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Amendement 1
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, 
de Europese Raad, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s van 
11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640) en de 
politieke beleidslijnen van Ursula von der 
Leyen van 10 september 2019,

Schrappen

Or. fi

Amendement 2
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering, woestijnvorming en 
bodemaantasting, duurzaam landbeheer, 
voedselveiligheid en fluxen van 
broeikasgassen in de ecosystemen van 
7 augustus 2019,

Or. fr

Amendement 3
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 januari 2020 
over de Europese Green Deal,

Or. en

Amendement 4
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de door de Europese Unie 
op 23 juni 2014 geratificeerde verklaring 
van New York inzake bossen;

Or. fr

Amendement 5
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 januari 
2020 over de Europese Green Deal en van 
16 januari 2020 over de 15e bijeenkomst 
van de Conferentie van de partijen bij het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(COP15),

Or. fr

Amendement 6
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro
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Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EU) Nr. 
1143/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de preventie en 
beheersing van de introductie en 
verspreiding van invasieve uitheemse 
soorten en de daarna volgende 
uitvoeringsverordeningen met 
actualiseringen van de lijst van invasieve 
uitheemse soorten, waaronder ook 
boomsoorten,

Or. en

Amendement 7
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het wereldwijde 
evaluatierapport van IPBES van 31 mei 
2019 over biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten,

Or. en

Amendement 8
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van het 
Europees Milieuagentschap getiteld “The 
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European environment – state and 
outlook 2020: knowledge for transition to 
a sustainable Europe”, gepubliceerd op 4 
december 2019,

Or. en

Amendement 9
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Ontwerpresolutie
Visum 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement over de 15e 
bijeenkomst van de Conferentie van de 
Partijen bij het Verdrag inzake 
biologische diversiteit (COP15),

Or. en

Amendement 10
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Ontwerpresolutie
Visum 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het speciaal verslag van de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over 
klimaatverandering, woestijnvorming, 
degradatie van bodems, het duurzaam 
beheer van gronden, de voedselveiligheid 
en de flux van broeikasgassen in de 
terrestrische ecosystemen,

Or. en
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Amendement 11
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram, Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal (COM(2019)0640),

Or. en

Amendement 12
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Visum 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-
biodiversiteitsstrategie,

Or. en

Amendement 13
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de klimaatstrategie voor 
2050,

Schrappen

Or. fi
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Amendement 14
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de tussentijdse evaluatie 
van de biodiversiteitsstrategie tot 2020,

Or. en

Amendement 15
Petri Sarvamaa

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

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

– gezien de conclusies van de Raad 
van 29 november 2019 over de 
geactualiseerde EU-strategie voor de bio-
economie1 bis,

_________________
1 bis 
http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-14594-2019-INIT/nl/pdf

Or. en

Amendement 16
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, 
Maria Noichl, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová, Anna Deparnay-
Grunenberg

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verantwoordelijkheden 
van de lidstaten uit hoofde van het 
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Verdrag inzake biologische diversiteit 
(CBD), het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC) en het 
Verdrag van de Verenigde Naties ter 
bestrijding van woestijnvorming 
(UNCCD),

Or. en

Amendement 17
Michal Wiezik, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het arrest van het Hof in de 
gevoegde zaken C-164/97 en C-165/97 1 bis

_________________
1 bis Arrest van het Hof in de gevoegde 
zaken C-164/97 en C-165/97. Zie: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:6199
7CJ0164&rid=1

Or. en

Amendement 18
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Visum 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de voorgestelde klimaatwet 
1 bis,
_________________
1 bis Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een kader voor de 
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totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1999 (Europese klimaatwet).

Or. en

Amendement 19
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de interne en 
internationale verplichtingen van de EU, 
bijvoorbeeld in verband met de Europese 
Green Deal, de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals, SDG’s) van de VN, 
het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst 
van Parijs en de totstandbrenging van een 
emissievrije maatschappij, onmogelijk 
kunnen worden nagekomen zonder de 
klimaatvoordelen en andere 
ecosysteemdiensten die worden geleverd 
door bossen en de houtsector;

A. overwegende dat de interne en 
internationale verplichtingen van de EU, 
bijvoorbeeld in verband met de Europese 
Green Deal, de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals, SDG’s) van de VN, 
het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst 
van Parijs en de totstandbrenging van een 
emissievrije maatschappij, onmogelijk 
kunnen worden nagekomen zonder 
ambitieuzere bindende klimaat- en 
milieudoelstellingen op het gebied van 
behoud en herstel van bosecosystemen;

Or. fr

Amendement 20
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de interne en 
internationale verplichtingen van de EU, 
bijvoorbeeld in verband met de Europese 
Green Deal, de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals, SDG’s) van de VN, 
het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst 

A. overwegende dat de interne en 
internationale verplichtingen van de EU, 
bijvoorbeeld in verband met de Europese 
Green Deal, de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals, SDG’s) van de VN, 
het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst 
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van Parijs en de totstandbrenging van een 
emissievrije maatschappij, onmogelijk 
kunnen worden nagekomen zonder de 
klimaatvoordelen en andere 
ecosysteemdiensten die worden geleverd 
door bossen en de houtsector;

van Parijs en het bereiken van 
klimaatneutraliteit tegen 2050, onmogelijk 
kunnen worden nagekomen zonder de 
voordelen van koolstofvastlegging, zonder 
het leefmilieu van wilde dieren en planten 
en andere ecosysteemdiensten die worden 
geleverd door bossen en de houtsector;

Or. en

Amendement 21
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de interne en 
internationale verplichtingen van de EU, 
bijvoorbeeld in verband met de Europese 
Green Deal, de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals, SDG’s) van de VN, 
het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst 
van Parijs en de totstandbrenging van een 
emissievrije maatschappij, onmogelijk 
kunnen worden nagekomen zonder de 
klimaatvoordelen en andere 
ecosysteemdiensten die worden geleverd 
door bossen en de houtsector;

A. overwegende dat de interne en 
internationale verplichtingen van de EU, 
bijvoorbeeld in verband met de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals, SDG’s) van de VN, 
het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst 
van Parijs en de totstandbrenging van een 
emissievrije maatschappij, onmogelijk 
kunnen worden nagekomen zonder de 
klimaatvoordelen en andere 
ecosysteemdiensten die worden geleverd 
door bossen en de houtsector;

