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Ontwerpresolutie (artikel 181, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-
wetgevingsontwerpresolutie A9-0154/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de Europese bosbouwstrategie - De weg 
vooruit

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid,

– gezien titel I van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
over de bevoegdheden van de Europese Unie,

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 7 december 
2018 met als titel “Voortgang van de tenuitvoerlegging van de bosstrategie van de EU – 
Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector” 
(COM(2018)0811),

– gezien zijn resolutie van 28 april 2015 over “Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van 
de bossen en de houtsector”1,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 23 juli 2019 
met als titel “Bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU 
opvoeren” (COM(2019)0352),

– gezien de conclusies van de Raad van 15 april 2019 over de voortgang van de 
uitvoering van de EU-bosstrategie en een nieuw strategisch kader voor bossen 
(08609/2019),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 30 oktober 2019 
over het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 7 december 2018 met 
als titel “Voortgang van de tenuitvoerlegging van de bosstrategie van de EU – Een 

1 PB C 346 van 21.9.2016, blz. 17.
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nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector”,

– gezien het advies van het Comité van de regio's van 10 en 11 april 2019 over de 
tenuitvoerlegging van de bosbouwstrategie van de EU,

– gezien de geactualiseerde EU-strategie voor de bio-economie,

– gezien de conclusies van de Raad Landbouw en Visserij van 17 en 18 december 2018 
over de geactualiseerde EU-strategie voor de bio-economie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2018 getiteld “Een schone 
planeet voor iedereen – een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie” (COM(2018)0773),

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 16 mei 2018 over de tussentijdse 
evaluatie van de bosstrategie van de EU2,

– gezien de Europa 2020-strategie, waaronder de initiatieven Innovatie-Unie en Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de Commissie industrie, onderzoek en energie,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
(A9-0154/2020),

A. overwegende dat in titel I van het VWEU niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en dat de verantwoordelijkheid voor bossen bij 
de lidstaten ligt; overwegende dat de Europese instellingen bijgevolg niet de 
bevoegdheid hebben om juridisch bindende regels met betrekking tot de houtsector vast 
te stellen;

B. overwegende dat in artikel 5 VEU is bepaald dat de Unie krachtens het 
subsidiariteitsbeginsel op de gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid 
vallen, slechts optreedt indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen 
optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en dat 
krachtens het evenredigheidsbeginsel de inhoud en de vorm van het optreden van de 
Unie niet verder gaan dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te 
verwezenlijken;

C. overwegende dat de pogingen van de Commissie om het bosbeleid – dat onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten valt – te beïnvloeden, onder meer onder het 
mom van de bevordering van de biodiversiteit, eventueel in de vorm van nieuwe, 
gebiedsgerichte productiestreefdoelen, die zelfs negatieve gevolgen kunnen hebben 
voor het klimaat en het milieu in de lidstaten die hun bossen goed beheren, 
zorgwekkend zijn;

2 PB C 361 van 5.10.2018, blz. 5.
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D. overwegende dat bossen en de hele houtwaardeketen van fundamenteel belang zijn voor 
de verdere ontwikkeling van de circulaire bio-economie, aangezien zij banen scheppen, 
zorgen voor economische welvaart in plattelands- en stedelijke gebieden, diensten 
leveren op het gebied van mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering, 
voordelen opleveren op het gebied van gezondheid, en de biodiversiteit en de 
vooruitzichten van berg- en plattelandsgebieden beschermen, en overwegende dat de 
bio-economie bovendien de zelfvoorziening van de Unie verbetert;

1. wijst erop dat een definitie van duurzaam bosbeheer is overeengekomen in het kader 
van het pan-Europese FOREST EUROPE-proces; merkt op dat de definitie is 
opgenomen in de nationale wetgeving en in de vrijwillige systemen, zoals 
boscertificeringen, die in de lidstaten gelden;

2. benadrukt het feit dat de bevordering van duurzaam bosbeheer in de EU, in het raam 
van de EU-bosstrategie en de maatregelen op het gebied van plattelandsontwikkeling 
die ten uitvoer worden gelegd in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB), een positief effect heeft gehad op de biodiversiteit van de bossen in de EU, en 
de door de houtsector geboden voordelen voor het klimaat heeft vergroot; merkt echter 
op dat duurzaam bosbeheer nog steeds op evenwichtige wijze moet worden versterkt 
om ervoor te zorgen dat bossen beter in staat zijn om zich aan te passen aan de 
veranderende klimaatomstandigheden, om de risico’s en gevolgen van natuurlijke 
verstoringen te beperken, en om te waarborgen dat de huidige en toekomstige generaties 
bossen kunnen exploiteren, bijvoorbeeld op zodanige wijze dat de doelstellingen van 
boseigenaren worden gerealiseerd;

