallen 
windmolenparken in bosgebieden kunnen 
worden aangelegd; is van oordeel dat 
projecten voor hernieuwbare 
energiebronnen en bosbescherming 
elkaar eerder aanvullen dan schade 
toebrengen;

Or.el

Amendement 52
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent dat de instandhouding en 
vergroting van de bosbestanden in de EU 
voor verscheidene doeleinden van belang 
is;

7. erkent dat de instandhouding en 
vergroting van de bosbestanden in de EU 
voor verscheidene doeleinden van belang 
is; is van oordeel dat grondstoffen op 
basis van hout, met de nodige 
aanpassingen, lage-energievervangers 
kunnen zijn voor materialen die op grote 
schaal in de bouw en andere sectoren 
worden gebruikt, in het bijzonder voor 
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metaallegeringen, die een hoge energie-
input behoeven;

Or.pl

Amendement 53
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent dat de instandhouding en 
vergroting van de bosbestanden in de EU 
voor verscheidene doeleinden van belang 
is;

7. erkent dat de instandhouding en 
vergroting van de bosbestanden in de EU 
van belang is aangezien bossen en 
bosgebieden belangrijke sociale, 
economische en ecologische voordelen 
opleveren; maatregelen gericht op 
bescherming van die gebieden moeten dan 
ook zo inzetten op preventie en 
aanpassing dat ze hun productieve en 
natuurlijke functies niet verliezen;

Or.el

Amendement 54
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent dat de instandhouding en 
vergroting van de bosbestanden in de EU 
voor verscheidene doeleinden van belang 
is;

7. erkent dat de instandhouding en 
vergroting van de bosbestanden in de EU 
voor verscheidene doeleinden van belang 
is, in het bijzonder in de lidstaten die in 
grotere mate met extreme 
weersomstandigheden en 
klimaatverandering te maken hebben;

Or.el

Amendement 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 
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Ontwerpadvies Amendement

7. erkent dat de instandhouding en 
vergroting van de bosbestanden in de EU 
voor verscheidene doeleinden van belang 
is;

7. erkent dat de instandhouding en 
vergroting van de bosbestanden in de EU 
voor verscheidene doeleinden van belang 
is, met, parallel daaraan, de 
instandhouding van alle bosfuncties: 
ecologische, productieve en sociale;

Or.en

Amendement 56
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent dat de instandhouding en 
vergroting van de bosbestanden in de EU 
voor verscheidene doeleinden van belang 
is; 

7. erkent dat de instandhouding en 
vergroting van de bosbestanden in de EU 
voor ecologische, economische en sociale 
doeleinden van belang is;

Or.fr

Amendement 57
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op het belang van bosbouw en 
bosbouwindustrieën voor de ontwikkeling 
van hernieuwbare energiebronnen; is van 
oordeel dat deze sector een nuttige rol kan 
spelen met betrekking tot de energie-
efficiëntie-uitdaging vanwege de 
toepassing van bosbiomassa, energiehout, 
brandhout, biobrandstoffen en bouwhout, 
waardoor laagenergiehuizen kunnen 
worden gebouwd, en vanwege de 
toepassing van warmtekrachtkoppeling 
voor het gebruik van afvalhout;

Or.fr
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Amendement 58
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. beklemtoont dat om legale handel 
en bosbescherming te garanderen, de 
nadruk moet worden gelegd op de 
toeleveringsketen van ruwe en verwerkte 
producten; beklemtoont dat beheer van de 
toeleveringsketen kan bijdragen tot het tot 
stand brengen van gelijke voorwaarden, 
en dat de betrokkenheid en de collectieve 
inspanningen van de betrokken partijen 
hierbij een doorslaggevende rol kunnen 
spelen;

Or.en

Amendement 59
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt aan op waakzaamheid ten 
aanzien van en goed toezicht op 
bosbestanden om ervoor te zorgen dat bio-
energiestrategieën en eventuele toenames 
van de oogsten voor biomassa niet 
resulteren in uitholling van de capaciteit 
van bossen om koolstof op te slaan en tot 
ondermijning van de 
klimaatveranderingsdoelstellingen;

Or.en

Amendement 60
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 



AM\831715NL.doc 29/38 PE448.964v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. beklemtoont dat bossen 
ontegenzeggelijk van groot belang zijn 
voor de publieke veiligheid, aangezien zij 
menselijke habitats beschermen tegen de 
negatieve gevolgen van 
natuurverschijnselen;