Or. fi

Amendement 22
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de interne en 
internationale verplichtingen van de EU, 

A. overwegende dat de interne en 
internationale verplichtingen van de EU, 
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bijvoorbeeld in verband met de Europese 
Green Deal, de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals, SDG’s) van de VN, 
het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst 
van Parijs en de totstandbrenging van een 
emissievrije maatschappij, onmogelijk 
kunnen worden nagekomen zonder de 
klimaatvoordelen en andere 
ecosysteemdiensten die worden geleverd 
door bossen en de houtsector;

bijvoorbeeld in verband met de Europese 
Green Deal, de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals, SDG’s) van de VN, 
het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst 
van Parijs en de totstandbrenging van een 
emissievrije maatschappij, onmogelijk 
kunnen worden nagekomen zonder de 
klimaatvoordelen en andere 
ecosysteemdiensten die worden geleverd 
door bossen;

Or. en

Amendement 23
Michal Wiezik, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de interne en 
internationale verplichtingen van de EU, 
bijvoorbeeld in verband met de Europese 
Green Deal, de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals, SDG’s) van de VN, 
het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst 
van Parijs en de totstandbrenging van een 
emissievrije maatschappij, onmogelijk 
kunnen worden nagekomen zonder de 
klimaatvoordelen en andere 
ecosysteemdiensten die worden geleverd 
door bossen en de houtsector;

A. overwegende dat de interne en 
internationale verplichtingen van de EU, 
bijvoorbeeld in verband met de Europese 
Green Deal, de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals, SDG’s) van de VN, 
het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst 
van Parijs en de totstandbrenging van een 
emissievrije maatschappij, onmogelijk 
kunnen worden nagekomen zonder de 
klimaatvoordelen en andere 
ecosysteemdiensten die worden geleverd 
door bossen;

Or. en

Amendement 24
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de verantwoordelijkheid voor bossen 
ligt bij de lidstaten, maar dat de EU reeds 
lang via haar beleid bijdraagt aan 
duurzaam bosbeheer en aan de besluiten 
die over bossen worden genomen door de 
lidstaten;

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU, 
maar dat de EU reeds lang via 
verschillende wetgevingshandelingen – 
onder meer de vogelrichtlijn, de 
habitatrichtlijn, het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, de LULUCF-
verordening, de richtlijn hernieuwbare 
energie, de houtverordening en de Flegt-
verordeningen – tal van aspecten 
reguleert die betrekking hebben op 
bossen;

Or. en

Amendement 25
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de verantwoordelijkheid voor bossen 
ligt bij de lidstaten, maar dat de EU reeds 
lang via haar beleid bijdraagt aan 
duurzaam bosbeheer en aan de besluiten 
die over bossen worden genomen door de 
lidstaten;

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de verantwoordelijkheid voor bossen 
ligt bij de lidstaten, maar dat de EU reeds 
lang via haar beleid bijdraagt aan 
duurzaam bosbeheer en aan de besluiten 
die over bossen worden genomen door de 
lidstaten en zo de grondslag legt voor een 
betere coördinatie tussen nationale 
beleidslijnen;

Or. fr

Amendement 26
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Isabel 
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Carvalhais, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de verantwoordelijkheid voor bossen 
ligt bij de lidstaten, maar dat de EU reeds 
lang via haar beleid bijdraagt aan 
duurzaam bosbeheer en aan de besluiten 
die over bossen worden genomen door de 
lidstaten;

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de verantwoordelijkheid voor bossen 
ligt bij de lidstaten, maar dat de EU reeds 
lang via haar beleid, dat deels reeds 
gevolgen heeft voor het bosbeleid van de 
lidstaten, bijdraagt aan duurzaam 
bosbeheer en aan de besluiten die over 
bossen worden genomen door de lidstaten;

Or. en

Amendement 27
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU 
en dat de verantwoordelijkheid voor 
bossen ligt bij de lidstaten, maar dat de 
EU reeds lang via haar beleid bijdraagt 
aan duurzaam bosbeheer en aan de 
besluiten die over bossen worden 
genomen door de lidstaten;

B. overwegende dat in het Verdrag 
niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid en dat 
bosbescherming van rechtswege een 
onderdeel vormt van de acties ten gunste 
van het milieu, waarvoor de 
communautaire bevoegdheid op 
artikel 191 van het Verdrag berust1 bis;

_________________
1 bis Arrest van het Hof in de gevoegde 
zaken C-164/97 en C-165/97.

Or. en
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Amendement 28
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de verantwoordelijkheid voor bossen 
ligt bij de lidstaten, maar dat de EU reeds 
lang via haar beleid bijdraagt aan 
duurzaam bosbeheer en aan de besluiten 
die over bossen worden genomen door de 
lidstaten;

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de verantwoordelijkheid voor bossen 
ligt bij de lidstaten, maar dat de EU reeds 
lang via haar beleid en richtsnoeren 
bijdraagt aan duurzaam bosbeheer en aan 
de besluiten die over bossen worden 
genomen door de lidstaten;

Or. ro

Amendement 29
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de verantwoordelijkheid voor bossen 
ligt bij de lidstaten, maar dat de EU reeds 
lang via haar beleid bijdraagt aan 
duurzaam bosbeheer en aan de besluiten 
die over bossen worden genomen door de 
lidstaten;

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de verantwoordelijkheid voor bossen 
ligt bij de lidstaten, maar dat de EU reeds 
lang via haar beleid, voornamelijk haar 
plattelandsbeleid, bijdraagt aan duurzaam 
bosbeheer en aan de besluiten die over 
bossen worden genomen door de lidstaten;

Or. en

Amendement 30
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Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de verantwoordelijkheid voor bossen 
ligt bij de lidstaten, maar dat de EU reeds 
lang via haar beleid bijdraagt aan 
duurzaam bosbeheer en aan de besluiten 
die over bossen worden genomen door de 
lidstaten;

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de EU derhalve geen bevoegdheid 
heeft ten aanzien van het bosbeleid van de 
lidstaten, maar dat de EU reeds lang via 
haar beleid bijdraagt aan duurzaam 
bosbeheer en aan de besluiten die over 
bossen worden genomen door de lidstaten;

