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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. merkt op dat de bosbouwsector rechtstreeks1 werk biedt aan ten minste 500 000 mensen 
in de Unie en 13 miljoen mensen wereldwijd2, en dat deze banen zich met name 
situeren in plattelandsgebieden;

2. merkt op dat de klimaatverandering en branden wereldwijd op bossen grote druk 
uitoefenen; wijst erop dat bossen niet alleen essentiële habitats zijn voor een groot maar 
snel afnemend aantal dier- en plantensoorten wereldwijd, maar ook belangrijke 
koolstofvoorraden en -putten zijn; merkt op dat bossen de bodem beschermen, 
hydrologische cycli reguleren en met passende winnings- en beheerspraktijken een 
duurzame bron van hout kunnen zijn; benadrukt daarom dat duurzaam bosbeheer van 
cruciaal belang is om ontbossing en aantasting van bossen een halt toe te roepen, zodat 
het zinvol is om het in derde landen te bevorderen;

3. merkt op dat tussen 1990 en 2015 het bosareaal wereldwijd met 129 miljoen hectare is 
gekrompen, voornamelijk als gevolg van de landbouwproductie, waarvan een derde 
wordt uitgevoerd; benadrukt dat soja, palmolie en cacao goed zijn voor 80 % van de 
invoer in de Unie uit ontboste gebieden; wijst erop dat het areaal van de Unie dat wordt 
bedekt door bossen, aanplantingen en bosgebieden, ondanks de wereldwijde situatie van 
een afname van de bosoppervlakte groeit en meer dan 40 % van haar grondgebied 
beslaat;

4. betreurt dat de ontbossing die plaatsheeft door toedoen van de Unie, 10 % uitmaakt van 
de ontbossing wereldwijd3, met name door de afhankelijkheid van de Unie van 
ingevoerde palmolie voor biobrandstof en voedsel, soja voor diervoeder, vlees, cacao, 
maïs, hout enz.;

5. roept de Commissie op om in haar wetgevingsvoorstellen definities op te nemen voor 
een volledige afwezigheid van ontbossing en aantasting van ecosystemen, waarbij in de 
eerste plaats gefocust moet worden op de belangrijkste oorzaken van ontbossing, met 
inbegrip van grondstoffen zoals palmolie, soja, vlees, maïs, rubber, cacao en hout dat 
wordt gebruikt voor papier en als brandstof; benadrukt dat de Commissie hierbij in het 
bijzonder aandacht moet besteden aan de hiermee samenhangende 
mensenrechtenschendingen en aan de rechten van inheemse volkeren en lokale 
gemeenschappen;

6. merkt ook op dat de verandering en vernietiging van habitats, waarbij natuurlijke 
bosgebieden worden aangetast, wereldwijd ernstige gevolgen hebben voor de 
gezondheid van mens en dier, alsook voor de biodiversiteit, met name de toegenomen 
incidentie van zoönoses (die de afgelopen 30 jaar 50 pandemieën hebben veroorzaakt), 

1 Databank van Eurostat over bosbouw: https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf


PE650.488v02-00 4/15 AD\1213134NL.docx

NL

met als recentste de COVID-19-pandemie;

7. merkt op dat op het niveau van de Unie sommige beleidsmaatregelen van de lidstaten 
een kader voor bossen en bosbeheer weerspiegelen dat gefragmenteerd en 
onsamenhangend kan zijn, en dat zij daarom meer en beter gecoördineerd moeten 
worden om duurzaamheid aan te moedigen;

8. is tevens verheugd over het gecoördineerde optreden van de Unie tegen wereldwijde 
ontbossing en schade aan en overexploitatie van bossen, en verzoekt de Unie bepalingen 
uit te voeren die gericht zijn op de bescherming van bossen en natuurlijke hulpbronnen 
in het kader van de Klimaatovereenkomst van Parijs, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en het Verdrag inzake biologische 
diversiteit (CBD);

9. verzoekt de Unie internationaal krachtig het voortouw te nemen bij de bescherming van 
bossen en een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, inclusief op biomaterialen 
gebaseerde productie; erkent dat dit nodig is voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU-strategie voor de bio-economie, die ook vereist dat een halt 
wordt toegeroepen aan ontbossing, en tegelijk coherent moet zijn met de Europese 
Green Deal en de EU-biodiversiteitsstrategie;

