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SUGGESTIES

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

1. benadrukt de centrale rol van landbouwers bij de voorziening in onze basisbehoeften op 
het gebied van landbouw en voedsel, terwijl hun werk afhankelijk is van natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en bossen; merkt op dat de erkenning van de 
multifunctionaliteit van bossen van cruciaal belang is voor een goed beheer van ons 
wereldwijde bosbezit; benadrukt dat de economische, sociale en ecologische aspecten – 
gaande van de traditionele productie van hout en andere producten tot 
ecosysteemdiensten, biodiversiteit en andere milieuvoordelen zoals opname en opslag 
van koolstof, die bodemerosie voorkomen en de lucht- en waterkwaliteit verbeteren – 
alle met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn; benadrukt dat dergelijke 
aspecten een holistische en coherente aanpak vereisen als het gaat om de bescherming, 
het herstel en het beheer van bossen en de aanpak van het probleem van ontbossing;

2. herinnert eraan dat veel landbouwers zich er bewust van zijn dat bossen een 
onlosmakelijk en noodzakelijk onderdeel van het landschap vormen vanwege hun 
relevante ecologische, economische en sociale functies, dat zij van oudsher hebben 
gestreefd naar bescherming, gebruik en herstel van bossen, en dat zij dit nu nog steeds 
doen; merkt op dat bepaalde lokale gemeenschappen en inheemse volkeren eeuwenlang 
traditionele landbouwtechnieken hebben gebruikt om bossen in stand te houden, dankzij 
hun bijzonder begrip van duurzaam landgebruik; benadrukt dat de rechten van deze 
gemeenschappen en volkeren in vele delen van de wereld worden bedreigd;

3. benadrukt dat 30 % van het aardoppervlak door bossen wordt bedekt en dat deze bossen 
80 % van de biodiversiteit op aarde herbergen; wijst erop dat het behoud en duurzame 
gebruik van bossen een actieve vorm van klimaatbescherming is en van fundamenteel 
belang is voor het welzijn in onze samenleving en onze plattelandsgebieden, en dat met 
name tropische bossen een vitale rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering en 
dienovereenkomstig moeten worden beschermd; wijst nogmaals op en verwelkomt de 
verklaring van de Commissie in haar mededeling van 23 juli 2019 getiteld 
“Bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren” 
(COM(2019)0352) dat oerbossen onvervangbaar zijn; dringt erop aan dat dit inzicht de 
grondslag vormt voor beleids- en strategiebesprekingen alsook voor doeltreffende 
rechtshandhaving om deze ecosystemen en de overblijfselen daarvan in de EU en elders 
in stand te houden en te herstellen;

4. is uiterst bezorgd dat de toezegging van de EU om ontbossing tegen 2020 een halt toe te 
roepen in het kader van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN ondanks de 
inspanningen van de EU en haar lidstaten waarschijnlijk niet zal worden verwezenlijkt 
en geeft in dit verband volmondig steun aan het voorstel van de Commissie om de actie 
voor bescherming en herstel van bossen wereldwijd op te voeren; benadrukt met 
betrekking tot verdisconteerde ontbossing dat ingevoerde gewassen en 
veeteeltproducten belangrijke agrarische factoren zijn die tot ontbossing leiden; 
onderstreept dat naast landbouwgrondstoffen ook andere grondstoffen bijdragen tot 
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grootschalige ontbossing en dat het om de negatieve impact daarvan te beperken nodig 
is voldoende grote gebieden met intact bos braak te leggen en optimaal te beschermen 
om de grootschalige ecologische processen in stand te houden die van cruciaal belang 
zijn voor de aanpassing van bossen aan de klimaatverandering; benadrukt voorts dat de 
bestaande wettelijke bepalingen en uitvoeringsvoorschriften inzake ecologisch en 
maatschappelijk duurzame productie volledig moeten worden nageleefd om 
doeltreffend te zijn; is van mening dat de EU het niveau van de vraag naar voor bossen 
risicovolle producten moet aanpakken, onder meer in de landbouw, door lokale aankoop 
te bevorderen en het gebruik van legaal en duurzaam verkregen grondstoffen te 
ondersteunen, met meer aandacht voor het grazen op weiden door herkauwers;

