
AM\1202153NL.docx PE650.344v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

2019/2156(INI)

3.4.2020

AMENDEMENTEN
1 - 108
Ontwerpadvies
Juozas Olekas
(PE648.361v01-00)

Intensivering van de maatregelen van de EU om de bossen in de wereld te 
beschermen en te herstellen
(2019/2156(INI))



PE650.344v01-00 2/57 AM\1202153NL.docx

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1202153NL.docx 3/57 PE650.344v01-00

NL

Amendement 1
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en 
bossen; erkent dat bossen multifunctioneel 
zijn;

1. benadrukt dat landbouwers het 
kloppende hart van de voedselproductie 
zijn en hoe sterk deze sector afhankelijk is 
van de natuurlijke hulpbronnen zoals 
bodem, water en bossen; erkent dat bossen 
multifunctioneel zijn; benadrukt dat de 
erkenning van deze multifunctionaliteit 
essentieel is voor een goed beheer van 
onze bossen en dat economische, sociale 
en milieuaspecten allemaal met elkaar 
verbonden en onderling afhankelijk zijn;

Or. fr

Amendement 2
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en 
bossen; erkent dat bossen multifunctioneel 
zijn;

1. benadrukt dat de belangrijke rol die 
de landbouwers spelen bij de 
voedselproductie niettemin afhangt van de 
natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, 
water en bossen; erkent dat bossen 
multifunctioneel zijn door 
ecosysteemfuncties te bieden die variëren 
van ondersteunende en regulerende 
diensten tot culturele en voorzienende 
diensten, alsook een habitat voor meer 
dan driekwart van de biodiversiteit op 
aarde;

Or. en
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Amendement 3
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en 
bossen; erkent dat bossen multifunctioneel 
zijn;

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en 
bossen; erkent dat bossen multifunctioneel 
zijn en dat zij tal van diensten bieden, 
variërend van de traditionele productie 
van hout en andere producten tot 
milieuvoordelen zoals koolstofopname en 
-opslag, het voorkomen van bodemerosie 
en verbeterde lucht- en waterkwaliteit;

Or. en

Amendement 4
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en 
bossen; erkent dat bossen multifunctioneel 
zijn;

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen; erkent dat bossen 
multifunctioneel zijn en dat de nieuwe 
praktijken die de Europese landbouwers 
de afgelopen jaren hebben ingevoerd, 
zoals het aanplanten van houtkanten en 
het gebruik van agrobosbouwtechnieken, 
moeten worden aangemoedigd;
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Or. fr

Amendement 5
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en 
bossen; erkent dat bossen multifunctioneel 
zijn;

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen; erkent dat bossen 
multifunctioneel zijn en benadrukt het 
belang van bossen voor de biodiversiteit, 
de waterkwaliteit, de opslag van koolstof 
en het tegengaan van erosie, alsmede voor 
andere belangrijke ecosysteemdiensten;

Or. de

Amendement 6
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Clara 
Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en 
bossen; erkent dat bossen multifunctioneel 
zijn;

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en 
bossen; erkent dat bossen multifunctioneel 
zijn en wijst op de noodzaak van een 
holistische en samenhangende aanpak 
voor de bescherming, het herstel en het 
beheer van bossen;

Or. en
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Amendement 7
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Carmen Avram, Attila Ara-
Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en 
bossen; erkent dat bossen multifunctioneel 
zijn;

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de landbouw- en 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en 
bossen; erkent dat bossen multifunctioneel 
zijn en dat zij onderling afhankelijk zijn 
van andere ecosystemen en hun 
elementen;

Or. en

Amendement 8
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en 
bossen; erkent dat bossen multifunctioneel 
zijn;

1. benadrukt de essentiële rol die de 
landbouwers spelen bij het voorzien in 
onze basisbehoeften, te weten de 
voedselproductie, gezien de huidige 
toestand, en hoe sterk deze afhankelijk is 
van de natuurlijke hulpbronnen zoals 
bodem, water en bossen; erkent dat bossen 
multifunctioneel zijn;

Or. ro

Amendement 9
Petri Sarvamaa
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem, water en 
bossen; erkent dat bossen multifunctioneel 
zijn;

1. benadrukt de belangrijke rol die de 
landbouwers spelen bij de 
voedselproductie en hoe sterk deze 
afhankelijk is van de natuurlijke 
hulpbronnen zoals bodem en water; erkent 
dat bossen multifunctioneel zijn;

Or. en

Amendement 10
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is uiterst bezorgd dat de toezegging 
van de EU om ontbossing tegen 2020 een 
halt toe te roepen als onderdeel van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
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 de bossen van 
de wereld op te voeren;

Or. en

Amendement 11
Michaela Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat landbouwers 
zich bewust zijn van de afhankelijkheid 
van bossen, dat zij bossen beschouwen als 
integrerend en noodzakelijk onderdeel 
van het landschap voor hun relevante 
ecologische, economische en sociale 
functies en dat landbouwers van oudsher 
ernaar streven bossen te beschermen, te 
gebruiken en te herstellen, en dat nog 
steeds doen;

Or. en

Amendement 12
Christine Schneider, Norbert Lins

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat 30 % van het 
aardoppervlak door bossen wordt bedekt 
en dat 80 % van de biodiversiteit zich in 
dat gebied bevindt; merkt op dat het 
behoud en het duurzame actieve beheer 
van bossen op aarde actief bijdragen aan 
de klimaatbescherming en een centraal 
onderdeel vormen van diensten van 
algemeen belang voor onze samenleving 
en voor het platteland;

Or. de

Amendement 13
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de grootschalige 
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industriële landbouw de belangrijkste 
oorzaak is van de ontbossing in de tropen 
en dat met name deze gebieden van 
existentieel belang zijn in de strijd tegen 
de klimaatverandering en 
dienovereenkomstig moeten worden 
beschermd1 bis;
_________________
1 bis Zie ook: IOP science, Trends in size of 
tropical deforestation events signal 
increasing dominance of industrial-scale 
drivers. 