10. dringt aan op beter bestuur en degelijke instellingen om te zorgen voor duurzame 
bosbescherming en duurzaam bosbeheer, door doeltreffende controle- en 
sanctiemechanismen te ontwikkelen, onder meer tegen corruptie en illegale houtkap;

11. is daarom tevreden met de actie van de Commissie op het gebied van biodiversiteit en 
klimaat in verband met bossen, die van vitaal belang zijn als mondiale koolstofputten en 
bewaarplaatsen voor biodiversiteit; verzoekt de Commissie de internationale 
verplichtingen van de Unie na te komen en de mondiale klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen en de SDG’s te verwezenlijken door de invoer in de Unie 
van producten met een hoog ontbossingsrisico die het resultaat zijn van ontbossing en 
afkomstig zijn uit ontboste gebieden, met inbegrip van landbouwgrondstoffen, te 
reguleren en zo duurzame voedselproductie en -consumptie te bevorderen;

12. roept op tot de vaststelling van bindende wetgeving van de Unie om te garanderen, met 
aandacht voor de sociaal-economische structuren, dat alle toeleveringsketens van in de 
Unie ingevoerde en binnen de Unie geleverde producten vrij zijn van ontbossing en van 
aantasting of omzetting van het ecosysteem, alsmede van schendingen van de 
mensenrechten, inclusief de rechten van inheemse volkeren en plaatselijke 
gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen voor hun levensonderhoud, onder meer 
vrouwen en verdedigers van het milieu en van de mensenrechten;

13. dringt erop aan dat uiterlijk in het kader van de Europese Green Deal een doelstelling 
wordt bepaald inzake een volledige afwezigheid van ontbossing in de Unie en door 
toedoen van de Unie; eist dat alle producten die het resultaat zijn van ontbossing, de 
toegang tot de Unie voor verkoop op de interne markt wordt ontzegd;

14. pleit daarom voor Uniewetgeving tot oplegging van een zorgvuldigheidsverplichting 
aan alle exploitanten, met inbegrip van financiers, die producten of derivaten met een 
risico voor bossen en ecosystemen in de Unie op de markt brengen, teneinde de rechten 
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van inheemse volkeren en het op gewoonterecht gebaseerde grondbezit van 
gemeenschappen te beschermen;

15. beklemtoont dat deze Uniewetgeving tot oplegging van een zorgvuldigheidsverplichting 
gebaseerd moet zijn op een degelijk en effectief handhavingsmechanisme, met zo nodig 
en indien van toepassing evenredige, afschrikkende sancties voor niet-naleving;

16. beklemtoont dat veel EU-ondernemingen in de toeleveringsketen kmo’s zijn en pleit 
daarom voor een kmo-vriendelijke toepassing die hun administratieve lasten beperkt tot 
het onontkoombare minimum; is van mening dat een systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing voor ondernemingen moet worden ingesteld om ondernemingen te 
waarschuwen wanneer zij invoeren uit gebieden waar sprake kan zijn van ontbossing;

17. dringt erop aan dat overheden, ondernemingen, producenten en maatschappelijke 
organisaties nauwer samenwerken om beleidsmaatregelen uit te voeren en 
kadervoorwaarden in te stellen voor het ondersteunen van projecten in de particuliere 
sector;

18. pleit voor wederzijdse hulp in geval van ongewenste voorvallen door middel van 
onderzoek en uitwisselingen, om aan de geografische omstandigheden aangepaste 
maatregelen te vinden die bescherming kunnen bieden tegen grootschalige branden of 
die plagen kunnen verhinderen;

19. benadrukt dat bebossing een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de 
door ontbossing veroorzaakte problemen, hoewel zij deze slechts gedeeltelijk kan 
compenseren; benadrukt de dringende noodzaak om in de eerste plaats bescherming te 
bieden aan oerbossen wereldwijd, aangezien bebossing of nieuw aangeplante bossen 
oerbossen niet kunnen vervangen en niet hetzelfde niveau met betrekking tot 
biodiversiteit, koolstofputten, bodembescherming en andere ecosysteemdiensten en -
functies als oerbossen kunnen bieden;