Or.en

Amendement 61
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de bosbouw en de 
bosbouwindustrieën nieuw leven moeten 
worden ingeblazen door middel van een 
communicatiebeleid dat gericht is op 
bevordering van duurzaam gebruik van 
hout; wijst op het groeipotentieel van deze 
sector;

Or.fr

Amendement 62
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst erop dat betrokkenheid bij 
instandhouding van de biodiversiteit en 
bosbescherming het bedrijfsleven 
geloofwaardiger doet overkomen, een 
beter imago oplevert en de winst ten goede 
komt;

Or.en
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Amendement 63
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. wijst op het feit dat het 
belangrijk is goede praktijken uit te 
wisselen over de wijze waarop bedrijven 
en industriesectoren een bijdrage kunnen 
leveren aan verwezenlijking van de 
biodiversiteitsdoelstellingen door middel 
van een zogenaamde 'life-cycle'-
benadering en de wijze waarop zij een 
brug kunnen slaan tussen instandhouding 
van de biodiversiteit en het genereren van 
inkomsten; daarnaast moet meer 
aandacht worden besteed aan klanten 
door middel van 
voorlichtingsprogramma's die de vraag 
naar biodiversiteitsvriendelijke goederen 
en diensten aanzwengelen;

Or.en

Amendement 64
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt om verdere actie met betrekking 
tot onderzoek, opleiding en voorlichting 
over de gevaren van de klimaatverandering 
voor bossen en voor de bosbouwsector, en 
roept de bosbouwindustrie, regio’s en 
lidstaten op tot langetermijnplanning;

8. vraagt om verdere actie met betrekking 
tot onderzoek, opleiding en voorlichting 
over de gevaren van de klimaatverandering 
voor bossen en voor de bosbouwsector, en 
roept de bosbouwindustrie, regio’s en 
lidstaten op tot langetermijnplanning; 
beklemtoont de noodzaak van betere 
samenwerking tussen Europese en 
nationale onderzoekprogramma's op de 
hierboven genoemde gebieden; roept de 
Commissie op te bekijken of het mogelijk 
is een referentiewebsite te creëren met 
digitale kaarten van bosgebieden en hun 
geautoriseerde gebruik, NATURA-
gebieden en unieke ecosystemen, teneinde 
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regeringsinstanties, burgers en bedrijven 
beter te informeren;

Or.el

Amendement 65
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt om verdere actie met betrekking 
tot onderzoek, opleiding en voorlichting 
over de gevaren van de klimaatverandering 
voor bossen en voor de bosbouwsector, en 
roept de bosbouwindustrie, regio’s en 
lidstaten op tot langetermijnplanning;

8. wijst op het feit dat de EU 
ontegenzeggelijk over knowhow op 
bosbouwgebied beschikt op basis van de 
vele jaren aan ervaring die met 
bosbouwpraktijken is opgedaan; vraagt 
evenwel om verdere actie met betrekking 
tot onderzoek, opleiding en voorlichting 
over de gevaren van de klimaatverandering 
voor bossen en voor de bosbouwsector, en 
roept de bosbouwindustrie, regio’s en 
lidstaten op tot langetermijnplanning;

Or.fr

Amendement 66
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt om verdere actie met betrekking 
tot onderzoek, opleiding en voorlichting 
over de gevaren van de klimaatverandering 
voor bossen en voor de bosbouwsector, en 
roept de bosbouwindustrie, regio’s en 
lidstaten op tot langetermijnplanning;

8. vraagt om verdere actie met betrekking 
tot onderzoek, opleiding en voorlichting 
over de gevaren van de klimaatverandering 
voor bossen en voor de bosbouwsector, en 
roept de lidstaten, regionale autoriteiten, 
de Commissie en de bosbouwindustrie, in 
nauwe samenwerking met actoren van het 
maatschappelijk middenveld, waaronder 
ngo's en onderzoekinstituten, op tot 
langetermijnplanning;

Or.en
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Amendement 67
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt om verdere actie met betrekking 
tot onderzoek, opleiding en voorlichting 
over de gevaren van de klimaatverandering 
voor bossen en voor de bosbouwsector, en 
roept de bosbouwindustrie, regio’s en 
lidstaten op tot langetermijnplanning;