3. merkt op dat de EU geen criteria mag vaststellen die overlappen met de nationale 
wetgeving en vrijwillige certificeringssystemen die strenger zijn dan de wetgeving; is 
van mening dat diversiteitscriteria die verder gaan dan de wetgeving door eigenaren en 
de houtkopende industrie moeten worden vastgesteld en gebaseerd moeten zijn op het 
marktmechanisme; is van mening dat het marktmechanisme snellere, aanvaardbaardere 
en verdergaande resultaten kan opleveren dan regelgeving; merkt op dat het in alle 
situaties de boseigenaar is die beslist over hoe een bos wordt gebruikt, binnen de 
grenzen van de nationale wetgeving;

4. merkt op dat de bosbestanden van de EU in de voorbije decennia zijn toegenomen in 
bosbedekking en omvang, en dat bossen en andere beboste oppervlakten momenteel ten 
minste 43 % beslaan van het oppervlak van de EU; wijst erop dat de sector in de EU 
direct werk bezorgt aan ten minste 500 000 personen en indirect aan 2,6 miljoen 
personen en dat de handhaving van dit personeelsbestand en de concurrentiekracht van 
de sector voor de lange termijn voortdurend inspanningen vergen om goed opgeleide 
werknemers aan te trekken tot de sector; stelt vast dat bijna 25 % van het totale 
bosoppervlak in de EU tot het Natura 2000-netwerk behoort;

5. stelt vast dat het bosgebied in de Unie toeneemt, onder meer als gevolg van bebossing, 
en dat beheerde commerciële bossen niet alleen koolstof beter binden dan onbeheerde 
bossen, maar ook de emissies en problemen die worden veroorzaakt door de 
verslechtering van de toestand van bossen beperken; merkt op dat een duurzaam beheer 
van commerciële bossen de beste impact op het klimaat heeft en dat landen die hun 
bossen goed beheren hiervoor moeten worden beloond;
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6. herhaalt dat bossen en de houtsector een aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van lokale, circulaire bio-economieën in de EU; beklemtoont dat de 
bio-economie in 2010 een markt vertegenwoordigde met een geschatte waarde van meer 
dan 2 biljoen EUR, die goed was voor 20 miljoen banen, oftewel 9 % van de totale 
werkgelegenheid in de EU; merkt op dat elke euro die in het kader van Horizon 2020 in 
onderzoek en innovatie met betrekking tot de bio-economie wordt geïnvesteerd 
toegevoegde waarde zal genereren;

7. beklemtoont dat de ambitieuze doelstellingen van de Europese Green Deal voor 2030 
opnieuw moeten worden bekeken (vooral om het streefcijfer voor de verlaging van de 
broeikasgasuitstoot in de EU te verhogen naar 50-55 %) en dat de economische 
gevolgen ervan voor het concurrentievermogen van de houtsector en bosbouwers in de 
EU grondig moeten worden beoordeeld, in de context van de huidige wereldwijde 
COVID-19-pandemie;

8. erkent de cruciale voordelen van bossen en de houtsector voor het klimaat; benadrukt 
het feit dat het nodig is de CO2-vastlegging in bossen, de opslag van koolstof in 
producten op basis van hout en de vervanging van fossiele materialen en energie op te 
voeren; merkt echter op dat het belangrijk is onnodige marktverstoringen voor 
grondstoffen op basis van hout te voorkomen wanneer steunmaatregelen worden 
genomen voor bio-energie; beklemtoont dat het circulaire gebruik van houtproducten 
moet worden aangemoedigd om efficiënt gebruik van de hulpbronnen, 
afvalvermindering en de verlenging van de levenscyclus van koolstof te bevorderen, 
teneinde de circulaire bio-economie uit te breiden;

9. wijst erop dat volgens de huidige wetgeving, uit hoofde waarvan het is toegelaten 
zonder goedkeuring bosgebieden aan te leggen, bosbeheerders niets meer kunnen doen 
om bosschade of aanzienlijke schade door insecten te voorkomen; is van mening dat 
alomvattende plaagbestrijding moet worden aangemoedigd en vergemakkelijkt;

10. erkent het feit dat bossen een rol spelen door het aanbieden van recreatieve waarden en 
bosgerelateerde activiteiten zoals het oogsten van andere bosproducten dan hout, 
bijvoorbeeld paddenstoelen en klein fruit; neemt kennis van de mogelijkheden die 
begrazing biedt voor een betere verwijdering van biomassa bij wijze van 
bosbrandpreventie, maar merkt ook op dat begrazing door wilde dieren negatieve 
gevolgen heeft voor zaailingen en wijst er daarom op dat grazers duurzaam beheerd 
moet worden;

11. wijst erop dat de betrokkenheid van landbouwers en jagers bij een goed beheer van 
bosgebieden, met name wat betreft het behoud van het evenwicht in de biodiversiteit 
van flora en fauna, van cruciaal belang is;