20. moedigt daarom met klem activiteiten en projecten voor het aanplanten en herplanten 
van bomen en bossen aan, met name door gebruik te maken van inheemse en voor de 
wilde flora en fauna geschikte soorten, rekening houdend met de klimaatverandering, 
met name op plaatsen waar oerbossen zijn vernietigd; merkt op dat doeltreffende, 
duurzame en goed beheerde bebossing, naast de bescherming en het herstel van bossen, 
kan bijdragen tot een grotere koolstofvastlegging, een aanvulling kan vormen op de 
landbouw en een impuls kan geven aan de biodiversiteit, terwijl duurzaam beheer ervan 
het risico en de omvang van bosbranden kan verminderen; benadrukt tevens de 
belangrijke rol van oeverbossen bij het stabiliseren van de oevers, waardoor het 
overstromingsrisico wordt verminderd, de waterkwaliteit wordt verbeterd, doordat de 
afvloeiing van het aangrenzende land wordt gefilterd, en de watertemperaturen wordt 
gereguleerd, hetgeen ten goede komt aan de biodiversiteit;

21. is tevreden met de maatregelen om aanplantingen aan te passen aan de 
klimaatverandering; is verheugd dat in vele landen reeds een verhoging van het aantal 
veerkrachtige inheemse boomsoorten in gezonde en biologisch diverse bossen wordt 
aanbevolen en toegepast;

22. wijst op de rol van boslandbouw, waarbij bomen worden geteeld in combinatie met 
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landbouw op hetzelfde perceel, hetgeen de algemene productiviteit verhoogt, meer 
biomassa genereert, de bodem beschermt en herstelt en andere waardevolle 
ecosysteemdiensten levert; wijst erop dat bossen en boslandbouw een belangrijke rol 
spelen voor de wereldwijde voedselvoorziening en een belangrijke bron van inkomsten 
zijn voor vele kleine landbouwbedrijven en gemeenschappen; beklemtoont dat 
maatregelen op het gebied van bosbehoud en herbebossing de levensomstandigheden in 
landelijke gebieden verbeteren;

23. benadrukt het belang van opleiding binnen de Unie en in derde landen op het gebied van 
duurzaam beheer van bossen, aanplantingen en boslandbouw, met inbegrip van 
doorlopende vegetatiebedekking; is van mening dat deze factoren van essentieel belang 
zijn voor het waarborgen van de biodiversiteit en het inkomen van bosgemeenschappen 
en landbouwers die boslandbouw bedrijven;

24. merkt op dat vrijwillige regelingen weliswaar een nuttig instrument zijn in het kader van 
de inspanningen om de wereldwijde ontbossing buiten de Unie een halt toe te roepen en 
een grote bijdrage kunnen leveren om ervoor te zorgen dat de publieke opinie tegen de 
consumptie is van goederen en diensten die ontbossing in de hand werken, maar dat 
vrijwillige maatregelen tot nu toe niet hebben geleid tot het stopzetten van de 
ontbossing of van de bijdrage die de Unie aan de wereldwijde ontbossing levert door de 
invoer in de Unie van goederen en diensten die een ontbossingsrisico inhouden; is van 
mening dat bindende wetgeving gecombineerd moet worden met niet-
wetgevingsinitiatieven, zoals samenwerking met derde landen, om de wereldwijde 
ontbossing te bestrijden;

25. roept daarom op tot de invoering van een etiketterings- en certificeringssysteem voor 
ontbossingsvrije producten en diensten, dat de transparantie van de toeleveringsketen in 
de Unie zou vergroten en het mogelijk zou maken om producten te promoten die niet 
het resultaat zijn van ontbossing, voortbouwend op bestaande benaderingen en op basis 
van een ondubbelzinnige definitie van ontbossingsvrije toeleveringsketens;

26. verzoekt de Unie ontbossingsvrije toeleveringsketens en een betere waardecreatie te 
bevorderen, naar behoren rekening houdend met de mensen-, de arbeids- en de 
landeigendomsrechten, alsmede met de voedselzekerheid en een billijk inkomen;

27. wijst op de verantwoordelijkheid van de overheid voor de bestrijding van ontbossing en 
de omzetting van ecosystemen, die niet op toereikende wijze kunnen worden aangepakt 
door externe belanghebbenden alleen; beklemtoont daarom het belang van een inclusief 
partnerschap van de Unie en haar lidstaten met derde landen, om duurzaam 
grondbeheer, duurzame landbouw en goed bestuur te versterken, met name wat land- en 
boseigendomsrechten betreft;

28. roept op tot een intensivering van de wereldwijde samenwerking, om te komen tot een 
betere uitwisseling van kennis en ervaringen met betrekking tot het verbeteren van de 
duurzaamheid bij het beheer van multifunctionele bossen;