Or. fi

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de verantwoordelijkheid voor bossen 
ligt bij de lidstaten, maar dat de EU reeds 
lang via haar beleid bijdraagt aan 
duurzaam bosbeheer en aan de besluiten 
die over bossen worden genomen door de 
lidstaten;

B. overwegende dat in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie niet wordt verwezen naar een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU en 
dat de verantwoordelijkheid voor bossen 
ligt bij de lidstaten; overwegende dat de 
Europese instellingen bijgevolg niet de 
bevoegdheid hebben om enige juridisch 
bindende regels met betrekking tot de 
houtsector vast te stellen;

Or. fr

Amendement 32
Teuvo Hakkarainen
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. fi

Amendement 33
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de Europese Unie 
een beter gecoördineerde strategie dient in 
te voeren om de toegenomen risico’s aan 
te pakken waaraan bossen en hun 
ecosysteemdiensten de komende jaren 
onvermijdelijk zullen worden blootgesteld, 
en om de weerbaarheid van bossen tegen 
de klimaatverandering te verbeteren;

Or. en

Amendement 34
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová, Anna Deparnay-
Grunenberg

Ontwerpresolutie
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Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat ongeveer 40 % 
van de bossen in de EU in handen is van 
de overheid en dat de lidstaten verplicht 
zijn in die openbare bossen het goede 
voorbeeld te geven voor duurzaam 
bosbeheer in dienst van het algemeen 
belang;

Or. en

Amendement 35
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat slechts 26 % van 
de bossoorten en 15 % van de boshabitats 
zich in een gunstige staat van 
instandhouding bevinden;

Or. en

Amendement 36
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, 
Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, 
Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de Europese 
bossen ongeveer 10 % van de EU-
koolstofemissies opnemen en opslaan en 
daardoor bijdragen tot de beperking van 
de klimaatverandering;
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Or. en

Amendement 37
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Martin Häusling, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat ook in de EU nog 
steeds illegale houtkap plaatsvindt1 bis;
_________________
1 bis Bijvoorbeeld in Roemenië, Zweden en 
Polen. Zie: 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing%20note%20May-
June%202019_Final.pdf en 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing_Note_April_-
_May_2018_Public_version.pdf

Or. en

Amendement 38
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat bossen 
circulaire ecosystemen zijn die berusten 
op de volledige recycling van de stoffen en 
nutriënten in die bossen; overwegende dat 
elke vorm van actief beheer gebaseerd is 
op de exploitatie van hulpbronnen uit dit 
ecosysteem, zodat de werking, structuur 
en biodiversiteit ervan onvermijdelijk 
worden aangetast;

Or. en



PE650.371v02-00 20/162 AM\1207223NL.docx

NL

Amendement 39
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat in een 
deel van de bosgebieden elke vorm van 
actief menselijk ingrijpen dringend moet 
worden verboden teneinde de volledige 
omvang van de biodiversiteit en 
functionaliteit van de bossen te kunnen 
behouden en de klimaatverandering te 
beperken;

Or. en

Amendement 40
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. fi
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Amendement 41
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Isabel 
Carvalhais, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

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

C. overwegende dat bossen en de hele 
houtwaardeketen van fundamenteel belang 
zijn voor de verdere ontwikkeling van de 
circulaire bio-economie, aangezien zij 
banen scheppen, zorgen voor economische 
welvaart in plattelands- en stedelijke 
gebieden, diensten leveren op het gebied 
van mitigatie van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, voordelen opleveren 
op het gebied van gezondheid en de 
biodiversiteit, de vooruitzichten van berg- 
en plattelandsgebieden beschermen, en 
woestijnvorming tegengaan;

Or. en

Amendement 42
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat bossen en de hele 
houtwaardeketen van fundamenteel 
belang zijn voor de verdere ontwikkeling 
van de circulaire bio-economie, aangezien 
zij banen scheppen, zorgen voor 
economische welvaart in plattelands- en 
stedelijke gebieden, diensten leveren op het 
gebied van mitigatie van en aanpassing aan 
de klimaatverandering, voordelen 

C. overwegende dat de hele 
houtwaardeketen banen schept, zorgt voor 
economische welvaart in plattelands- en 
stedelijke gebieden en van cruciaal belang 
is voor de vooruitzichten van berg- en 
plattelandsgebieden en overwegende dat 
bossen diensten leveren op het gebied van 
mitigatie van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, voordelen opleveren 
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opleveren op het gebied van gezondheid en 
de biodiversiteit, en de vooruitzichten van 
berg- en plattelandsgebieden beschermen;

op het gebied van gezondheid, en 
biodiversiteit en beschermde soorten 
huisvesten;

Or. en

Amendement 43
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

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

C. overwegende dat bossen en de hele 
houtwaardeketen van fundamenteel belang 
zijn voor de verdere ontwikkeling van de 
circulaire bio-economie, aangezien zij 
banen scheppen, zorgen voor economische 
welvaart in plattelands- en stedelijke 
gebieden, diensten leveren op het gebied 
van mitigatie van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, voordelen opleveren 
op het gebied van gezondheid en de 
biodiversiteit, en de vooruitzichten van 
berggebieden, eilanden en 
plattelandsgebieden beschermen;

Or. en

Amendement 44
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat bossen en de hele 
houtwaardeketen van fundamenteel 
belang zijn voor de verdere ontwikkeling 
van de circulaire bio-economie, aangezien 
zij banen scheppen, zorgen voor 
economische welvaart in plattelands- en 
stedelijke gebieden, diensten leveren op 

C. overwegende dat de bosstrategie 
van de Europese Unie op efficiënte wijze 
moet bijdragen aan een rationele en 
duurzame exploitatie van bossen, het 
geplande herstel en de doeltreffende 
bescherming ervan in het belang van de 
huidige en toekomstige generaties en 



AM\1207223NL.docx 23/162 PE650.371v02-00

NL

het gebied van mitigatie van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
voordelen opleveren op het gebied van 
gezondheid en de biodiversiteit, en de 
vooruitzichten van berg- en 
plattelandsgebieden beschermen;

educatie van burgers in een geest van 
grote verantwoordelijkheid wat betreft 
bedachtzaam en spaarzaam gebruik van 
bossen die een belangrijk deel vormen van 
de natuurlijke rijkdommen van de 
Europese Unie;