Or. de

Amendement 14
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat, in 
tegenstelling tot de algemene opvatting, de 
landbouw zich in Europa niet uitbreidt 
ten koste van de bossen; merkt voorts op 
dat Europa het enige continent is waar 
sprake is van een toename van het 
bosareaal, dat tegenwoordig ongeveer 
180 miljoen hectare beslaat;

Or. fr

Amendement 15
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat circa 80 % van de 
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wereldwijde ontbossing wordt veroorzaakt 
doordat meer land wordt gebruikt voor 
landbouw;

Or. en

Amendement 16
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat de vier belangrijkste 
certificeringsregelingen voor palmolie 
(RSPO14, ISCC15, MSPO16, ISPO17) 
aanzienlijke verschillen vertonen wat 
betreft vereisten, prestaties, aanvaarding 
door de markt en transparantie, dat er 
inconsistenties in de uitvoering en 
handhaving ervan zijn vastgesteld en dat 
geen van de regelingen betrekking heeft 
op alle milieu- en sociale kwesties die in 
de beleidsdoelstellingen van de EU en de 
VN zijn opgenomen; dringt erop aan de 
certificeringsregelingen 
dienovereenkomstig aan te passen en 
werk te maken van ontbossingsvrije 
toeleveringsketens;

Or. de

Amendement 17
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat de EU de 
belangrijkste invoerder was van 
verdisconteerde ontbossing gerelateerd 
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aan plantaardige en dierlijke producten, 
waarbij vlees en soja worden genoemd als 
de belangrijkste agrarische factoren die 
tot ontbossing leiden; is van mening dat 
de EU haar vraag naar grondstoffen met 
risico op ontbossing moet aanpakken en 
beperken, door overwegend plantaardige 
voeding van lokale oorsprong te 
bevorderen en steun te onderwerpen aan 
de voorwaarde dat landbouwers 
gebruikmaken van grondstoffen van 
legale en duurzame oorsprong, met de 
nadruk op beweiding op grasland;

Or. en

Amendement 18
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. betreurt dat tegelijkertijd de bossen 
in Azië en Zuid-Amerika aan een 
zorgwekkend tempo worden gekapt; 
dringt erop aan dat in onze 
handelsbetrekkingen met de landen in 
deze geografische gebieden rekening 
wordt gehouden met deze situatie, zodat 
landbouwproducten die rechtstreeks 
afkomstig zijn van de ontbossing in derde 
landen niet meer op de Europese markt 
worden geaccepteerd, met name wanneer 
het gaat om eiwithoudende gewassen en 
veeteeltproducten;

Or. fr

Amendement 19
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat het kappen van 
regenwoud vanwege verandering van 
landgebruik het potentieel aan 
koolstofvastlegging vermindert en 
daardoor in grote mate bijdraagt aan een 
toename van broeikasgasemissies;

Or. en

Amendement 20
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. onderstreept dat 
broeikasgasemissies afkomstig van de 
landbouw, bosbouw en visserij in de 
afgelopen vijftig jaar bijna zijn 
verdubbeld en tegen 2050 met nog eens 
30 % zouden kunnen toenemen als geen 
adequate en doeltreffende maatregelen 
worden genomen;

Or. en

Amendement 21
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat de bestaande 
wetgeving en handhavingsregelingen met 
betrekking tot de duurzaamheid van 
palmolie inzake milieu- en sociale 
kwesties, vaak selectief, onvolledig of 
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ondoeltreffend worden gehandhaafd;

Or. de

Amendement 22
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (new)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. benadrukt dat de 
grootschalige vernietiging van 
bosecosystemen in een alarmerend tempo 
verloopt en dat dit te wijten is aan het 
toenemende bodemgebruik voor de teelt 
van landbouwproducten, wat op zijn beurt 
in de hand wordt gewerkt door de 
toegenomen vraag naar dierlijke 
producten en biobrandstoffen1 bis; wijst in 
dit verband op het belang van duurzamere 
voeding;
_________________
1 bis Zie ook in het Verdrag inzake 
biologische diversiteit van 2010.

Or. de

Amendement 23
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw groter wordt omdat voor de 
groeiende wereldbevolking een verhoogde 
voedselproductie nodig is; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw en het voorkomen van 
voedselverlies en voedselverspilling groter 
wordt omdat de wereldbevolking groeit; 
wijst bezorgd op de schatting dat 
14 procent van de wereldwijde 
voedselvoorziening verloren gaat tijdens 
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bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

de oogst, slacht en vangst1 bis; is daarom 
van mening dat bij alle verdere acties 
aandacht moet worden besteed aan 
kwesties als het voorkomen van verliezen 
in de voedselketen, niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

_________________
1 bis http://www.fao.org/food-loss-and-
food-waste/en/

Or. en

Amendement 24
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw groter wordt omdat voor de 
groeiende wereldbevolking een verhoogde 
voedselproductie nodig is; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw groter wordt omdat voor de 
groeiende wereldbevolking een verhoogde 
voedselproductie nodig is; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
vermogen om snel te reageren op crises 
die voedseltekorten kunnen veroorzaken, 
het voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

Or. ro

Amendement 25
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw groter wordt omdat voor de 
groeiende wereldbevolking een verhoogde 
voedselproductie nodig is; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

2. wijst op de cruciale rol van 
duurzame landbouw omdat voor de 
groeiende wereldbevolking voldoende 
voedzame voedselproductie nodig is terwijl 
de klimaatverandering wordt beperkt; is 
daarom van mening dat bij alle verdere 
acties op coherente wijze aandacht moet 
worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen, het verminderen 
van voedselverspilling en het beperken van 
de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 26
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Carmen Avram, Attila Ara-
Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw groter wordt omdat voor de 
groeiende wereldbevolking een verhoogde 
voedselproductie nodig is; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

2. merkt op dat het maatschappelijke 
en economische belang van de landbouw 
groter wordt omdat voor de groeiende 
wereldbevolking een verhoogde productie 
van voedsel en landbouwgrondstoffen 
nodig is; is daarom van mening dat bij alle 
verdere acties aandacht moet worden 
besteed aan kwesties als het voorkomen 
van niet-duurzaam bodemgebruik en -
beheer, het omgaan met natuurlijke 
verstoringen en het beperken van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 27
Petri Sarvamaa
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw groter wordt omdat voor de 
groeiende wereldbevolking een verhoogde 
voedselproductie nodig is; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw groter wordt omdat voor de 
groeiende wereldbevolking een verhoogde 
voedselproductie nodig is; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het aanpakken 
van wereldwijde ontbossing, het omgaan 
met natuurlijke verstoringen alsook het 
beperken van en het aanpassen aan de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 28
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw groter wordt omdat voor de 
groeiende wereldbevolking een verhoogde 
voedselproductie nodig is; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

2. erkent het belang van goed bos- en 
landbouwgrondbeheer; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 29
Maria Noichl