5. benadrukt dat het kappen van regenwoud vanwege gewijzigd landgebruik het potentieel 
voor koolstofvastlegging vermindert en daardoor in aanzienlijke mate leidt tot een 
verhoging van de uitstoot van broeikasgassen;

6. wijst erop dat de vier belangrijkste certificeringsregelingen voor palmolie (RSPO14, 
ISCC15, MSPO16 en ISPO17) aanzienlijke verschillen vertonen wat betreft vereisten, 
doeltreffendheid, aanvaarding door de markt en transparantie; benadrukt dat 
inconsistenties in de uitvoering en handhaving daarvan zijn vastgesteld en dat geen van 
de regelingen betrekking heeft op alle ecologische en sociale problemen die met de 
beleidsdoelstellingen van de EU en de VN worden aangepakt; dringt erop aan de 
certificeringsregelingen spoedig dienovereenkomstig aan te passen en vastberaden 
inspanningen te leveren om ontbossingsvrije toeleveringsketens te ontwikkelen;

7. erkent het belang van goed bos- en landbouwbeheer; is derhalve van mening dat bij alle 
verdere acties aandacht moet worden besteed aan problemen als het voorkomen van 
niet-duurzaam landgebruik en -beheer, het omgaan met natuurlijke verstoringen en het 
beperken van de klimaatverandering, en het aanpakken van de wereldwijde ontbossing; 
benadrukt dat dergelijke problemen gepaard gaan met hoge milieu- en maatschappelijke 
kosten, waaronder het verlies aan biodiversiteit als gevolg van de vernietiging en 
versnippering van natuurlijke habitats (waaronder die van bedreigde soorten), en 
negatieve gevolgen hebben voor het levensonderhoud van lokale gemeenschappen 
doordat hun rechten en belangen worden veronachtzaamd;

8. merkt op dat het sociale en economische belang van de landbouw groter wordt omdat 
voor de groeiende wereldbevolking een verhoogde productie van voedsel en 
landbouwgrondstoffen nodig is terwijl de klimaatverandering wordt beperkt; neemt met 
bezorgdheid kennis van de schatting dat 14 % van het voedsel in de wereld verloren 
gaat tijdens de oogst, slacht en vangst1 en benadrukt de behoefte aan coherente 
maatregelen om voedselverlies en -verspilling in de gehele voedselketen te voorkomen 
en snel te reageren op crises die voedseltekorten kunnen veroorzaken;

9. vestigt de aandacht op de ministeriële verklaring van Katowice inzake bossen voor het 
klimaat in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC), die op 12 december 2018 door de internationale 
gemeenschap is aangenomen en waarin het belang van bossen en het gebruik van hout 
voor de bescherming van het klimaat wordt benadrukt en deze kwesties in de context 
van andere internationale doelstellingen en besluiten met betrekking tot bossen worden 

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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geplaatst; merkt op dat, zoals in de verklaring wordt gesteld, deze doelstellingen alleen 
kunnen worden bereikt door middel van actief multifunctioneel bosbeheer met een 
beheerstrategie waarin alle doelstellingen met betrekking tot bossen, zoals 
koolstofopslag, bescherming van soorten en van de bodem, grondstofwinning, recreatie 
en voedselproductie, in aanmerking worden genomen en met elkaar worden verzoend;

10. wijst op de cruciale rol van de bosbouw, naast de landbouw, bij het beheer van 
natuurlijke hulpbronnen en landgebruik in de plattelandsgebieden van de EU en 
daarbuiten; erkent in dit verband de verschillen tussen de lidstaten wat bosbeheer, 
bosbezit, boslandbouw en mogelijkheden betreft;

11. benadrukt de noodzaak om steunprogramma’s in te voeren voor het herstel van 
aangetaste bodems die ongeschikt zijn voor de landbouw en voor de re-integratie 
daarvan in de bos- of landbouwcyclus;