29. is van mening dat de oprichting van een platform voor dialoog tussen alle 
belanghebbenden en de lidstaten over ontbossing, aantasting van bossen en duurzame 
vergroting van het mondiale bosareaal een belangrijke aanvulling is op een wettelijk 
zorgvuldigheidskader en dat dit alle belanghebbenden kan helpen deze vraagstukken 
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aan te pakken; vraagt ervoor te zorgen dat alle internationale actoren op dit gebied dit 
platform actief kunnen gebruiken;

30. roept de Unie daarom op internationale allianties met derde landen te ontwikkelen om 
bossen te beschermen, in het kader van een degelijk beleid dat gericht is op de volledige 
afwezigheid van ontbossing, geïntegreerde ruimtelijke ordening, transparantie van 
grondbezit en het voorkomen van de omzetting van bossen in landbouwgrond; vraagt 
dat hiervoor internationale financiering wordt vrijgemaakt in het kader van de mondiale 
bosbeschermingsovereenkomsten, in nauwe samenwerking met de Europese overheden 
en internationale actoren;

31. is voorstander van regelmatige informatie-uitwisseling met derde landen om het 
verbruik en de handel te bevorderen van hout en houtproducten die afkomstig zijn uit 
duurzaam beheerde bossen;

32. is van mening dat traceerbaarheid en transparantie essentieel zijn om ervoor te zorgen 
dat op de interne markt alleen duurzaam verkregen producten kunnen worden verkocht 
waarvan bekend is dat zij vrij zijn van ontbossing, omzetting en aantasting van 
ecosystemen en schendingen van de mensenrechten; beschouwt het als een aanvullende, 
maar essentiële eerste stap om een algemeen erkend certificerings- en 
etiketteringssysteem in te voeren voor ontbossingsvrije land- en bosbouwproducten die 
in de Unie worden ingevoerd, waardoor de transparantie van de toeleveringsketen in de 
Unie zou worden vergroot, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de 
gevolgen van de teelt, de verwerking en het vervoer van de producten voor het milieu 
en met de gevolgen voor de mensenrechten; is van mening dat verplichte etikettering 
van duurzame houtwinning ervoor kan zorgen voor dat consumenten kiezen met kennis 
van zaken en dat de consumptie van duurzame producten wordt bevorderd;

33. vraagt de Commissie het ontbossingsprofiel te beoordelen en bekend te maken van de 
houtsector en handelsorganisaties die zich bezighouden met de invoer van grondstoffen 
uit gebieden met een ontbossingsrisico, om te zorgen voor meer transparantie en een 
beter begrip van de internationale toeleveringsketens en om de toepassing te stimuleren 
van oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzaam hout;

34. dringt erop aan dat zorgvuldigheidsverplichtingen voor potentiële leveranciers worden 
opgenomen in de regels voor overheidsopdrachten, samen met een verbod op de 
aankoop van geïmporteerde producten die het resultaat zijn van ontbossing; wijst op de 
bijkomende voordelen van dit verificatiesysteem om fraude, corruptie en 
kartelpraktijken te bestrijden en tegelijkertijd logistieke activiteiten op basis van illegale 
houtkap aan te pakken;

35. wijst erop dat, om prijsdumping te voorkomen en duurzaam houtgebruik te waarborgen, 
de verspreiding van bilaterale overeenkomsten op basis van dumpingprijzen voor hout 
te beletten en te voorkomen dat extra houtkap wordt aangewakkerd, oplossingen moeten 
worden overwogen, waaronder de invoering van een gemeenschappelijk 
houtveilingsysteem, waarmee kan worden nagegaan vanwaar het materiaal afkomstig is 
en kwesties in verband met klimaat, biodiversiteit en mensenrechten kunnen worden 
verrekend in de prijs;

36. is van mening dat de Unie, om de koolstofvoetafdruk als gevolg van het transport van 
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uit derde landen ingevoerde producten tot een minimum te beperken en duurzame 
lokale productie en werkgelegenheid te stimuleren, het gebruik van duurzaam lokaal 
geproduceerd hout,  producten op basis van gekapt hout of bosbiomassa moet 
aanmoedigen;

37. vraagt de ontwikkeling van concepten voor een duurzame toekomst van bossen 
wereldwijd, waarbij economische en ecologische belangen met elkaar worden verzoend, 
aangezien bossen een belangrijke hulpbron zijn voor vele landen en deze niet bereid zijn 
daar vrijwillig afstand van te doen;

38. beklemtoont dat het belangrijk is duurzame voedingsgewoonten te bevorderen, door de 
consument bewust te maken van de gevolgen van zijn consumptiepatronen en 
informatie te verstrekken over voedingsgewoonten die beter zijn voor de menselijke 
gezondheid en die een kleinere milieuvoetafdruk achterlaten;