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw groter wordt omdat voor de 
groeiende wereldbevolking een verhoogde 
voedselproductie nodig is; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

2. merkt op dat de rol van een 
duurzame landbouw groter wordt, 
aangezien de landbouwproductie 
wereldwijd wordt bedreigd door de 
gevolgen van de klimaatverandering en de 
decennialange intensieve landbouw; is 
daarom van mening dat alle verdere acties 
in de eerste plaats gericht moeten zijn op 
het voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, en het beperken 
van de klimaatverandering;

Or. de

Amendement 30
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw groter wordt omdat voor de 
groeiende wereldbevolking een verhoogde 
voedselproductie nodig is; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

2. wijst op het belang van het 
bevorderen van agro-ecologie en 
duurzame landbouwproductie op 
wereldwijd niveau en is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 31
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw groter wordt omdat voor de 
groeiende wereldbevolking een verhoogde 
voedselproductie nodig is; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, het omgaan met 
natuurlijke verstoringen en het beperken 
van de klimaatverandering;

2. merkt op dat de rol van de 
landbouw groter wordt omdat voor de 
groeiende wereldbevolking een verhoogde 
voedselproductie nodig is; is daarom van 
mening dat bij alle verdere acties aandacht 
moet worden besteed aan kwesties als het 
voorkomen van niet-duurzaam 
bodemgebruik en -beheer, en het omgaan 
met natuurlijke, ecologische en 
biologische verstoringen;

Or. fr

Amendement 32
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de tekortkomingen van de 
momenteel door de EU erkende en 
goedgekeurde certificeringsregelingen 
voor duurzaamheid van biobrandstoffen, 
zoals geïdentificeerd in het verslag van de 
Europese Rekenkamer van 2016, met 
name als het gaat om indirecte 
veranderingen in landgebruik, 
traceerbaarheid en 
arbeidsomstandigheden; betreurt dat, 
onder deze ontoereikende 
duurzaamheidscriteria, de invoer van 
palmolie, waarvan de helft bestemd is 
voor gebruik in biodiesel, naar de EU is 
verzesvoudigd sinds de inwerkingtreding 
van de laatste richtlijn hernieuwbare 
energie; benadrukt dat de richtlijn 
hernieuwbare energie II tevens 
ontoereikende duurzaamheidscriteria 
bevat en daarom leidt tot directe en 
indirecte veranderingen in landgebruik, 
waaronder ontbossing; erkent de 
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inspanningen van de Commissie om 
biobrandstoffen met hoog ILUC-risico te 
identificeren, maar is bezorgd over 
lacunes in de gedelegeerde handeling en 
over het feit dat soja er niet in is 
opgenomen, ondanks de bewezen rol 
ervan bij ontbossing;

Or. en

Amendement 33
Christine Schneider, Norbert Lins

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vestigt de aandacht op de 
verklaring inzake bossen die de 
internationale gemeenschap tijdens de 
klimaatconferentie van Katowice op 
12.12.2018 heeft aangenomen; merkt op 
dat in deze verklaring het belang van 
bossen en houtgebruik voor de 
bescherming van het klimaat wordt 
onderstreept en dat deze verklaring in de 
context van andere internationale 
doelstellingen en besluiten inzake bossen 
wordt geplaatst; wijst erop dat de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
alleen kan worden bereikt door een 
multifunctioneel actief bosbeheer; 
benadrukt dat bij dit beheer alle 
bosdoelstellingen, zoals koolstofopslag, 
soorten- en bodembescherming, 
grondstofwinning, recreatie en voeding, 
in aanmerking moeten worden genomen 
en met elkaar moeten worden verzoend;

Or. de

Amendement 34
Anja Hazekamp, Manuel Bompard
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat ontbossing gepaard 
gaat met hoge milieu- en 
maatschappelijke kosten, waaronder 
verlies aan biodiversiteit vanwege 
vernietiging en fragmentatie van 
natuurlijke habitats (waaronder de 
habitats van bedreigde soorten) en 
negatieve gevolgen voor de middelen van 
bestaan van plaatselĳke gemeenschappen 
door aan hun rechten en belangen voorbij 
te gaan;

Or. en

Amendement 35
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de cruciale rol van de 
bosbouw, naast de landbouw, in het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen en 
landgebruik in de plattelandsgebieden van 
de EU en daarbuiten; erkent daarbij de 
verschillen in bosbeheer, bosbezit, 
boslandbouw en mogelijkheden tussen de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 36
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont dat er 
ondersteuningsprogramma’s moeten 
worden opgezet om aangetaste bodems die 
ongeschikt zijn voor landbouw, te 
rehabiliteren en opnieuw te integreren in 
de bos- of landbouwcyclus;

Or. ro

Amendement 37
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt het feit dat ook in de 
EU sprake is van achteruitgang van de 
biodiversiteit vanwege de intensieve 
landbouw- en bosbouwpraktijken die 
systematisch tot de aantasting van bossen 
in de EU leidden;

Or. en

Amendement 38
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de consumptie van 
duurzaam verkregen goederen moet 
worden bevorderd door een etiketterings- 
en certificeringssysteem in te voeren voor 
ontbossingsvrije producten die in de EU 
worden ingevoerd en door het 
ontbossingsvrije aspect in de 
handelsovereenkomsten en andere 

3. verzoekt om het op de EU-markt 
brengen van producten die bijdragen aan 
ontbossing te verbieden door 
zorgvuldigheidsverplichtingen in te 
voeren voor bedrijven die grondstoffen 
met risico op ontbossing in de handel 
brengen; verzoekt om als eerste stap 
regels inzake overheidsopdrachten aan te 
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multilaterale overeenkomsten van de EU 
op te nemen;

passen om zorgvuldigheidsverplichtingen 
aan potentiële leveranciers op te leggen; 
benadrukt dat alleen de consumptie van 
duurzaam verkregen goederen moet 
worden gewaarborgd door 
traceerbaarheid en transparantie in de 
toeleveringsketen te verbeteren en te 
waken voor fenomenen zoals het 
witwassen van vee, waarbij profijt wordt 
getrokken van onvoldoende tracering; 
wijst op de mogelijkheid een etiketterings- 
en certificeringssysteem in te voeren voor 
ontbossingsvrije producten die in de EU 
worden ingevoerd, maar herinnert aan de 
slechte ervaring met gebrekkige 
certificeringsregelingen en ontoereikende 
vrijwillige etiketteringsinitiatieven; wijst 
op de noodzaak ontbossingsvrije 
voorwaarden in de handelsovereenkomsten 
en andere multilaterale overeenkomsten 
van de EU op te nemen met het oog op 
beleidscoherentie;

