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SUGGESTIES

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

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;

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;

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;

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);

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;

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; 

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

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;

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 
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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.