39. herinnert eraan dat de invoer in de Unie van grote hoeveelheden landbouwproducten die 
het resultaat zijn van ontbossing, niet in strijd mag zijn met de toezeggingen van de 
Unie inzake de volledige afwezigheid van ontbossing en inzake mensenrechten; is van 
mening dat naleving van de voorschriften van de Unie, samen met vrijwaringsclausules 
in geval van niet-nakoming, een noodzakelijke randvoorwaarde moet zijn voor alle 
handelsbesprekingen van de Unie; dringt erop aan bindende en afdwingbare milieu- en 
sociale bepalingen met betrekking tot ontbossing op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten, naast normen op het gebied van voedselveiligheid en 
dierwelzijn, met het oog op de bescherming van bossen wereldwijd, natuurlijke 
ecosystemen en de mensenrechten, met name de landrechten van gemeenschappen; 
dringt er bij de Commissie op aan lopende vrijhandelsovereenkomsten nauwlettend te 
blijven controleren op naleving van die normen en die naleving af te dwingen;

40. verzoekt de Commissie te handelen volgens het “berokken geen schade”-beginsel dat zij 
heeft aangekondigd in haar mededeling over de Europese Green Deal en maatregelen 
voor te stellen om eventuele schadelijke effecten aan te pakken, om bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten te actualiseren; dringt erop aan dat handelspartners 
onderworpen worden aan bindende en afdwingbare bepalingen en stimulansen die 
garanderen dat geen producten worden ingevoerd die het resultaat zijn zijn van 
ontbossing of mensenrechtenschendingen; betreurt ten zeerste dat dergelijke bepalingen 
niet volledig zijn opgenomen in het kader van het proces inzake de overeenkomst tussen 
de EU en Mercosur en dringt aan op actualisering van handelsovereenkomsten en 
lopende onderhandelingen om ze volledig op te nemen;

41. roept vervolgens op tot aanvullende of hernieuwde onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten als dergelijke bepalingen nog niet zijn opgenomen, in 
samenhang met de verbintenissen van de Unie op het gebied van klimaat, biodiversiteit, 
de volledige afwezigheid van ontbossing en mensenrechten; 

42. benadrukt dat de Commissie in de toekomst in haar effectbeoordelingen systematisch 
rekening moet houden met de gevolgen van handelsovereenkomsten voor bossen en bij 
de vaststelling van de voorwaarden en het mandaat voor handelsbesprekingen rekening 
moet houden met de resultaten van evaluaties vooraf; is van mening dat de naleving van 
de Overeenkomst van Parijs een bindende voorwaarde moet zijn in alle 
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handelsovereenkomsten met derde landen;

43. verzoekt de Commissie stimuleringsmechanismen voor landbouwers aan te wijzen om 
de voorziening met duurzame land- en bosbouwproducten te verbeteren en tegelijkertijd 
de ecosystemen in stand te houden en te versterken;

44. verzoekt de Unie een einde te maken aan de afhankelijkheid van de invoer van 
producten met een risico voor bossen en ecosystemen; merkt op dat uit ontbost gebied 
afkomstige sojaproducten die in de Unie worden gebruikt als diervoerder, een 
belangrijke aanjager zijn van de mondiale ontbossing en de daarmee samenhangende 
emissies, goed voor bijna de helft van alle ontbossing die in de invoer in de Unie 
ingebed is4;

45. verzoekt de Unie en de lidstaten voorts lokaal geproduceerde plantaardige eiwitten, 
begrazing van weilanden en legaal en op duurzame wijze aangekocht diervoeder te 
bevorderen, met name door het eiwitplan van de Unie uit te voeren en hierop voort te 
bouwen, door innovatie te ondersteunen en door een beleid te voeren ter bevordering 
van een dierlijke productie van de Unie die aangepast is aan de beschikbare 
bodemrijkdommen van de Unie; beveelt de Unie en de lidstaten voorts aan het 
binnenlandse productiepotentieel te inventariseren en maatregelen te ontwerpen om aan 
alle EU-consumptievereisten te voldoen en de afhankelijkheid van import terug te 
dringen;

46. staat achter de eliminatie tegen 2030 van het gebruik van aan de ontbossing bijdragende 
grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen; wijst tevens op het gebruik van 
palmolie in een aantal sectoren, waaronder de voedselverwerking; uit zijn bezorgdheid 
over de misleiding van consumenten, bijvoorbeeld het gebruik van palmolie in 
melkvervangers;