Or. en

Amendement 39
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Sylwia Spurek, Carmen Avram, Attila 
Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de consumptie van 
duurzaam verkregen goederen moet 
worden bevorderd door een etiketterings- 
en certificeringssysteem 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;

3. benadrukt dat het gebruik van 
duurzaam verkregen goederen moet 
worden bevorderd door een etiketterings- 
en certificeringssysteem in te voeren en het 
gebruik ervan te bevorderen 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; merkt op dat sommige 
etiketteringsregelingen (zoals FSC) al in 
sommige landen bestaan; is echter van 
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mening dat een wijdverspreid systeem zou 
helpen het bewustzijn te vergroten en een 
kwantitatief beeld te krijgen van de trends 
wereldwijd;

Or. en

Amendement 40
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de consumptie van 
duurzaam verkregen goederen moet 
worden bevorderd door een etiketterings- 
en certificeringssysteem 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;

3. benadrukt dat de consumptie van 
duurzaam verkregen goederen moet 
worden bevorderd door een etiketterings- 
en certificeringssysteem 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; beveelt aan om een 
traceerbaarheidssysteem in te voeren voor 
in de EU ingevoerde producten om te 
waarborgen dat zij voldoen aan de 
normen inzake voedsel- en milieukwaliteit 
en veiligheid; 

Or. ro

Amendement 41
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de consumptie van 
duurzaam verkregen goederen moet 
worden bevorderd door een etiketterings- 

3. benadrukt dat de duurzame bio-
economie en de vereiste vervanging van 
fossiele materialen verder moeten worden 
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en certificeringssysteem 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;

gestimuleerd en dat de consumptie van 
duurzaam verkregen goederen moet 
worden bevorderd door een etiketterings- 
en certificeringssysteem 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;

Or. en

Amendement 42
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de consumptie van 
duurzaam verkregen goederen moet 
worden bevorderd door een etiketterings- 
en certificeringssysteem 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;

3. benadrukt dat de consumptie van 
duurzaam verkregen goederen moet 
worden bevoordeeld door een systeem voor 
etikettering met geografische aanduiding 
en certificering in te voeren of dergelijke 
bestaande nationale systemen te 
handhaven 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;

Or. fr

Amendement 43
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement



AM\1202153NL.docx 25/57 PE650.344v01-00

NL

3. benadrukt dat de consumptie van 
duurzaam verkregen goederen moet 
worden bevorderd door een etiketterings- 
en certificeringssysteem 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;

3. benadrukt dat de consumptie en de 
productie van duurzaam verkregen 
goederen moet worden bevorderd door een 
etiketterings- en certificeringssysteem 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;

Or. de

Amendement 44
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de noodzaak te zorgen 
voor sterke duurzaamheidscriteria voor 
bio-energie teneinde waardevolle 
ecosystemen te beschermen tegen voor 
energiedoeleinden bestemde oogst en 
merkt op1 bis dat de COP23 de ambitie 
waarnam van een aantal landen die rijk 
zijn aan oerbossen met grote 
biodiversiteitswaarde en de helft van de 
wereldbevolking vertegenwoordigen om 
het gebruik van hout en ander 
plantaardig materiaal voor het opwekken 
van energie op te voeren; herhaalt dat de 
EU het voortouw moet nemen om ervoor 
te zorgen dat dit geen beleidslijn is die 
ecosystemen decimeert en dat 
hernieuwbare energie echt hernieuwbaar 
en koolstofarm is;
_________________
1 bis Doyle, A. en Roche, A., Nineteen 
nations say they’ll use more bioenergy to 
slow climate change. Reuters (2017), 
http://www.reuters.com/article/us-
climatechange-accord-biofuels/nineteen-
nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-
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slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO

Or. en

Amendement 45
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat 
vrijhandelsovereenkomsten bindende en 
afdwingbare bepalingen moeten bevatten 
om bossen te beschermen en 
mensenrechtenschendingen, met name 
schendingen van landeigendomsrechten, 
tegen te gaan; betreurt dat dit beginsel 
niet werd gevolgd tijdens de 
onderhandelingen over de overeenkomst 
met de Mercosur, ondanks het feit dat uit 
ramingen van de Commissie blijkt dat een 
significant aandeel van de in EU-
consumptie verdisconteerde ontbossing in 
Brazilië zijn oorsprong had;

Or. en

Amendement 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. acht het noodzakelijk de EU-
consumptie van ingevoerde producten die 
bijdragen aan ontbossing te verminderen 
en is van mening dat, naast een 
certificeringssysteem, het daartoe van 
cruciaal belang is de samenwerking met 
derde landen, producenten of leveranciers 
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van landbouwmaterialen uit te breiden en 
andere acties op internationaal niveau te 
ondernemen;

Or. en

Amendement 47
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de EU-invoer van 
landbouwproducten uit landen met 
regenwouden blijft leiden tot ontbossing 
met ernstige gevolgen voor het milieu, de 
maatschappij en de mensenrechten;

Or. en

Amendement 48
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 49
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst op het belang van inclusief 
partnerschap met derde landen om 
duurzaam landbeheer en duurzame 
landbouw te versterken alsook goed 
bestuur, met name wat betreft land- en 
bosbezit, aangezien dit gouvernementele 
verantwoordelijkheden zijn bij het 
bestrijden van ontbossing, hetgeen niet 
adequaat door alleen externe 
belanghebbenden kan worden aangepakt; 
herinnert eraan dat een 
partnerschapsbenadering moet zorgen 
voor ondersteuning van beter bestuur, 
eerbiediging van de rechten van inheemse 
volken, kleine landbouwers en plaatselijke 
gemeenschappen en het mogelijk maken 
van multistakeholderprocessen in 
producerende landen;

Or. en

Amendement 50
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat toeleveringsketens 
met nul procent ontbossing moeten 
worden bevorderd, teneinde de 
transparantie te vergroten en het risico 
van ontbossing en aantasting van bossen 
gerelateerd aan de invoer van bepaalde 
landbouwproducten in de EU tot een 
minimum te beperken;