Or. fr

Amendement 45
Michal Wiezik, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. en

Amendement 46
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel, Monika Beňová, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat bossen aan de 
oevers van een rivier een zeer belangrijke 
rol vervullen, niet alleen als natuurlijke 
bescherming tegen een verhoging van het 
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waterpeil tijdens overstromingen, maar 
ook omdat zij vocht vasthouden tijdens de 
opwarming van de aarde; overwegende 
dat zij niet alleen een belangrijke rol 
spelen bij het behoud van de biodiversiteit, 
maar ook onder meer minerale reststoffen 
uit de landbouw opnemen via het 
grondwater en daardoor de blootstelling 
van rivieren aan vervuiling beperken; 
overwegende dat er in sommige lidstaten 
regionale projecten zijn geweest waarbij 
op enkele meters afstand van de 
rivieroever nieuwe bossen werden 
aangeplant;

Or. en

Amendement 47
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Mazaly Aguilar, Peter Jahr, Herbert 
Dorfmann, Carmen Avram, Paolo De Castro, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat behoorlijk 
gefinancierd onderzoek van hoge 
kwaliteit, innovatie, 
informatieverzameling, onderhoud en 
ontwikkeling van databanken, beste 
praktijken en kennisdeling van cruciaal 
belang zijn voor de toekomst van de 
multifunctionele bossen van de EU en 
voor de gehele houtwaardeketen, gezien 
de toenemende eisen die aan bossen 
worden gesteld en het feit dat moet 
worden voldaan aan de vele kansen en 
uitdagingen waarmee de maatschappij 
wordt geconfronteerd;

Or. en

Amendement 48
Isabel Carvalhais, Carmen Avram
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het gevaar van 
bosbranden ten gevolge van de 
weersomstandigheden in de meeste 
Europese regio’s, voornamelijk in 
westelijk Midden-Europa, naar 
verwachting sterk zal toenemen naarmate 
het klimaat verandert en dat dit ertoe zal 
leiden dat zones met een matig 
brandgevaar zich naar het noorden zullen 
uitbreiden en dat het hoogste absolute 
gevaar in het gebied rondom de 
Middellandse Zee geconcentreerd zal zijn; 
overwegende dat het gevaar meer 
uitgesproken is voor hogere dan voor 
lagere emissiescenario’s1 bis;
_________________
1 bis 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/bitstream/JRC108974/jrc108974_fin
al.pdf

Or. en

Amendement 49
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de omvang van 
de klimaatverandering zal leiden tot een 
grote migratie van Europese 
boomsoorten, een verhoogde boomsterfte 
waardoor alle biotische interacties in 
gevaar worden gebracht en een 
verandering in samenstelling van de 
microbiologische bodemflora, met 
afnemende vruchtbaarheid van bodems 
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en een toename van boomplagen als 
gevolg;

Or. fr

Amendement 50
Michal Wiezik, Maria Noichl, Martin Häusling

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de aanhoudende 
aftakeling van de biodiversiteit de voorbije 
decennia negatieve gevolgen heeft gehad 
voor de levering van tal van 
ecosysteemdiensten; overwegende dat deze 
achteruitgang deels te wijten is aan 
intensieve land- en bosbouw; 
overwegende dat een verdere terugval in 
het reguleren van deze diensten negatieve 
gevolgen kan hebben voor de 
levenskwaliteit1 bis

_________________
1 bis IPBES (2018), Summary for 
policymakers of the regional assessment 
report on biodiversity and ecosystem 
services for Europe and Central Asia of 
the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services, M. Fischer, M. Rounsevell, A. 
Torre-Marin Rando, A. Mader, A. 
Church, M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn. 
P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-
López, I. Ring, C. Sandström, I. Sousa 
Pinto, P. Visconti, N.E. Zimmermann en 
M. Christie (eds.). IPBES-secretariaat, 
Bonn, Duitsland. Zie: 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_6
_15_add.4_eca_english.pdf

Or. en
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Amendement 51
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat 
klimaatwetenschappers het erover eens 
zijn dat een gelijktijdige beperking van 
brandstofemissies en verlaging van CO2 
in de atmosfeer door bosgroei van 
cruciaal belang is om de doelstellingen te 
bereiken, namelijk de wereldwijde CO2-
uitstoot tegen 2030 verminderen met 45 % 
ten opzichte van het niveau in 2010, zoals 
geadviseerd door de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering in haar speciaal 
verslag over de opwarming van de aarde 
met 1,5 °C van 2018;

Or. en

Amendement 52
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat bossen ons 
natuurlijke erfgoed vormen dat wij 
moeten beschermen en in stand moeten 
houden, dat goed beheer van dit erfgoed 
van essentieel belang is voor de welstand 
ervan en voor de ondersteuning van de 
biodiversiteit en economische, toeristische 
en sociale welvaart;

Or. fr
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Amendement 53
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, in het kader van 
het GLB, instrumenten en middelen heeft 
verstrekt om de bosbouw te ondersteunen 
en dit dient te blijven doen in het GLB na 
2020, met bijzondere aandacht voor 
duurzaam bosbeheer;

Or. en

Amendement 54
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de EU 16 miljoen 
particuliere boseigenaren telt die 
ongeveer 60 % van de bossen in de EU 
bezitten; overwegende dat de gemiddelde 
oppervlakte van een bos in privébezit 
13 ha is, waarbij ongeveer twee derde van 
de particuliere boseigenaren minder dan 
3 ha bos bezit;

Or. en

Amendement 55
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
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Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat duurzaam 
beheerde bossen enorm belangrijk zijn 
voor het garanderen van banen in 
plattelandsgebieden, dat deze bossen niet 
alleen bevorderlijk zijn voor de 
volksgezondheid, maar ook een essentiële 
bijdrage leveren aan het milieu en de 
biodiversiteit;