47. verzoekt de Commissie daarom verantwoorde agrovoedings- en -
voederconsumptiepatronen te bevorderen die de afhankelijkheid van onrechtstreekse 
ontbossing en de ecologische voetafdruk van de Unie verder verminderen;

48. beklemtoont eveneens dat kortere toeleveringsketens en het lokaal maken van de 
productie van eiwitrijke gewassen en producten moeten worden versterkt en 
ondersteund, hetgeen de voedselsoevereiniteit ten goede komt, zowel in de Unie als in 
haar partnerlanden; pleit ervoor deze elementen op te nemen in het COVID-19-
herstelplan;

49. is voorstander van de bevordering van gewassen die stikstof vastleggen, peulgewassen 
en eiwitrijke gewassen in het kader van de nieuwe strategische plannen van het GLB, 
onder meer door vruchtwisseling, in het kader van randvoorwaarden, ecoregelingen en 
agromilieumaatregelen, nieuwe sectorale interventies en gekoppelde steun, om de 
onafhankelijkheid van de Unie met betrekking tot eiwitrijke gewassen te vergroten en 
tegelijk bij te dragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen van de 
biodiversiteitsstrategie en de “van boer tot bord”-strategie; merkt voorts op dat het 
inkomen en de rentabiliteit van veehouderijen in overeenstemming moeten worden 
gebracht met productieniveaus die kunnen worden gehandhaafd door begrazing van 

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, blz. 23-24.

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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weilanden of in eigen land geteelde voedergewassen; dringt aan op verder onderzoek 
naar en bevordering van innovatieve productiesystemen en -methoden die externe input 
en kosten kunnen verminderen, bijvoorbeeld begrazingssystemen op basis van 
voedergewassen zoals roulerende begrazing, zelfs als de productievolumes lager zijn;

50. merkt op dat het Parlement sinds december 2015 veertig keer bezwaar heeft gemaakt 
tegen de invoer van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, waarvan 
elf keer tegen de invoer van genetisch gemodificeerde soja; herinnert eraan dat een van 
de redenen om tegen die invoer bezwaar te maken, de ontbossing was die gepaard gaat 
met de teelt in landen zoals Brazilië en Argentinië, waar de soja vrijwel uitsluitend 
genetisch wordt gemodificeerd voor gebruik met bestrijdingsmiddelen; merkt op dat in 
een recent collegiaal getoetst wetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd door 
onderzoekers uit de hele Unie, is vastgesteld dat de Unie de grootste koolstofvoetafdruk 
ter wereld heeft als gevolg van de soja-invoer uit Brazilië, 13,8 % groter dan die van 
China, de grootste importeur van soja, door een groter aandeel emissies uit 
onrechtstreekse ontbossing5; merkt voorts op dat soja volgens de Commissie historisch 
gezien de belangrijkste factor is van de bijdrage van de Unie aan de wereldwijde 
ontbossing en de daarmee samenhangende emissies, goed voor bijna de helft van alle 
ontbossing die in de invoer in de Unie ingebed is6;

51. roept op tot een samenhangend beleidskader, met o.a. de onlangs gepubliceerde “van 
boer tot bord”-strategie en biodiversiteitsstrategie van de Europese Green Deal, de EU-
strategie voor de bio-economie en 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”, op basis van bestaande systemen, zoals het actieplan inzake 
wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (Forest Law Enforcement 
Governance and Trade, Flegt); dringt er daarom op aan de deelname van getroffen 
houders van rechten aan het Flegt-actieplan te waarborgen, onder meer inheemse 
volkeren en lokale gemeenschappen, met name vrouwen en verdedigers van milieu- en 
mensenrechten;

52. dringt aan op de tenuitvoerlegging en verbetering van de wetgeving met betrekking tot 
bossen en uitvoerbepalingen voor hout en houtproducten, bijvoorbeeld door middel van 
afdwingbare duurzaamheidscriteria;

53. pleit voor een holistischer aanpak binnen de Unie, waarbij de Unie de lokale autoriteiten 
directe ondersteuning biedt voor praktijken op het gebied van bebossing en duurzaam 
beheer; vraagt met name dat de Unie de lokale en regionale autoriteiten meer helpt om 
de geldende regelgeving inzake bosbescherming te handhaven;

54. verzoekt om samenhang en coherentie tussen de maatregelen van de Unie in de Unie 