8. vraagt om verdere actie met betrekking 
tot onderzoek, opleiding en voorlichting 
over de gevaren van de klimaatverandering 
voor bossen en voor de bosbouwsector, en 
roept de bosbouwindustrie, regio’s en 
lidstaten op tot langetermijnplanning; is 
van oordeel dat onderzoek naar optimale 
bosstructuren voor wat de absorptie van 
koolstofdioxide betreft, van essentieel 
belang is;

Or.pl

Amendement 68
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt om verdere actie met betrekking 
tot onderzoek, opleiding en voorlichting 
over de gevaren van de klimaatverandering 
voor bossen en voor de bosbouwsector, en 
roept de bosbouwindustrie, regio’s en 
lidstaten op tot langetermijnplanning;

8. vraagt om verdere actie met betrekking 
tot prognostisch onderzoek, opleiding en 
voorlichting over de gevaren van de 
klimaatverandering voor bossen en voor de 
bosbouwsector, en roept de 
bosbouwindustrie, regio’s en lidstaten op 
tot langetermijnplanning;

Or.en

Amendement 69
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt aan op implementatie van 
door de EU en de lidstaten gefinancierde 
maatregelen voor het bevorderen van 
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acties ter voorkoming van de risico's die 
klimaatverandering en demografische 
druk zouden kunnen opleveren voor 
duurzaam bosbeheer;

Or.fr

Amendement 70
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. beklemtoont dat het 
aanpassingsvermogen van bossen een 
positieve uitwerking kan hebben op 
bosgebieden en de bosbouwindustrie 
tegen de achtergrond van de mondiale 
klimaatverandering, en dringt dus aan op 
meer financiële steun voor onderzoek 
naar aanpassingscapaciteiten;

Or.en

Amendement 71
András Gyürk

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat er meer inspanningen 
nodig zijn voor coördinatie en 
informatieverstrekking binnen de EU en 
tussen de EU en de lidstaten, en is van 
mening dat hieraan ten dele zou kunnen 
worden voldaan als de Commissie al haar
bosbouwgerelateerde werkzaamheden zou 
samenbrengen in één enkele dienst, bij 
voorkeur binnen DG ondernemingen en 
industrie of DG landbouw en 
plattelandsontwikkeling.

9. benadrukt dat er meer inspanningen 
nodig zijn voor coördinatie en 
informatieverstrekking binnen de EU en 
tussen de EU en de lidstaten; is van 
mening dat hieraan ten dele zou kunnen 
worden voldaan als DG landbouw van de 
Commissie een coördinerende rol op zich 
zou nemen ten aanzien van alle
bosbouwgerelateerde werkzaamheden van 
de EU.

Or.hu
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Amendement 72
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat er meer inspanningen 
nodig zijn voor coördinatie en 
informatieverstrekking binnen de EU en 
tussen de EU en de lidstaten, en is van 
mening dat hieraan ten dele zou kunnen 
worden voldaan als de Commissie al haar 
bosbouwgerelateerde werkzaamheden zou 
samenbrengen in één enkele dienst, bij 
voorkeur binnen DG ondernemingen en 
industrie of DG landbouw en 
plattelandsontwikkeling.

9. benadrukt dat er meer inspanningen 
nodig zijn voor coördinatie en 
informatieverstrekking binnen de EU en 
tussen de EU en de lidstaten, en is van 
mening dat hieraan ten dele zou kunnen 
worden voldaan als de Commissie al haar 
bosbouwgerelateerde werkzaamheden zou 
samenbrengen in één enkele dienst.

Or.et

Amendement 73
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat er meer inspanningen 
nodig zijn voor coördinatie en 
informatieverstrekking binnen de EU en 
tussen de EU en de lidstaten, en is van 
mening dat hieraan ten dele zou kunnen 
worden voldaan als de Commissie al haar 
bosbouwgerelateerde werkzaamheden zou 
samenbrengen in één enkele dienst, bij 
voorkeur binnen DG ondernemingen en 
industrie of DG landbouw en 
plattelandsontwikkeling.

9. benadrukt dat er meer inspanningen 
nodig zijn voor coördinatie en 
informatieverstrekking binnen de EU en 
tussen de EU en de lidstaten, en is van 
mening dat hieraan ten dele zou kunnen 
worden voldaan als de Commissie al haar 
bosbouwgerelateerde werkzaamheden zou 
samenbrengen in één enkele dienst.