12. benadrukt dat de productie en het gebruik van duurzaam verkregen goederen moet 
worden bevorderd door toeleveringsketens zonder ontbossing te stimuleren en door te 
verbieden dat producten op de EU-markt komen die niet aan de EU-normen voldoen of 
die een rol spelen bij ontbossing; benadrukt dat om te komen tot duurzaam verkregen 
goederen verplichte zorgvuldigheidseisen en wettelijk bindende duurzaamheidscriteria 
moeten worden ingevoerd met betrekking tot voor bossen risicovolle producten, de 
traceerbaarheid en transparantie in de toeleveringsketen moet worden verbeterd en 
bescherming moet worden geboden tegen fenomenen waarbij profijt wordt getrokken 
van ontoereikende tracering; wijst er voorts op dat de toezeggingen die in de UNFCC-
verklaring van New York inzake bossen zijn gedaan, moeten worden nagekomen; 
benadrukt bovendien het voordeel van de invoering van een EU-certificeringsregeling 
die het mogelijk maakt de invoer onmiddellijk op te schorten als gebieden waar 
ontbossing plaatsvindt worden gedetecteerd met satellietbeelden; wijst op de 
mogelijkheid om een etiketterings- en certificeringsregeling in te voeren voor 
ontbossingsvrije producten die in de EU worden ingevoerd en om het ontbossingsvrije 
aspect in de handelsovereenkomsten en andere multilaterale overeenkomsten van de EU 
op te nemen; merkt op dat er in sommige landen vrijwillige en andere soorten 
etiketteringsregelingen voor hout en andere producten bestaan; is echter van mening dat 
een wijdverspreid systeem zou helpen het bewustzijn te vergroten en een kwantitatief 
beeld te krijgen van de trends wereldwijd;

13. vraagt de Commissie regelmatig een verslag in te dienen met betrekking tot de 
ontwikkelingen op het gebied van ontbossing en exploitatie van gebieden met grote 
koolstofvoorraden, zoals veengrond, in derde landen;

14. benadrukt de noodzaak om de duurzame bio-economie, de noodzakelijke vervanging 
van fossiele materialen en de consumptie van duurzaam verkregen goederen te blijven 
bevorderen door een etiketterings- en certificeringsregeling in te voeren voor 
ontbossingsvrije producten die in de EU worden ingevoerd en door het ontbossingsvrije 
aspect in de handelsovereenkomsten en andere multilaterale overeenkomsten van de EU 
op te nemen;

15. benadrukt dat het van belang is een inclusief partnerschap met derde landen tot stand te 
brengen ter versterking van duurzaam landbeheer en duurzame landbouw naast goed 
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bestuur, met name als het gaat om het pachten van land en bos, aangezien dit 
overheidsverantwoordelijkheden zijn bij de bestrijding van ontbossing die externe 
belanghebbenden slechts gedeeltelijk kunnen aanpakken; herinnert eraan dat in een op 
partnerschap gebaseerde benadering ter ondersteuning van beter bestuur de rechten van 
inheemse volkeren, kleine landbouwbedrijven en lokale gemeenschappen moeten 
worden geëerbiedigd en processen met meerdere belanghebbenden in productielanden 
mogelijk moeten worden gemaakt; benadrukt dat het van belang is duurzame, 
transparante landbouwwaardeketens tot stand te brengen door middel van 
handelsovereenkomsten waarin voor landbouwproducten geen toegang tot de EU wordt 
verleend als zij niet voldoen aan de normen en waarden van de Unie op het gebied van 
bosbescherming; onderstreept de noodzaak om in toekomstige handelsovereenkomsten 
vrijwaringsclausules op te nemen die de EU in staat stellen uit regio’s of landen waar 
ontbossing wordt waargenomen de invoer van daarmee samenhangende producten op te 
schorten; is voorts van mening dat dergelijke overeenkomsten bindende en afdwingbare 
bepalingen moeten bevatten ter bescherming van de bossen en tegen de schending van 
mensenrechten, met name wat landrechten van plaatselijke gemeenschappen betreft;