5  Zie Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K., Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. (2020): Spatially-
explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports, in 
Global Environmental Change, vol. 62, 102067 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623)
6  Zie Technisch verslag – 2013 – 063 van de Commissie: “The impact of EU consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation”, studie gefinancierd door de 
Europese Commissie, DG ENV, uitgevoerd door VITO, IIASA, HIVA en IUCN NL 
(http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf), blz. 23.
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zelf en in derde landen; herinnert aan de vooruitzichten van het Europees 
Milieuagentschap7, waarin wordt opgemerkt dat het ernaar uitziet dat de Unie veel van 
haar milieudoelstellingen voor 2020 niet zal halen en waarin wordt benadrukt dat de 
bossen van de Unie ook onder druk staan, bijvoorbeeld door hoge 
ontginningspercentages, vervuiling, klimaatverandering en invasieve uitheemse soorten; 
vraagt daarom om een behoorlijke tenuitvoerlegging en handhaving van de EU-
houtverordening en de Natura 2000-richtlijnen in de gehele Unie, onder meer via tijdige 
inbreukprocedures;

55. vraagt de Commissie en de lidstaten duurzaam bosbeheer te bevorderen dat garandeert 
dat ambitieuze maatregelen voor de bescherming en het herstel van bossen en andere 
natuurlijke ecosystemen zowel worden toegepast op de bossen in de Unie als 
wereldwijd, in overeenstemming met de nieuwe bosstrategie en biodiversiteitsstrategie 
van de Unie; is met name van mening dat ook het door armoede ingegeven gebruik van 
uit bossen afkomstige houtachtige biomassa als brandstof moet worden aangepakt, 
onder meer door het ondersteunen van schone alternatieven;

56. wijst op het onhoudbare niveau van het verbruik van grondstoffen, inclusief fossiele 
brandstoffen, in de Unie en dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan volledig 
rekening te houden met de gevolgen van het gebruik van op land geproduceerde 
biobrandstoffen voor de veranderingen in landgebruik en de ontbossing wereldwijd; 
beklemtoont dat de duurzaamheid van het grondstoffengebruik in de Unie sterk kan 
worden verbeterd in de circulaire bio-economie en dat actie moet worden ondernomen 
om de afhankelijkheid van ingevoerde goederen met een risico van ontbossing te 
verminderen; merkt op dat een hulpbronnenefficiënte hiërarchie van gebruik van 
bijzonder belang is om de koolstofput- en de biodiversiteitsfunctie van bossen te 
beschermen; is van mening dat grootschalige verbranding van hout als brandstof geen 
steek houdt met betrekking tot de bescherming van het klimaat, koolstofputten en 
efficiënt hulpbronnengebruik in een circulaire economie; 

57. is van mening dat het grootschalige gebruik van biobrandstoffen in de Unie gepaard 
moet gaan met voldoende duurzaamheidscriteria, om directe en indirecte veranderingen 
in landgebruik (ILUC), met inbegrip van ontbossing, te voorkomen; merkt voorts op dat 
in de huidige criteria onvoldoende rekening wordt gehouden met fossiele grondstoffen 
die worden gebruikt bij de productie van biobrandstoffen; dringt daarom aan op 
monitoring en evaluatie van het effect van de herziene richtlijn hernieuwbare energie 
tijdens de lopende tenuitvoerlegging ervan, met inbegrip van de doeltreffendheid van de 
duurzaamheidscriteria voor bio-energie; wijst erop dat lokale toeleveringsketens voor 
grondstoffen belangrijk zijn voor het realiseren van duurzaamheid op lange termijn; 

58. benadrukt dat, ondanks de uitbreiding van het bos- en plantageareaal in de Unie, het 
toenemende gebruik van hout voor biobrandstoffen en bio-energie de bossen 
wereldwijd onder druk zet; wijst er daarom op dat aangewezen 
natuurbeschermingsgebieden wereldwijd moeten worden gerespecteerd; benadrukt dat 
de Unie duurzaam beheerde bossen en grondgebruik alleen mag bevorderen om ervoor 
te zorgen dat de consumptie in de Unie volledig duurzaam is; verzoekt de Commissie 
een kritische beoordeling uit te voeren van de maatregelen voor de duurzame productie 

7 Zie het rapport van het Europees Milieuagentschap getiteld “The European Environment – state and outlook 
2020”.
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en het duurzame gebruik van brandstoffen op basis van hout, onder andere gezien de 
grote invoer van houtpellets in de Unie, en de risico’s van deze invoer voor de bossen in 
derde landen aan te pakken;