12. is van mening dat de EU-bosstrategie gericht moet zijn op de ondersteuning en 
bevordering van het concurrentievermogen van de bosbouwsector, bio-economie en 
bio-energie van de EU; is van mening dat de bosstrategie er met name op gericht moet 
zijn de EU zelfvoorzienend te maken voor hout, als gevolg waarvan de bosbedekking 
zou toenemen en de daarmee gepaard gaande problemen, zoals illegaal kappen, landroof 
en schade aan het milieu en de biodiversiteit in derde landen zouden worden beperkt;

13. is van mening dat de rol van bossen in het klimaatbeleid voornamelijk moet worden 



AM\1214597NL.docx PE658.343v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

gezien vanuit het perspectief van de bio-economie, en dat het doel moet zijn om het 
gebruik van hernieuwbare brandstoffen en materialen te doen toenemen, in plaats van 
streefdoelen voor de omvang van koolstofputten of beschermde bosgebieden vast te 
stellen; is van mening dat er, totdat het volledige potentieel van de bio-economie is 
benut, geen behoefte bestaat aan aanvullende wetgeving inzake bossen;

14. stelt vast dat de ontwikkeling van de bio-economie van de EU onder meer afhankelijk is 
van de ontwikkeling van technologieën en markten, het Europese en internationale 
politieke kader en de duurzaamheid van het gebruik van EU-bossen; merkt op dat 
sommige van deze factoren gemakkelijker kunnen worden beïnvloed dan andere; is er 
daarom voorstander van onnodige wettelijke belemmeringen weg te werken, 
intersectorale samenwerking te bevorderen en investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling aan te moedigen, teneinde verandering in deze sector te vergemakkelijken;

15. merkt daarnaast op dat bij het ondersteunen van het gebruik van door bossen 
geproduceerde biomassa rekening moet worden gehouden met de ambitieuze 
streefdoelen die zijn vastgesteld in het energiebeleid van de EU voor het verhogen van 
het aandeel hernieuwbare energie;

16. benadrukt het feit dat bossen, de houtsector en de bio-economie een cruciale rol spelen 
bij het verwezenlijken van doelstellingen; benadrukt het feit dat de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de EU nooit zullen kunnen worden gerealiseerd zonder 
multifunctionele, gezonde en duurzaam beheerde bossen en levensvatbare industrieën; 
moedigt daarnaast maatregelen aan ter behoud of vergroting van de bosbedekking;

17. wijst erop dat bosbranden kunnen worden voorkomen door bosgroei te waarborgen, de 
hoeveelheid dood hout te beperken en ervoor te zorgen dat er sprake is van een 
uitgebreid netwerk van boswegen; is van mening dat in de Overeenkomst van Parijs 
moet worden erkend dat een goed, gepland beheer van commerciële bossen bosbranden 
kan tegengaan; is van oordeel dat landen die erin zijn geslaagd bosbranden te 
voorkomen moeten worden beloond bij de koolstofberekeningen;

18. benadrukt dat ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf staande nationale 
bosstrategieën, die niet ondergeschikt zijn aan andere sectorale strategieën nodig zijn in 
de periode na 2020; dringt erop aan dat deze strategieën voortbouwen op een holistische 
benadering van duurzaam bosbeheer, rekening houdend met alle economische, sociale 
en milieuaspecten van de houtwaardeketen; benadrukt het feit dat een gecoördineerde 
en coherente benadering moet worden ontwikkeld ten aanzien van bossen, de houtsector 
en de diverse diensten die zij verlenen, gezien het toenemende aantal 
beleidsmaatregelen van de lidstaten en de EU dat direct of indirect gevolgen heeft voor 
de bossen en het beheer ervan;

19. betreurt dat een dergelijke gecoördineerde en coherente benadering ook niet wordt 
toegepast op het handelsbeleid van de Unie, dat de grootschalige invoer toestaat van 
landbouwproducten die direct verantwoordelijk zijn voor ontbossing in derde landen, 
met name eiwithoudende gewassen en veehouderijproducten;

20. is van mening dat de EU-bosstrategie alleen een brug moet slaan tussen de nationale 
bosbeleidslijnen, waarmee zou worden erkend dat bevoegdheden van de lidstaten moet 
worden geëerbiedigd;
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21. wijst erop dat het belangrijk is dat de besluitvorming op het gebied van het EU-beleid 
inzake bossen, de houtsector en de houtwaardeketens empirisch onderbouwd is, zonder 
dat dit resulteert in een systematische verzameling van gegevens op EU-niveau;