Or.el

Amendement 74
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 
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Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat er meer inspanningen 
nodig zijn voor coördinatie en 
informatieverstrekking binnen de EU en 
tussen de EU en de lidstaten, en is van 
mening dat hieraan ten dele zou kunnen 
worden voldaan als de Commissie al haar 
bosbouwgerelateerde werkzaamheden zou 
samenbrengen in één enkele dienst, bij 
voorkeur binnen DG ondernemingen en 
industrie of DG landbouw en 
plattelandsontwikkeling.

9. benadrukt dat er meer inspanningen 
nodig zijn voor coördinatie en 
informatieverstrekking binnen de EU en 
tussen de EU en de lidstaten, en is van 
mening dat hieraan ten dele zou kunnen 
worden voldaan als de Commissie al haar 
bosbouwgerelateerde werkzaamheden zou 
samenbrengen in één enkele dienst.

Or.el

Amendement 75
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat er meer inspanningen 
nodig zijn voor coördinatie en 
informatieverstrekking binnen de EU en 
tussen de EU en de lidstaten, en is van 
mening dat hieraan ten dele zou kunnen 
worden voldaan als de Commissie al haar 
bosbouwgerelateerde werkzaamheden zou 
samenbrengen in één enkele dienst, bij 
voorkeur binnen DG ondernemingen en 
industrie of DG landbouw en 
plattelandsontwikkeling.

9. benadrukt dat er meer inspanningen 
nodig zijn voor coördinatie en 
informatieverstrekking binnen de EU en 
tussen de EU en de lidstaten, en is van 
mening dat hieraan ten dele zou kunnen 
worden voldaan als de Commissie al haar 
bosbouwgerelateerde werkzaamheden zou 
samenbrengen in één enkele dienst.

Or.en

Amendement 76
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van oordeel dat de industriële 
exploitatie van bronnen voor hout als een 
chemische grondstof of als halfproduct 
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voor de productie van bouwmaterialen in 
eerste instantie beperkt moet blijven tot 
aangeplant bos; waarschuwt voor de 
negatieve gevolgen van het privatiseren 
van de natuurlijke rijkdommen van de 
lidstaten, zoals bossen;

Or.pl

Amendement 77
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie op Europees 
en nationaal niveau indicatoren over 
bossen en hun functies (bijv. percentage 
bos, regeneratiecapaciteit, 
bodemwatercapaciteit, erosiepercentages, 
herbebossingsgebieden, enz.) te 
ontwikkelen en bij te houden;

Or.el

Amendement 78
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van oordeel dat er in 
samenwerking met plaatselijke en 
regionale actoren en via de uitwisseling 
van goede praktijken een strategie, mét 
financiële instrumenten, moet worden 
ontwikkeld gericht op de verwezenlijking 
van mondiale en EU-doelstellingen op het 
gebied van biodiversiteit;

Or.en
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Amendement 79
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst erop dat in droge gebieden en 
in regio's die met woestijnvorming worden 
bedreigd aan herbebossing met 
productieve soorten moet worden gedaan, 
aangezien dit de bewoners ten goede zal 
komen en hun betrokkenheid bij taken op 
het vlak van behoud en 
bosbrandbestrijding zal vergroten; 

Or.es

Amendement 80
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. erkent dat met name in mediterrane 
landen bossen uitermate belangrijk zijn 
vanwege hun vermogen de temperatuur 
omlaag te brengen en ten aanzien van de 
watercyclus voor evenwicht te zorgen, en 
is in dit verband van oordeel dat 
herbebossing vooraf moet worden gegaan 
door wetenschappelijke studies voor het in 
kaart brengen van de soorten en plaatsen 
die het best geschikt zijn voor 
bodembehoud en het opvangen van 
regenwater;

Or.es

Amendement 81
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

9 quater. spoort de lidstaten en de 
Commissie aan door te gaan met hun 
inspanningen gericht op het elimineren 
van de illegale kap en de handel in het 
hiermee verkregen hout, aangezien dat 
bijdraagt aan bestrijding van de 
ontbossing, de achteruitgang van bossen 
en het verlies aan biodiversiteit; 

Or.es

Amendement 82
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. is van oordeel dat 
agribosbouwbomen, gezien hun belang 
voor het opslaan van CO2, op dezelfde 
wijze moeten worden beoordeeld als 
traditionele niet-productieve bossen; 

Or.es