Or. en
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Amendement 51
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat de verbouw van 
palmolie voor commerciële landbouw een 
belangrijke oorzaak is van ontbossing op 
verontrustende schaal in landen in 
Zuidoost-Azië, terwijl sojateelt bestemd 
voor diervoeding aan ontbossing in Zuid-
Amerika bijdraagt;

Or. en

Amendement 52
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat 
vrijwaringsclausules in toekomstige 
handelsovereenkomsten moeten worden 
opgenomen, zodat de EU de invoer van 
betrokken producten uit regio’s of landen 
waar ontbossing wordt vastgesteld, kan 
opschorten;

Or. en

Amendement 53
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. dringt er bij de Commissie 
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op aan actie te ondernemen, teneinde de 
milieueffecten te beperken van EU-
consumptiepatronen die bijdragen aan 
ontbossing en aantasting van bossen in 
derde landen, door de invoer van 
landbouwgrondstoffen, zoals palmolie, 
soja of rundvlees, te reguleren en 
mondiale klimaat- en 
biodiversiteitsdoelstellingen alsook 
duurzame voedselproductie en -
consumptie te bevorderen;

Or. en

Amendement 54
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 55
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 56
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. onderstreept dat invoering 
van etiketterings- en 
certificeringssystemen voor 
ontbossingsvrije producten niet afdoende 
is in de context van het dringende 
klimaat- en milieuprobleem; dringt aan 
op het verbieden van het op de interne 
markt van de EU brengen van producten 
die wereldwijd tot ontbossing leiden;

Or. en

Amendement 57
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt 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;

4. benadrukt 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, teneinde te focussen op kortere 
toeleveringsketens ten behoeve van 
voedselsoevereiniteit in de EU en haar 
partnerlanden; benadrukt dat in de 
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strategie ook rekening moet worden 
gehouden met voedingsaanbevelingen die 
relevant zijn voor de Europese regio en 
dat de productie van plantaardige eiwitten 
voor menselijke consumptie in de strategie 
moet worden opgenomen, teneinde de 
menselijke consumptie van vlees en 
melkproducten te verminderen, die goed is 
voor een groot aandeel veranderingen in 
landgebruik, waaronder ontbossing, en 
waarvoor in de EU momenteel meer dan 
70 % van de landbouwgrond voor het 
voederen van vee wordt gebruikt;

Or. en

Amendement 58
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt 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;

4. benadrukt 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; is voorstander van wisselteelt, 
gecombineerd met ondersteuning en 
begeleiding voor landbouwers in gebieden 
die geschikt zijn voor de teelt van 
eiwithoudende gewassen; verzoekt de 
Commissie een gestandaardiseerde lijst 
van eiwithoudende gewassen op te stellen 
voor alle lidstaten;

Or. ro

Amendement 59
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt 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;

4. betreurt dat de huidige 
programma’s ter bevordering van de teelt 
van eiwithoudende gewassen in Europa 
ondoeltreffend zijn; benadrukt dat er 
aanzienlijke vooruitgang moet worden 
geboekt bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van een doeltreffende EU-strategie voor 
plantaardige eiwitten en dat tegelijkertijd 
een veilige en economisch levensvatbare 
bevoorrading van de Europese 
veehouders moet worden gewaarborgd;

Or. fr

Amendement 60
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt 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;

4. benadrukt 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; vraagt in dit verband 
duurzaamheidscriteria in te voeren voor 
de import van planteneiwitten1 bis;
_________________
1 bis Zoals het Europees Parlement in de 
Europese strategie voor de bevordering 
van eiwithoudende gewassen heeft 
gevraagd, wordt de bevordering van de 
productie van eiwithoudende en 
peulgewassen in de Europese 
landbouwsector ondersteund.

Or. de
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Amendement 61
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Clara 
Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt 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;

4. benadrukt 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, teneinde de afhankelijkheid van 
invoer te verminderen en de druk op 
bossen vanwege veranderingen in 
landgebruik te verkleinen;

Or. en

Amendement 62
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt 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;

4. benadrukt 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 een robuuste productie 
van plantaardige eiwitten binnen de EU, 
teneinde de risico’s van ontbossing in 
verband met deze gewassenteelt in andere 
regio’s van de wereld te beperken;

Or. fr

Amendement 63
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Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt 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;

4. benadrukt dat er nog aanzienlijke 
vooruitgang moet worden geboekt bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van een EU-
strategie voor eiwitten en bij het 
waarborgen van een productie van 
robuuste eiwitten binnen de EU, teneinde 
de afhankelijkheid van invoer te 
verminderen en de druk op bossen 
vanwege veranderingen in landgebruik te 
verkleinen;

Or. en

Amendement 64
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de EU-veeteelt op 
basis van ingevoerde diervoeders een van 
de belangrijkste oorzaken van 
veranderingen in landgebruik is en dus 
indirect verantwoordelijk is voor 
ontbossing en aantasting van bossen ten 
koste van natuurlijke habitats, 
ecosystemen en biodiversiteit in derde 
landen, met name in Zuid-Amerika;

Or. en

Amendement 65
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat de 
handelsovereenkomst met de Mercosur-
landen in strijd is met de EU-
verbintenissen inzake nul procent 
ontbossing en mensenrechten met 
betrekking tot de invoer van vlees en soja; 
dringt er bij de Commissie op aan haar 
doelstellingen op het gebied van klimaat 
en nul procent ontbossing te 
verwezenlijken en dus de invoer van soja 
te verminderen;

Or. en

Amendement 66
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 67
Ivo Hristov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. stelt vast dat er nog steeds palmolie 
wordt ingevoerd in de EU en dat ze in een 
groot aantal sectoren wordt gebruikt, 
waaronder de levensmiddelenindustrie; 
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uit haar bezorgdheid over het gebruik van 
palmolie in bepaalde producten zoals 
melkvervangers, wat misleidend kan zijn 
voor consumenten; stelt bezorgd vast dat 
door de vraag naar producten zoals 
palmolie de druk op bosgebieden in 
gevoelige regio’s en op de 
gemeenschappen die er wonen, toeneemt;

Or. bg

Amendement 68
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van de 
verdere ontwikkeling van bestaande 
systemen zoals het Flegt-actieplan om de 
overdracht van kennis en onderwijs voor 
partners buiten de EU mogelijk te maken;