Or. en

Amendement 56
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat maatregelen voor 
de bestrijding van en aanpassing aan de 
klimaatverandering in bossen onderling 
verbonden zijn waar bepaalde aspecten in 
evenwicht moeten worden gebracht en 
synergie tussen deze maatregelen moet 
worden bevorderd, met name in de 
aanpassingsstrategieën en -plannen van 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 57
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de Europese 
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bossen en hun situaties uiteenlopen en 
derhalve op verschillende manieren 
moeten worden behandeld, maar altijd 
met het oog op de verbetering van hun 
economische, sociale en milieufunctie;

Or. pt

Amendement 58
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de nationale 
beleidsmaatregelen inzake bossen en 
bosbeheer momenteel een kader 
weerspiegelen dat versnipperd, 
onsamenhangend en op dit moment 
onvoldoende gecoördineerd op EU-niveau 
is;

Or. ro

Amendement 59
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de ultraperifere 
gebieden zeer rijke reservoirs van 
biodiversiteit omvatten en dat het van 
fundamenteel belang is om deze in stand 
te houden;

Or. en

Amendement 60
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Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het 
biodiversiteitsverlies in bossen 
verstrekkende gevolgen heeft voor milieu, 
economie en maatschappij;

Or. en

Amendement 61
Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika Beňová, Paolo De 
Castro

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de toegang tot 
natuurlijke bosgebieden en/of 
bosproducten van cruciaal belang is voor 
de teelt van gedomesticeerde of 
halfgedomesticeerde inheemse en lokale 
rassen met een hoge sociaaleconomische 
en culturele waarde, zoals het Oostelijke-
Balkanvarken of het Iberische zwarte 
varken; overwegende dat de kwaliteit van 
de producten afkomstig van deze dieren in 
hoge mate afhangt van de aanwezigheid 
van eikels en andere bosproducten, en dat 
het daarom van cruciaal belang is dat de 
kwekers toegang hebben tot de nodige 
omstandigheden voor het kweken van de 
respectieve rassen;

Or. en

Amendement 62
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-
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Veli

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de 
bodemkwaliteit van cruciaal belang is 
voor het verlenen van ecosysteemdiensten 
zoals waterfiltering en -opslag en 
bijgevolg voor de bescherming tegen 
overstromingen en droogte, voor CO2-
vastlegging, biodiversiteit en de groei van 
biomassa; overwegende dat de verbetering 
van de bodemkwaliteit, bijvoorbeeld door 
in sommige regio’s naaldbossen om te 
zetten in loofbossen, een economisch 
lastig proces is dat decennia in beslag 
neemt;

Or. en

Amendement 63
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het laten groeien 
van bestaande bossen zodat ze hun 
biologisch potentieel voor 
koolstofvastlegging helemaal realiseren 
een manier is om de verwijdering van CO2 
te optimaliseren en tegelijkertijd de 
klimaatverandering te beperken en de 
biodiversiteit, bodem, lucht, land en water 
te beschermen; overwegende dat bossen 
meer CO2 per acre opslaan naarmate ze 
ouder worden, vooral nadat ze volgroeid 
zijn op 50 jaar; overwegende dat bossen 
ongeveer 2,5 keer meer koolstof opslaan 
in de bodem dan in de biomassa van de 
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bomen1 bis;
_________________
1 bis Bruno De Vos e.a., Benchmark values 
for forest soil carbon stocks in Europe: 
Results from a large scale forest soil 
survey, Geoderma, Volumes 251–252, 
augustus 2015, blz. 33-46.

Or. en

Amendement 64
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de uitbreiding 
van het landbouwareaal in Europa 
gepaard moet gaan met het nodige beheer 
en onderhoud van onze bossen; 
overwegende dat de Europese bossen een 
grote diversiteit hebben en dat via de 
bosstrategie bosgebieden moeten worden 
ondersteund die soms zeer verschillend 
zijn naargelang de lidstaten, 
boomsoorten, omvang of manier van 
functioneren van bosbouwexploitatie;

Or. fr

Amendement 65
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de cruciale rol 
van duurzaam bosbeheer duidelijker moet 
worden gemaakt aan de Europese 
samenleving, die steeds meer afgesneden 
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raakt van bossen en bosbouw, en dat 
daarbij de vele voordelen moeten worden 
onderstreept die bossen met zich 
meebrengen voor de economie, 
samenleving en het milieu, evenals hun 
belang op cultureel en historisch gebied;

Or. en

Amendement 66
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat bossen, naast de 
koolstofvastlegging, een gunstig effect 
hebben op het klimaat, de atmosfeer, het 
behoud van de biodiversiteit en het stelsel 
van rivieren en watergebieden, de bodem 
beschermen tegen erosie door water en 
wind en andere nuttige natuurlijke 
eigenschappen hebben;

Or. fr

Amendement 67
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat nagenoeg 23 % 
van de Europese bossen te vinden is in 
Natura 2000-gebieden, waarvan meer dan 
de helft in bepaalde lidstaten, en dat bijna 
de helft van de natuurlijke habitats in 
Natura 2000-gebieden bossen zijn;
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Or. en

Amendement 68
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat actief beheer 
nadelige gevolgen heeft voor belangrijke 
eigenschappen van bosecosystemen, 
voornamelijk de hoeveelheid en kwaliteit 
dood hout, en vroege en late stadia in de 
successie van bossen;

Or. en

Amendement 69
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat oerbossen 
unieke reservoirs voor biodiversiteit 
vormen en een grotere capaciteit hebben 
om koolstof vast te leggen dan secundaire 
bossen; overwegende dat de bossen van 
Bialowieza een onvervangbaar gebied 
vormen voor het behoud van de 
biodiversiteit, met name vanwege de 
omvang, de beschermingsstatus en de in 
wezen ongerepte natuur; overwegende dat 
de bossen van Bialowieza zijn opgenomen 
op de werelderfgoedlijst van Unesco en 
door haar als biosfeerreservaat worden 
erkend;

Or. fr
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Amendement 70
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat bossen 
met een hoge instandhoudingswaarde een 
cruciale rol te vervullen hebben bij het 
behoud van kwetsbare habitats en ook 
bijdragen moeten leveren aan de 
wetenschap; overwegende dat sommige 
EU-lidstaten doelgerichte 
beleidsmaatregelen in verband met bossen 
met een hoge instandhoudingswaarde 
hebben vastgesteld, hetgeen 
lovenswaardig is; overwegende dat de 
toegevoegde waarde van deze bossen niet 
kan worden uitgedrukt of gemeten in 
economische termen, zodat boseigenaren 
er soms moeite mee hebben deze waarde 
te begrijpen, en dat het daarom nuttig zou 
zijn, indien en waar nodig, een of ander 
compensatiemechanisme te ontwerpen;