16. houdt rekening met de wereldwijde steun voor de bescherming van de bosecosystemen 
wereldwijd, waaronder wilde dieren en planten en hun habitats, en roept op tot dringend 
optreden om bossen wereldwijd te beschermen en duurzame mondiale 
toeleveringsketens te waarborgen;

17. dringt erop aan te verbieden dat producten die wereldwijd tot ontbossing leiden, op de 
interne markt van de EU worden gebracht;

18. spoort aan tot de uitvoering van steunmaatregelen ter verhoging van de 
landbouwproductiviteit in de beoogde landen, teneinde de sociale en economische druk 
op ontbossing en exploitatie van veengronden te verminderen;

19. benadrukt dat palmolie een belangrijke aanjager is van ontbossing, op verontrustende 
schaal voor de commerciële landbouw in landen in Zuidoost-Azië, terwijl de voor 
diervoeding bestemde sojateelt in Zuid-Amerika ontbossing in de hand werkt;

20. onderstreept dat er nog aanzienlijke vooruitgang moet worden geboekt bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van een EU-strategie voor plantaardige eiwitten en bij het 
waarborgen van de productie van robuuste plantaardige eiwitten binnen de EU, om het 
gevaar van ontbossing in verband met deze gewassen in andere regio’s van de wereld te 
beperken, de afhankelijkheid van invoer te verminderen en de druk op bossen als gevolg 
van veranderingen in het landgebruik te verlichten; benadrukt dat deze vooruitgang 
onder meer moet worden geboekt door een bredere toepassing van vruchtwisseling in 
combinatie met ondersteuning en begeleiding van landbouwers in gebieden die geschikt 
zijn voor de teelt van plantaardige eiwitten, en dat dergelijke maatregelen de 
afhankelijkheid van invoer, de ontbossing, de aantasting en druk op bossen als gevolg 
van veranderingen in het landgebruik zouden verminderen; dringt daarom aan op de 
invoering van duurzaamheidscriteria voor de invoer van plantaardige eiwitten;

21. spoort de Commissie aan ervoor te zorgen dat een multistakeholderplatform van alle 
relevante belanghebbenden in het rechtskader wordt opgenomen;

22. benadrukt het belang van de verdere ontwikkeling en verbetering van bestaande 
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systemen zoals het Actieplan van de EU voor wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw, vrijwillige partnerschapsovereenkomsten met deelname van het 
maatschappelijk middenveld, het VN-programma ter reductie van broeikasgasemissies 
ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie (REDD+) en de huidige wetgeving 
waaronder de houtverordening2, alsmede het belang van het bevorderen van de huidige 
vrijwillige regelingen; benadrukt dat dergelijke regelingen belangrijk zijn om de 
administratieve lasten voor de lidstaten te verminderen, de overdracht van kennis te 
vergemakkelijken en het bewustzijn en het verantwoordelijkheidsgevoel in 
partnerlanden buiten de EU te vergroten, en met name om de wettigheid van 
houtproducten aan te pakken door krachtige en tijdige handhaving van de regelgeving in 
de EU en daarbuiten;

23. is van mening dat de oorzaken van ontbossing moeten worden aangepakt in een EU-
beleidskader, met het oog op de coherentie van de beleidsmaatregelen die voor bossen 
relevant zijn en op de verlichting van de druk op bossen; is van mening dat een 
dergelijk beleidskader een steeds innovatievere, duurzamere en efficiëntere landbouw 
binnen en buiten de EU zou stimuleren en het voedselverlies in de hele voedselketen 
zou verminderen door middel van nieuwe technologieën; wijst erop dat de in het kader 
geschetste doelstellingen kunnen worden gehaald door landbouwers vlot toegang te 
verlenen tot financiering, zodat zij geavanceerde technologieën voor precisielandbouw 
kunnen aankopen; is van mening dat de grote vraag naar voedsel moet worden 
aangepakt door middel van technische bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