6. benadrukt het belang van de 
verdere ontwikkeling van bestaande 
systemen zoals het Flegt-actieplan om de 
overdracht van kennis en onderwijs voor 
partners buiten de EU mogelijk te maken; 
beveelt aan dat de EU haar inspanningen 
ten behoeve van de Flegt-
vrijwilligpartnerschapsovereenkomsten 
intensiveert, met nadruk op deelname van 
het maatschappelijk middenveld, met 
name inheemse volkeren, plaatselijke 
gemeenschappen die van bossen 
afhankelijk zijn, vrouwen en 
milieurechtenactivisten; beveelt aan voort 
te bouwen op het voorbeeld van Flegt-
VPA’s door middel van uitbreiding ervan 
naar landbouwgrondstoffen met risico op 
ontbossing;

Or. en

Amendement 69
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Clara 
Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van de 
verdere ontwikkeling van bestaande 
systemen zoals het Flegt-actieplan om de 
overdracht van kennis en onderwijs voor 
partners buiten de EU mogelijk te maken;

6. benadrukt het belang van de 
verdere ontwikkeling van bestaande 
systemen zoals het Flegt-actieplan en 
huidige wetgeving zoals REDD+ en de 
EU-houtverordening, alsook de 
bevordering van huidige vrijwillige 
systemen om de administratieve belasting 
voor de lidstaten te verlichten en de 
overdracht van kennis en onderwijs voor 
partners buiten de EU mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 70
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van de 
verdere ontwikkeling van bestaande 
systemen zoals het Flegt-actieplan om de 
overdracht van kennis en onderwijs voor 
partners buiten de EU mogelijk te maken;

6. benadrukt het belang van de 
verdere ontwikkeling van bestaande 
systemen zoals het Flegt-actieplan om de 
overdracht van kennis en onderwijs 
mogelijk te maken teneinde het bewustzijn 
en het verantwoordelijkheidsgevoel in 
partnerlanden buiten de EU te vergroten;

Or. ro

Amendement 71
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het belang van de 6. benadrukt het belang van bestaande 
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verdere ontwikkeling van bestaande 
systemen zoals het Flegt-actieplan om de 
overdracht van kennis en onderwijs voor 
partners buiten de EU mogelijk te maken;

systemen zoals de EU-houtverordening en 
het Flegt-actieplan voor de overdracht van 
kennis en onderwijs voor partners buiten 
de EU en voor het aanpakken van de 
wettigheid van hout;

Or. en

Amendement 72
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën; is van mening dat 
de grote vraag naar voedsel moet worden 
aangepakt door middel van technische 
bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën; wijst erop dat deze 
doelstellingen kunnen worden bereikt 
door landbouwers vlot toegang te verlenen 
tot financiering om geavanceerde 
technologieën voor precisielandbouw aan 
te kopen; is van mening dat de grote vraag 
naar voedsel moet worden aangepakt door 
middel van technische bijstand, 
samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

Or. ro

Amendement 73
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën; is van mening dat 
de grote vraag naar voedsel moet worden 
aangepakt door middel van technische 
bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, waarbij wordt 
gerespecteerd dat bosbeleid tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort, 
zodat de samenhang tussen de direct of 
indirect op bossen van invloed zijnde 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën; is van mening dat 
de grote vraag naar voedsel moet worden 
aangepakt door middel van technische 
bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

Or. en

Amendement 74
Sara Cerdas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën; is van mening dat 
de grote vraag naar voedsel moet worden 
aangepakt door middel van technische 
bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën, zodat wordt 
bijgedragen tot een circulaire economie; 
is van mening dat de grote vraag naar 
voedsel moet worden aangepakt door 
middel van technische bijstand, 
samenwerking tussen 
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landbouworganisaties en kennisoverdracht;

Or. pt

Amendement 75
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Carmen Avram, Attila Ara-
Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën; is van mening dat 
de grote vraag naar voedsel moet worden 
aangepakt door middel van technische 
bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen en tijdens de 
productie van landbouwgrondstoffen 
vermindert dankzij nieuwe technologieën; 
is van mening dat de grote vraag naar 
voedsel moet worden aangepakt door 
middel van technische bijstand, 
samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

Or. en

Amendement 76
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
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beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën; is van mening dat 
de grote vraag naar voedsel moet worden 
aangepakt door middel van technische 
bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op zowel primaire, 
secundaire als beheerde bossen wordt 
verminderd door binnen en buiten de EU 
een meer innovatieve en efficiënte 
landbouw te ontwikkelen, en zodat het 
voedselverlies in de hele voedselketen 
vermindert dankzij nieuwe technologieën; 
is van mening dat de grote vraag naar 
voedsel moet worden aangepakt door 
middel van technische bijstand, 
samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

Or. en

Amendement 77
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Ivan 
David, Francesca Donato

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën; is van mening dat 
de grote vraag naar voedsel moet worden 
aangepakt door middel van technische 
bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het kader van een multilaterale 
samenwerking tussen de lidstaten, zodat 
de samenhang tussen de voor bossen 
relevante beleidsmaatregelen wordt 
gewaarborgd, zodat de druk op bossen 
wordt verminderd door binnen en buiten de 
EU een meer innovatieve en efficiënte 
landbouw te ontwikkelen, en zodat het 
voedselverlies in de hele voedselketen 
vermindert dankzij nieuwe technologieën; 
is van mening dat de grote vraag naar 
voedsel moet worden aangepakt door 
middel van technische bijstand, 
samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

Or. fr
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Amendement 78
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën; is van mening dat 
de grote vraag naar voedsel moet worden 
aangepakt door middel van technische 
bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve, duurzame, en efficiënte 
landbouw te ontwikkelen, en zodat het 
voedselverlies in de hele voedselketen 
vermindert dankzij nieuwe technologieën; 
is van mening dat de grote vraag naar 
voedsel moet worden aangepakt door 
middel van technische bijstand, 
samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

Or. de

Amendement 79
Petri Sarvamaa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën; is van mening dat 
de grote vraag naar voedsel moet worden 

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid door middel van het 
verminderen van de druk op bossen door 
binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve, efficiënte en duurzame 
landbouw te ontwikkelen, en zodat het 
voedselverlies in de hele voedselketen 
vermindert dankzij nieuwe technologieën; 
is van mening dat de grote vraag naar 
voedsel moet worden aangepakt door 
middel van technische bijstand, 
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aangepakt door middel van technische 
bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