Or. en

Amendement 71
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat hoge 
uitstervingscijfers van sterk 
gespecialiseerde bossoorten die vaak in 
beheerde bossen worden waargenomen in 
tegenspraak zijn met het idee dat dergelijk 
beheer duurzaam zou zijn, met name in 
verband met de milieupijler, en twijfel 
zaait over het samengaan van actief 
beheer en bosbehoud in gevallen waar 
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instandhoudingsmaatregelen zijn 
getroffen voor het volledige scala van 
bosbiodiversiteit, en met name voor de 
meest bedreigde soorten;

Or. en

Amendement 72
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat beheerde 
aanplantingen die regelmatig worden 
gekapt veel minder koolstof opslaan 
omdat de bomen slechts een jonge leeftijd 
en omvang bereiken1 bis; overwegende dat 
aanplantingen vaak monoculturen zijn en 
dat deze trager en minder koolstof 
vastleggen dan intacte bossen met een 
grotere diversiteit aan boomsoorten, die 
voornamelijk samengesteld is uit 
endemische Europese soorten, en 
grootschaligere biologische 
koolstofvastlegging1 ter;
_________________
1 bis Harmon e.a. (1990), Effects on carbon 
storage of conversion of old-growth 
forests to young forests, Science, 
9 februari 1990; 247(4943):699-702. John 
Sterman e.a. (2018), Does replacing coal 
with wood lower CO2 emissions? 
Dynamic lifecycle analysis of wood 
bioenergy, Environmental Research 
Letters, 
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1
748-9326/ aaa512/meta
1 ter Liu, Y., M. Kumar, G.G. Katul en A. 
Porporato (2018), Reduced resilience as a 
potential early warning signal of forest 
mortality. Ecological Society of America 
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Annual Meeting, augustus 5-10, 2018, 
New Orleans, Louisiana. 

Or. en

Amendement 73
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat volgens de 
recentste ramingen slechts 26 % van de 
bossoorten en 15 % van de boshabitats 
zich in een gunstige staat van 
instandhouding bleken te bevinden1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.eea.europa.eu/themes/biodive
rsity/forests/forest-dynamics-in-europe-
and

Or. en

Amendement 74
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat 
momenteel in de EU projecten lopen in 
verband met de overschakeling van 
steenkool naar biomassa, dat daardoor 
jaarlijks 67 megaton CO2 zal worden 
vrijgegeven en dat daarvoor jaarlijks 
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ongeveer 2 700 km2 bos zal moeten 
worden gekapt terwijl er slechts 64 TWh 
elektriciteit mee zal worden opgewekt, 
hetgeen minder dan 2 % van de 
elektriciteitsproductie in de EU is;

Or. en

Amendement 75
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel, Monika Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-
Kovács

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat bossen 
niet alleen de bron zijn van primaire 
bosproducten zoals hout, maar dat zij ook 
waardevolle secundaire producten 
opleveren, zoals paddenstoelen, truffels, 
kruiden, honing en bessen, die zeer 
belangrijk zijn voor de economische 
activiteiten in bepaalde regio’s van de 
Unie;

Or. en

Amendement 76
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat de 
Europese bossen een belangrijke rol 
spelen in de verbetering van het milieu, de 
ontwikkeling van de economie, de 
vervulling van de behoefte van de 
lidstaten aan houtproducten en de 
verhoging van het welzijn van de 
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bevolking;

Or. fr

Amendement 77
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat het 
duidelijk is dat oude bossen, gemengde 
bossen en boslandbouw grotere voordelen 
bieden voor het klimaat, de biodiversiteit 
en veerkracht dan aangeplante bossen;

Or. en

Amendement 78
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat de vraag 
naar authentieke wilde natuur overal ter 
wereld toeneemt, en dat overheidssteun 
voor de strenge bescherming van 
bosecosystemen fors is gestegen;

Or. en

Amendement 79
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat het 
gebruik van hout als biomassa voor de 
productie van energie hogere CO2-
emissies per eenheid energie voortbrengt 
dan steenkool, ten gevolge van een lagere 
energiedichtheid, hogere emissies die 
afkomstig zijn van de leveringsketen en 
een minder doeltreffende omzetting van 
verbrandingswarmte in elektriciteit; 
overwegende dat houtbiomassa 
doeltreffender warmte voortbrengt dan 
energie;

Or. en

Amendement 80
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Isabel 
Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat 
boslandbouw, gedefinieerd als 
grondgebruikstelsels waarbij bomen 
worden gekweekt in combinatie met 
landbouw op hetzelfde perceel, een reeks 
grondgebruikstelsels is die de algehele 
productiviteit vergroten, meer biomassa 
opleveren, de bodem in stand houden en 
herstellen en een aantal waardevolle 
ecosysteemdiensten verstrekken;

Or. en

Amendement 81
Manuel Bompard
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Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat de 
multifunctionele rol van bossen, de 
aanzienlijke tijd die nodig is voor de 
vorming ervan en het belang een goede 
diversiteit van boomsoorten te 
waarborgen, zowel het duurzame gebruik, 
de instandhouding als de toename van 
bosrijkdommen tot een taak van Europees 
belang maken;

Or. fr

Amendement 82
Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika Beňová, Paolo De 
Castro, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat de sociaal 
verantwoorde en milieuvriendelijke jacht 
ook een belangrijke rol speelt in bossen en 
halfbeboste regio’s doordat dit zorgt voor 
wildbeheer en de verspreiding van ziekten, 
zoals Afrikaanse varkenspest, tegengaat;

Or. en

Amendement 83
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat er nieuwe 
mogelijkheden voor de bestrijding van en 
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aanpassing aan de klimaatverandering, 
zoals “proforestation”1 bis, ontstaan;
_________________
1 bis “Proforestation”: bestaande bossen 
intact laten groeien tot ze hun ecologische 
potentieel hebben bereikt. Zie: William R. 
Moomaw (2019), “Intact Forests in the 
United States: Proforestation Mitigates 
Climate Change and Serves the Greatest 
Good”, in: Frontiers in Forests and 
Global Change.