24. benadrukt dat de hervorming van de bosbouw moet leiden tot de toepassing van 
geïntegreerde bosbeheerpraktijken in de hele wereld, omdat alleen op die manier het 
potentieel van de multifunctionele bosbouw ten volle kan worden benut; merkt op dat 
geïntegreerd bosbeheer gebaseerd is op de duurzame productie van hout als natuurlijke 
grondstof en de exploitatie van het duurzame potentieel van alle vormen van hout;

25. benadrukt het belang van duurzaam bosbeheer, met inbegrip van opleiding, binnen de 
EU en in derde landen, als een essentiële factor om de inkomsten voor boseigenaren, 
mensen die in bossen wonen of werken en landbouwers die aan boslandbouw doen te 
waarborgen, om de biodiversiteit en koolstofvastlegging in bossen te verbeteren en om 
de veerkracht van de bossen te vergroten; benadrukt in dit verband dat het belangrijk is 
boseigenaren te ondersteunen en met name de omstandigheden voor eigenaren van 
kleine bossen in aanmerking te nemen;

26. benadrukt de rol van boslandbouwsystemen, met inbegrip van extensieve bosbegrazing, 
bij het behoud van de biodiversiteit, de beperking van en aanpassing aan de 
klimaatverandering als praktijk met een hoog potentieel voor koolstofvastlegging; 
benadrukt dat dit in droge perioden een belangrijke bron van voedsel voor de dieren en 
voor de diversificatie van de productie kan zijn, ook met het oog op de bio-economie; 
benadrukt dat uit veldstudies blijkt dat land efficiënter wordt benut bij boslandbouw dan 
bij monocultuur en dat boslandbouw daarom de druk kan verlichten op andere 
ecosystemen, waaronder bossen; dringt aan op een wijziging van de regels om het 
herstel van de bestaande boslandbouwsystemen te vergemakkelijken, en pleit voor de 

2 PB L 295 van 12.11.2010, blz. 2.
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invoering van nieuwe;

27. benadrukt dat het voor de bescherming van de bossen van cruciaal belang is de druk van 
de consumptie te verlichten; benadrukt dat het gebruik van hout als grondstof volgens 
het beginsel van cascadering moet worden bevorderd; wijst erop dat de 
ecosysteemdiensten van hout alleen tot uiting komen in duurzame producten, zoals 
meubels of gebouwen;

28. benadrukt dat handelsovereenkomsten met landen buiten de EU bepalingen moeten 
bevatten over duurzaam bosbeheer en verantwoord ondernemerschap, alsook 
verbintenissen inzake de doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst van Parijs;

29. is zeer bezorgd naar aanleiding van berichten over illegale houtkap en andere daarmee 
samenhangende criminele activiteiten tegen bosbouwers en boswachters, zowel in derde 
landen als in de EU; roept de Commissie en de lidstaten op doortastend te blijven 
optreden om illegale houtkap te voorkomen en te bestrijden, in het bijzonder in de 
laatste oerbossen van Europa, en om de bestaande EU-wetgeving ter zake te handhaven 
en bijgevolg doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties toe te passen in geval 
van inbreuken op het EU-recht;

30. onderstreept dat de bevolking bewuster moet worden gemaakt van de sociale en 
economische gevolgen van illegale houtkap en bosbouwcriminaliteit;

31. benadrukt dat in het verslag van het Europees Milieuagentschap getiteld “Het milieu in 
Europa – Toestand en verkenningen 2020” werd geconcludeerd dat slechts een derde 
van de in de habitatrichtlijn3 opgenomen boshabitats in een gunstige staat van 
instandhouding verkeren en dat sinds 2013 weinig is verbeterd aan de staat van 
instandhouding van boshabitats en in bossen voorkomende soorten, ondanks de 
uitvoering van de EU-bosstrategie; beklemtoont dat voldoende middelen nodig zijn om 
deze gebieden te beheren en handhaving van de habitatrichtlijn te waarborgen.

3 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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