Or. en

Amendement 80
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën; is van mening dat 
de grote vraag naar voedsel moet worden 
aangepakt door middel van technische 
bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt 
verminderd; merkt op dat daarbij steeds 
innovatievere en efficiëntere vormen van 
landbouw moeten worden bevorderd, 
zodat het voedselverlies in de hele 
voedselketen vermindert dankzij nieuwe 
technologieën; is van mening dat de grote 
vraag naar voedsel moet worden aangepakt 
door middel van technische bijstand, 
samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

Or. fr

Amendement 81
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 

7. is van mening dat de oorzaken van 
ontbossing moeten worden aangepakt in 
het EU-beleid, zodat de samenhang tussen 
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de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een meer 
innovatieve en efficiënte landbouw te 
ontwikkelen, en zodat het voedselverlies in 
de hele voedselketen vermindert dankzij 
nieuwe technologieën; is van mening dat 
de grote vraag naar voedsel moet worden 
aangepakt door middel van technische 
bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

de voor bossen relevante 
beleidsmaatregelen wordt gewaarborgd, 
zodat de druk op bossen wordt verminderd 
door binnen en buiten de EU een 
duurzamere landbouw te ontwikkelen, en 
zodat het voedselverlies in de hele 
voedselketen vermindert, onder meer 
dankzij nieuwe technologieën; is van 
mening dat de grote vraag naar voedsel 
moet worden aangepakt door middel van 
technische bijstand, samenwerking tussen 
landbouworganisaties en kennisoverdracht;

Or. en

Amendement 82
Christine Schneider, Norbert Lins

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat de herstructurering 
van de bosbouw wereldwijd moet leiden 
tot een geïntegreerd bosbeheer; merkt op 
dat het bestaande potentieel in het kader 
van een multifunctionele bosbouw alleen 
dan kan worden benut; wijst erop dat in 
het kader van geïntegreerd bosbeheer de 
bron van de ecologische grondstof hout 
wordt aangeboord door middel van 
duurzame bosbouw en de bevordering van 
de ontwikkeling van duurzaam bruikbaar 
houtpotentieel;

Or. de

Amendement 83
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat naast 
landbouwgrondstoffen ook hout, pulp, 
papier en bio-energie verantwoordelijk 
zijn voor grootschalige ontbossing; meent 
dat, om de negatieve impact van deze 
sectoren te beperken, het van wezenlijk 
belang is grote gebieden met intacte 
bossen met optimale bescherming braak te 
leggen om grootschalige ecologische 
processen in stand te houden die cruciaal 
zijn voor de aanpassing van bossen aan de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 84
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt het belang van de 
totstandbrenging van duurzame en 
transparante landbouwwaardeketens door 
middel van handelsovereenkomsten die 
niet toestaan dat landbouwproducten die 
niet voldoen aan onze normen en 
waarden op het gebied van de 
bescherming van de bossen, het Europese 
grondgebied binnenkomen;

Or. fr

Amendement 85
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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7 bis. benadrukt dat aan de Europese 
Green Deal gerelateerd beleid moet 
worden gekoppeld aan de stimulansen die 
aanzetten tot ontbossing door de gevolgen 
voor het milieu, de maatschappij en de 
mensenrechten aan te pakken teneinde de 
langetermijnvisie voor een 
klimaatneutrale economie te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 86
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. herinnert eraan dat het van 
essentieel belang is dat wij onze 
verplichtingen in het kader van de 
Verklaring van New York over bossen 
nakomen; wijst op het belang om een 
Europese certificeringsregeling op te 
zetten die het mogelijk maakt om de 
invoer onmiddellijk op te schorten als er 
met satellietbeelden ontboste gebieden 
worden gedetecteerd;

Or. fr

Amendement 87
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt dat het toenemende 
gebruik van hout voor biobrandstoffen en 
bio-energie de bossen in Europa en 
wereldwijd onder druk zet gezien de 
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stijgende vraag naar energie afkomstig 
van hernieuwbare bronnen;

Or. en

Amendement 88
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan ten volle rekening 
te houden met de impact die het 
toegenomen gebruik van biobrandstoffen 
op ontbossing heeft; verzoekt de 
Commissie daarom EU-bio-energiebeleid 
fundamenteel te hervormen, d.w.z. door 
de richtlijn hernieuwbare energie te 
herzien;

Or. en

Amendement 89
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. dringt aan op de snelle 
uitfasering van alle op land 
geproduceerde biobrandstoffen die tot 
ontbossing leiden, met de 
voedselproductie om land concurreren en 
aanzienlijk bijdragen aan 
broeikasgasemissies;

Or. en
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Amendement 90
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 sexies. wijst op het belang van het 
bevorderen van duurzame 
voedingsgewoonten door consumenten 
bewuster te maken van de effecten van 
consumptiepatronen en informatie te 
verstrekken over voeding die beter is voor 
de menselijke gezondheid en een kleinere 
ecologische voetafdruk heeft;

Or. en

Amendement 91
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 septies. erkent voorts dat een 
vermindering van de productie en 
consumptie van vlees in de EU zou 
bijdragen tot het behalen van de SDG’s, 
onder meer betreffende het tegenhouden 
van ontbossing en het tot staan brengen 
van het verlies aan biodiversiteit;

Or. en

Amendement 92
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van duurzaam 
bosbeheer binnen de EU en in derde landen 
als een essentiële factor om de inkomsten 
voor boseigenaren en landbouwers die aan 
boslandbouw doen te waarborgen en om de 
veerkracht van de bossen te verbeteren.

8. benadrukt het belang van duurzaam 
bosbeheer binnen de EU en in derde landen 
als een essentiële factor om de inkomsten 
voor boseigenaren en landbouwers die aan 
boslandbouw doen te waarborgen en om de 
veerkracht van de bossen te verbeteren; 
wijst in dit opzicht op het belang van de 
ondersteuning van boseigenaren waarbij 
met name rekening wordt gehouden met 
de omstandigheden voor kleine 
boseigenaren.

Or. en

Amendement 93
Sara Cerdas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van duurzaam 
bosbeheer binnen de EU en in derde landen 
als een essentiële factor om de inkomsten 
voor boseigenaren en landbouwers die aan 
boslandbouw doen te waarborgen en om de 
veerkracht van de bossen te verbeteren.

8. benadrukt het belang van duurzaam 
bosbeheer, met voortdurende aanplant van 
nieuwe bossen, binnen de EU en in derde 
landen als een essentiële factor om de 
biodiversiteit en de inkomsten voor 
boseigenaren en landbouwers die aan 
boslandbouw doen te waarborgen en om de 
veerkracht van de bossen te verbeteren.