22. benadrukt het feit dat rekening moet worden gehouden met de verbanden tussen de 
houtsector en andere sectoren, alsmede dat digitalisering en investeringen in onderzoek 
en innovatie belangrijk zijn; benadrukt de cruciale rol van materialen op basis van hout 
bij de vervanging van fossiele hulpbronnen door alternatieven in sectoren als de 
bouwnijverheid en de textielindustrie; acht het belangrijk dat de gezondheidsvoordelen 
van de houtsector worden benadrukt, niet alleen omdat deze zorgt voor schone lucht en 
recreatiemogelijkheden, maar ook omdat de houtsector grondstoffen levert voor de 
farmaceutische industrie en met name voor de vervaardiging van hygiëneproducten, die 
dienen om de verspreiding van pandemieën tegen te gaan;

23. merkt op dat boslandbouw, het kweken van bomen in combinatie met de teelt van 
landbouwgewassen en/of in combinatie met veehouderij bosbranden zou kunnen 
verminderen, met name in mediterrane landen; wijst voorts op het belang van een 
uitgebreid en goed onderhouden boswegennet en van regelmatig bosbeheer voor de 
preventie en controle van bosbranden, ter voorkoming van koolstofvrijgave door 
onnodige bosbranden waardoor het klimaat wordt aangetast; beklemtoont dat er meer 
mogelijkheden moeten komen voor plaagbestrijding op grote oppervlakten; benadrukt 
in dit verband dat dergelijke gebeurtenissen beter moeten worden voorkomen door 
bossen veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door middel van onderzoek en innovatie, 
informatie-uitwisseling en samenwerking bij de bestrijding van natuurrampen;

24. erkent het feit dat biodiversiteit een rol speelt voor het garanderen van bosecosystemen 
die gezond en veerkrachtig blijven; merkt echter op dat er voldoende financiële 
middelen nodig zijn om erkende natuurgebieden te beheren; benadrukt dat het 
belangrijk is natuurbehoud op pragmatische wijze te integreren in duurzaam bosbeheer, 
zonder de beschermde gebieden uit te breiden of extra administratieve en financiële 
lasten te creëren; steunt de oprichting van netwerken die voor dit doel zijn opgezet op 
basis van initiatieven van de lidstaten;

25. beklemtoont dat de Unie voldoende middelen uit de GLB-begroting moet toewijzen aan 
maatregelen voor de houtsector die zijn afgestemd op de nieuwe verwachtingen van die 
sector, met inbegrip van investeringen in de ontwikkeling van bosgebieden en in het 
verbeteren van de levensvatbaarheid van bossen, het onderhoud van boswegennetten, 
bosbouwtechnologie, innovatie en de verwerking en ingebruikname van 
bosbouwproducten; benadrukt dat de administratieve lasten in het kader van 
EU-bosbouwmaatregelen en van staatssteun in het algemeen moeten worden 
verminderd, bijvoorbeeld door groepsvrijstellingen toe te staan om onverwijld te 
reageren op uitdagingen voor de bossen;

26. benadrukt het feit dat de mondiale ontbossing en aantasting van de bossen ernstige 
problemen zijn; wijst erop dat beleidsinitiatieven moeten worden ontwikkeld om 
kwesties buiten de EU aan te pakken, met bijzondere aandacht voor de tropen en de 
drijvende krachten achter niet-duurzame praktijken in bossen van buiten de bossector, 
met name door middel van geografische etikettering, duurzaamheidscertificaten en een 
verbod op toegang tot de EU-markt voor producten die niet aan de geldende normen 



AM\1214597NL.docx PE658.343v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

voldoen; benadrukt het feit dat de tenuitvoerlegging van de houtverordening van de EU 
en van het Flegt-actieplan (wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw) moet 
worden bevorderd om te voorkomen dat illegaal of niet-duurzaam gewonnen hout, dat 
tot oneerlijke concurrentie voor de bosbouwsector op het continent en in de ultraperifere 
regio’s leidt, op de EU-markt wordt ingevoerd;

27. benadrukt dat de bosinformatiesystemen die onder de verantwoordelijkheid van alle 
bevoegde nationale instanties vallen, behouden moeten blijven; benadrukt het feit dat 
wetenschappelijk onderbouwde, evenwichtige informatie met socio-economische 
indicatoren belangrijk is voor de ontwikkeling van elk beleid inzake bossen; dringt erop 
aan dat dergelijke informatie wordt gedeeld met de betrokken actoren, zoals 
jachtfederaties of landbouwkamers, om een doeltreffende coördinatie van de 
vastgestelde acties te waarborgen;

28. verzoekt het Permanent Comité voor de bosbouw van de Commissie om de lidstaten een 
centrale rol toe te bedelen bij de coördinatie van de bosbouwsector; benadrukt dat het 
belangrijk is de diverse belanghebbenden op parallelle wijze te betrekken bij de Groep 
voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld voor bosbouw en kurk; spoort de 
Commissie ertoe aan samen met het Parlement en de lidstaten te werken aan de 
coördinatie van de bosbouwsector;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Or. en