Or. en

Amendement 84
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C septies. overwegende dat de 
gemiddelde levenscyclus van 
houtproducten doorgaans wordt geschat 
op 50 jaar voor de bouw, 8 jaar voor 
houtpanelen en één jaar voor energie, 
warmte of papier; overwegende dat het 
gemiddeld 40 jaar duurt voordat een 
nieuwe boom het equivalent opslaat van 
de hoeveelheid koolstofdioxide die in de 
atmosfeer wordt vrijgegeven door de 
houtproducten die van een gekapte boom 
worden gemaakt; overwegende dat 
klimaatwetenschappers van mening zijn 
dat de klimaatverandering de volgende 
twaalf jaar moet worden beperkt om de 
aarde met minder dan 2 °C te laten 
opwarmen;

Or. en

Amendement 85
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Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C septies. overwegende dat in de 
Europese landbouwgronden meer dan 
1 500 miljoen ton koolstof1 bis zou kunnen 
worden opgeslagen door over te schakelen 
op agrobosbouw, de aanplant van heggen, 
braaklegging en vegetatiebedekking; 
overwegende dat agrobosbouw goed is 
voor 90 % van dit potentieel; overwegende 
dat agrobosbouw positieve effecten heeft 
op bodembescherming, behoud van 
waterkwaliteit en de biodiversiteit;
_________________
1 bis www.agroforesterie.fr › agroforesterie-
et-PAC-fevrier-2013 

Or. fr

Amendement 86
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C septies. overwegende dat volgens de 
bepalingen van de LULUCF-
verordening1 bis een koolstofreservoir van 
dood hout in het bos overeenstemt met 
gekapte houtproducten met lange 
levenscycli aangezien de koolstof daarin 
geen instantane oxidisatie ondergaat, 
terwijl dood hout cruciale microhabitats 
vormt waarvan een aantal soorten, met 
inbegrip van beschermde soorten, 
afhankelijk zijn;
_________________
1 bis Verordening (EU) 2018/841 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 
30 mei 2018.

Or. en

Amendement 87
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel, Monika Beňová, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C septies. overwegende dat bossen 
een cruciale rol spelen in de bestrijding 
van bodemerosie en de verwoestijning van 
landmassa’s; overwegende dat onderzoek 
aantoont dat bomen in parken en in de 
stedelijke omgeving een positief effect 
hebben op de temperatuur en deze lager 
houden dan boomloze gebieden;

Or. en

Amendement 88
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C octies. overwegende dat 
bosbouwexploitatie en de houtsector tot de 
gevaarlijkste industriesectoren behoren en 
een groot aantal arbeidsongevallen, 
beroepsziekten en vroegtijdige 
pensionering met zich meebrengen; 
overwegende dat de blootstelling aan 
houtstof een groot gezondheidsrisico 
vormt voor miljoenen werknemers in de 
houtsector, dat aan de basis ligt van 
luchtweg- en huidaandoeningen en de 
tweede oorzaak van met het werk verband 



PE650.371v02-00 46/162 AM\1207223NL.docx

NL

houdende vormen van kanker is;

Or. fr

Amendement 89
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram, Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C octies. overwegende dat het 
Intergouvernementeel platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosystemen in zijn Global assessment 
report on biodiversity and ecosystem 
services van 2019 concludeert dat 25 % 
van de soorten, zowel dier- als 
plantsoorten, bedreigd is en dat één 
miljoen soorten met uitsterven wordt 
geconfronteerd;

Or. en

Amendement 90
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C octies. overwegende dat in de 
huidige programmeringsperiode (2014-
2020) maatregelen zijn genomen in het 
GLB die bedoeld zijn om 
marktdeelnemers te helpen capaciteit op 
te bouwen met betrekking tot bosbeheer;

Or. en
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Amendement 91
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C octies. overwegende dat met de 
voorgestelde klimaatwet grotere ambitie 
aan de dag wordt gelegd zonder dat 
daarbij de richtsnoeren voor de energie-
unie en klimaatactie van de EU worden 
verbeterd en gecorrigeerd;

Or. en

Amendement 92
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro

Ontwerpresolutie
Overweging C nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C nonies. overwegende dat sommige 
bosrijke regio’s wemelen van de plagen en 
insecten, zoals houtkevers en diverse 
zwammen; overwegende dat natuurlijke 
populaties van kastanjebossen lijden 
onder een invasie van Cryphonectria 
parasitica (kastanjekanker), die de 
overleving van deze populaties ernstig 
bedreigt, en die op termijn ook een 
bedreiging vormt voor de bijbehorende 
activiteiten van de mens, zoals de 
productie en verzameling van kastanjes;

Or. en

Amendement 93
Michal Wiezik, Maria Noichl
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Ontwerpresolutie
Overweging C nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C nonies. overwegende dat het 
kortetermijneffect van een gekapt bos op 
het klimaat negatief is1 bis; overwegende 
dat de mogelijke nieuwe begroeiing van 
een gekapt gebied geen nut heeft op de 
korte termijn gezien de kritieke periode 
waarover we slechts beschikken om in 
actie te komen en dat dit daarom niet mag 
worden aangevoerd als argument voor het 
klimaat- en bosbeleid tot 2050;
_________________
1 bis G. Englund, S.-O. Holm, B.-G. 
Jonsson en D. van der Spoel (2019), The 
climate benefit of reduced forest 
harvesting is enormous.