Or. pt

Amendement 94
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Clara 
Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van duurzaam 8. benadrukt het belang van duurzaam 
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bosbeheer binnen de EU en in derde landen 
als een essentiële factor om de inkomsten 
voor boseigenaren en landbouwers die aan 
boslandbouw doen te waarborgen en om de 
veerkracht van de bossen te verbeteren.

bosbeheer binnen de EU en in derde landen 
als een essentiële factor om de inkomsten 
voor boseigenaren en landbouwers die aan 
boslandbouw doen te waarborgen en om de 
veerkracht van de bossen te verbeteren 
alsook koolstofvastlegging in bossen te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 95
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van duurzaam 
bosbeheer binnen de EU en in derde landen 
als een essentiële factor om de inkomsten 
voor boseigenaren en landbouwers die aan 
boslandbouw doen te waarborgen en om de 
veerkracht van de bossen te verbeteren.

8. benadrukt het belang van duurzaam 
bosbeheer 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 en om de 
veerkracht van de bossen te verbeteren.

Or. en

Amendement 96
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Sylwia Spurek, Carmen 
Avram, Attila Ara-Kovács

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van duurzaam 
bosbeheer binnen de EU en in derde landen 
als een essentiële factor om de inkomsten 
voor boseigenaren en landbouwers die aan 
boslandbouw doen te waarborgen en om de 
veerkracht van de bossen te verbeteren.

8. benadrukt het belang van duurzaam 
bosbeheer en onderwijs binnen de EU en 
in derde landen als een essentiële factor om 
de inkomsten voor boseigenaren en 
landbouwers die aan boslandbouw doen te 
waarborgen en om de veerkracht van de 
bossen te verbeteren.
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Or. en

Amendement 97
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van duurzaam 
bosbeheer binnen de EU en in derde landen 
als een essentiële factor om de inkomsten 
voor boseigenaren en landbouwers die aan 
boslandbouw doen te waarborgen en om de 
veerkracht van de bossen te verbeteren.

8. benadrukt het belang van duurzaam 
bosbeheer binnen de EU en in derde landen 
als een essentiële factor om de inkomsten 
voor boseigenaren en landbouwers die aan 
boslandbouw doen te waarborgen;

Or. en

Amendement 98
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept de rol van 
boslandbouwsystemen, waaronder 
uitgestrekte weilanden met bomen, in 
behoud van biodiversiteit en beperking 
van en aanpassing aan de 
klimaatverandering als praktijk met een 
groot potentieel aan koolstofvastlegging 
en die in droge perioden een potentieel 
belangrijke bron van voedsel voor dieren 
vormen, en in diversificatie van de 
productie, waaronder ten behoeve van de 
bio-economie; benadrukt dat uit 
veldstudies blijkt dat de boslandbouw land 
efficiënter gebruikt dan op één gewas 
gebaseerde teelt en daarom de druk op 
andere ecosystemen, zoals bossen, kan 
verlichten;
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Or. en

Amendement 99
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat samenhang tussen 
EU-optreden binnen en buiten haar 
grenzen moet worden gewaarborgd; 
dringt aan op krachtige handhaving van 
de houtverordening en de 
natuurrichtlijnen in de EU, waaronder 
via tijdige inbreukprocedures; veroordeelt 
met klem de recent gemelde gewelddaden, 
waaronder moord, tegen boswachters en -
arbeiders in bepaalde lidstaten en dringt 
er bij de autoriteiten op aan te zorgen 
voor een volledig en eerlijk strafrechtelijk 
onderzoek en proces;

Or. en

Amendement 100
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat illegale houtkap niet 
alleen in derde landen, maar ook in de 
EU nog steeds plaatsvindt; roept de 
Commissie en de lidstaten op doortastend 
op te treden om illegale houtkap te 
voorkomen en te bestrijden, met name om 
de laatste oude bossen van Europa te 
redden, ook door bestaande EU-wetgeving 
te handhaven en dus evenredige, 
afschrikkende en doeltreffende sancties 
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toe te passen in geval van inbreuken op 
het EU-recht;

Or. en

Amendement 101
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat het verminderen 
van de gebruiksdruk een belangrijk 
onderdeel is van de bescherming van de 
bossen; 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;

Or. de

Amendement 102
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop 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.

Or. en
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Amendement 103
Michal Wiezik

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. betreurt dat de regels van de 
hervormingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid systematisch tot 
achteruitgang hebben geleid en in veel 
gevallen het herstel, de regeneratie en de 
verjonging van boslandbouwsystemen met 
hoge natuurwaarden hebben belemmerd; 
neemt bezorgd kennis van de huidige 
grootschalige afsterving van iconische 
mediterrane boslandbouwsystemen met 
hoge natuurwaarden en dringt met klem 
aan op het veranderen van de regels om 
het regenereren en herstellen van 
bestaande boslandbouwsystemen en het 
tot stand brengen van nieuwe te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 104
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 105
Maria Noichl

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. wijst erop dat lokale bevolkingen 
en inheemse volkeren bij hun 
kleinschalige landbouwactiviteiten al 
eeuwenlang behoedzaam gebruikmaken 
van bossen en over bijzondere kennis van 
duurzaam gebruik beschikken; benadrukt 
dat de rechten van deze 
bevolkingsgroepen op veel plaatsen 
worden bedreigd.

Or. de

Amendement 106
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. onderstreept de noodzaak om het 
bewustzijn te vergroten over de sociale en 
economische gevolgen van illegale 
houtkap en bosbouwcriminaliteit;

Or. en

Amendement 107
Michal Wiezik
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. wijst nogmaals op en is 
ingenomen met de erkenning in de 
mededeling van de Europese 
Commissie1 bis dat oude en primaire 
bossen onvervangbaar zijn en dringt erop 
aan dat dit inzicht ook de grondslag vormt 
voor beleids- en strategiebesprekingen 
alsook voor doeltreffende wetshandhaving 
in de EU om deze ecosystemen en hun 
overblijfselen in de EU in stand te houden 
en te herstellen.
_________________
1 bis Europese Commissie, 2019, 
“Bescherming en herstel van bossen 
wereldwijd: de actie van de EU opvoeren” 
(COM(2019)0352).

Or. en

Amendement 108
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. roept de Commissie en de 
lidstaten op alle milieu- en bosactivisten 
in de EU en wereldwijd te beschermen.

Or. en