59. steunt de uitbanning tegen 2030 van grondstoffen die worden gebruikt voor 
biobrandstoffen die bijdragen tot ontbossing; verzoekt de Commissie met het oog hierop 
tegen 2021 de relevante aspecten van Gedelegeerde verordening (EU) 2019/807 van de 
Commissie8 te beoordelen en deze verordening onverwijld te herzien op basis van 
wetenschappelijke kennis, het voorzorgsbeginsel en een gedetailleerde 
effectbeoordeling, om de uitfasering van alle biobrandstoffen met een hoog ILUC-
risico, onder meer palm- en sojaolie, te garanderen, en de verbintenis van de Unie om 
het mondiale verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en om te keren na te 
komen;

60. beklemtoont dat het belangrijk is de beleidsmaatregelen van de Europese Green Deal te 
koppelen aan de stimulansen en aanjagers van ontbossing, door de gevolgen van 
ontbossing voor het milieu, de samenleving en de mensenrechten aan te pakken met het 
oog op de realisatie van de langetermijnvisie van een klimaatneutrale economie;

61. benadrukt dat een gemeenschappelijk en vrij observatiesysteem, waarbij interactie 
plaatsheeft en wordt samengewerkt met internationale partners en organen zoals de VN, 
belangrijk is voor de wereldwijde monitoring van ontbossing, aantasting van bossen en 
veranderingen in het mondiale bosareaal, op basis van satellietgegevens, zodat de 
lidstaten en andere belanghebbenden en de burgers ontbossing en de omzetting van 
habitats in real time kunnen registreren, met name in beschermde gebieden, en de 
toestand van bosbedekking kunnen monitoren;

62. moedigt bijvoorbeeld aan om meer gebruik te maken van het Copernicus-
satellietsysteem om wereldwijd (binnen en buiten de Unie) bosbranden, schade aan 
bossen, aardverschuivingen en bodemerosie, alsmede de omzetting van bos- en 
savanne-ecosystemen en -habitats te monitoren; wijst erop dat dit moet worden 
aangevuld met andere monitoringmiddelen om hiermee verband houdende schendingen 
van mensenrechten en grondgebruiksrechten op te sporen en tijdig passende 
maatregelen te nemen, onder meer om de oorzaken ervan aan te pakken;

63. roept op tot de invoering van mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing om 
overheidsinstanties, bedrijven, inclusief regelingen met derde partijen, en consumenten 
in kennis te stellen van producten die afkomstig zijn uit gebieden met een risico van 
omzetting van ecosystemen door verlies en aantasting van bossen en savannes en uit 
gebieden waar mensenrechten zijn geschonden, en om te helpen deze problemen aan te 
pakken door de dialoog en de gegevensuitwisseling met de respectieve derde landen te 

8 Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/807 van de Commissie van 13 maart 2019 tot 
aanvulling van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft 
het bepalen van de grondstoffen met een hoog risico van indirecte veranderingen in 
landgebruik waarbij een belangrijke uitbreiding van het productiegebied naar land met grote 
koolstofvoorraden waar te nemen valt, en de certificering van biobrandstoffen, vloeibare 
biomassa en biomassabrandstoffen met een laag risico op indirecte veranderingen in 
landgebruik (PB L 133 van 21.5.2019, blz. 1).
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intensiveren;

64. is ingenomen met het voorstel van de Commissie in haar mededeling over de “van boer 
tot bord”-strategie om een waarnemingscentrum voor ontbossing op te richten; acht het 
echter noodzakelijk dat dit vergezeld gaat van een tweejaarlijks verslag aan het 
Parlement en de Raad over de ontbossing wereldwijd, op basis van het mondiale “Forest 
Resources Assessment”-rapport van de VN-organisatie FAO9 en het Global Forest 
Watch Commodities10, teneinde passende maatregelen te nemen om de samenwerking 
met derde landen te versterken en de handelsbeperkingen op het niveau van de Unie te 
vrijwaren;

65. wijst erop dat een duurzame intensivering van het gebruik voor landbouwdoeleinden en 
een planmatig landgebruik en landbeheer voor veel kleinschalige bedrijven 
onontbeerlijk zijn;

66. roept op tot gedegen financiële steun en stimuleringsprogramma’s voor maatregelen om 
aangetast land en voor landbouw ongeschikt land te bebossen.

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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