Or. en

Amendement 94
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging C nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C nonies. overwegende dat grote 
bomen en intacte, oudere bossen een 
essentiële habitat vormen die jongere, 
beheerde bossen niet kunnen bieden; 
overwegende dat in 2017 slechts 26 % van 
de bossoorten en 15 % van de boshabitats 
zich in een gunstige staat van 
instandhouding bleken te bevinden, en dat 
er geen evolutie naar verbetering 
zichtbaar was;

Or. en
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Amendement 95
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Overweging C nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C nonies. overwegende dat de 
arbeidsomstandigheden op het gebied van 
bosbouwexploitatie zijn verbeterd ten 
gevolge van de mechanisatie, maar dat 
bosbouwmachines tegelijkertijd de 
omliggende vegetatie beschadigen en 
bijdragen aan bodemaantasting;

Or. fr

Amendement 96
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Overweging C nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C nonies. overwegende dat de 
koolstofmoleculen van CO2 in de 
atmosfeer niet verschillen op grond van 
hun oorsprong;

Or. en

Amendement 97
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram, Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Overweging C decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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C decies. overwegende dat de 
klimaatverandering de groeicapaciteit van 
bossen wijzigt, de frequentie en ernst van 
droogte, overstromingen en branden 
verhoogt, en de ontwikkeling bevordert 
van plagen en ziekten die de bossen in de 
EU kunnen aantasten; overwegende dat 
intacte ecosystemen beter kunnen omgaan 
met stresserende milieufactoren, zoals 
klimaatwijzigingen, dan aangetaste 
ecosystemen, omdat zij zich dankzij hun 
inherente eigenschappen optimaal 
kunnen aanpassen1 bis;
_________________
1 bis James E. Watson e.a. (2018), “The 
exceptional value of intact forest 
ecosystems”, in: Nature Ecology & 
Evolution.

Or. en

Amendement 98
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Overweging C decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C decies. overwegende dat steeds 
vaker gedetacheerde werknemers op 
bosbouwterreinen worden ingezet; 
overwegende dat gedetacheerde 
werknemers op bosbouwterreinen in 
moeilijke en gevaarlijke omstandigheden 
moeten werken, met name als het gaat om 
kapwerkzaamheden; overwegende dat 
omvangrijke sociale fraude mogelijk 
wordt gemaakt door het inzetten van 
gedetacheerde werknemers in de 
houtsector;

Or. fr
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Amendement 99
Ivo Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging C decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C decies. overwegende dat er 
momenteel wereldwijde vrijwillige 
certificeringsregelingen bestaan voor 
verantwoorde bosbouwpraktijken, zoals de 
certificering van de Forestry Stewardship 
Council (FSC); overwegende dat op dit 
ogenblik 11 EU-lidstaten de FSC-
certificeringsregeling hebben ingevoerd, 
samen met 45 andere landen of andere 
gebieden;

Or. en

Amendement 100
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Overweging C undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C undecies. overwegende dat de 
overmatige houtkap verantwoordelijk is 
voor het verdwijnen van een groot aantal 
boomsoorten; overwegende dat het 
Europese samenwerkingsproject getiteld 
FunDivEUROPE, waarbij 29 
onderzoeksteams betrokken zijn met 
gegevens afkomstig van meer dan 200 
percelen in de bossen van zes Europese 
landen, heeft aangetoond dat biotische 
homogenisering negatieve gevolgen heeft 
voor de capaciteit van bossen om 
veelvuldige ecosysteemvoordelen te 
bieden; overwegende dat de 
onderzoeksteams aanbevelen de invasie 
van exoten te voorkomen en gebruik te 
maken van een grotere diversiteit van 
bomen voor de aanplanting van bossen, 
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teneinde de multifunctionaliteit van 
bossen te bevorderen, zodat op die manier 
de milieu-, economische en sociale eisen 
kunnen worden vervuld;

Or. fr

Amendement 101
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram, Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Overweging C undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C undecies. overwegende dat elke 
manier van houthakken andere gevolgen 
heeft voor de koolstofopslagcapaciteiten 
van bossen, hun bodemkwaliteit en staat 
van instandhouding, waarbij kaalkap van 
grote gebieden de schadelijkste methode 
is, aangezien daardoor veel organisch 
materiaal en wortels uit de bodem worden 
verwijderd, koolstof uit de bodem vrijkomt 
en de complexe structuur van het bos en 
de ecosystemen die ervan afhankelijk zijn 
ernstig worden beschadigd;

Or. en

Amendement 102
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram, Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Overweging C duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C duodecies. overwegende dat de 
beschikbare gegevens over bossen op EU-
niveau onvolledig en van wisselende 
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kwaliteit zijn, hetgeen de coördinatie in 
verband met bosbeheer op EU-niveau 
belemmert;

Or. en

Amendement 103
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Overweging C terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C terdecies. overwegende dat ook in de 
EU nog steeds illegale houtkap 
plaatsvindt1 bis;
_________________
1 bis Bijvoorbeeld in Roemenië, Zweden en 
Polen. Zie: 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing%20note%20May-
June%202019_Final.pdf en 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing_Note_April_-
_May_2018_Public_version.pdf

Or. en

Amendement 104
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Het verleden – recente successen en 
uitdagingen met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging

Toestand van de bossen in de EU en 
tenuitvoerlegging van de EU-bosstrategie
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Or. en

Amendement 105
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is tevreden met de publicatie van 
het verslag van de Commissie met als titel 
“Voortgang van de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU "Een nieuwe 
EU-bosstrategie ten bate van de bossen en 
de houtsector"” (COM(2018)0811);

1. neemt kennis van de publicatie van 
het verslag van de Commissie met als titel 
“Voortgang van de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU "Een nieuwe 
EU-bosstrategie ten bate van de bossen en 
de houtsector"” (COM(2018)0811);

Or. fr

Amendement 106
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Teuvo Hakkarainen, Herbert Dorfmann, 
Peter Jahr, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ingenomen met de maatregelen 
die de lidstaten en de Commissie hebben 
getroffen om de doelstellingen van de EU-
bosstrategie te verwezenlijken en met de 
betrokkenheid van het Permanent Comité 
voor de bosbouw, de Groep voor de 
dialoog met het maatschappelijk 
middenveld voor bosbouw en kurk, de 
deskundigengroep bosbranden, de 
deskundigengroep houtsector en 
sectorgerelateerde aangelegenheden en de 
relevante belanghebbenden bij de 
meerjarige tenuitvoerlegging van het 
meerjarenplan voor bossen;

Or. en
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Amendement 107
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van het feit dat de 
acht plus één prioritaire gebieden van de 
strategie zijn uitgevoerd met relatief 
weinig belemmeringen, met uitzondering 
van de uitdagingen die er nog steeds zijn 
op het gebied van de prioriteit onder de 
titel “Wat voor soort bossen hebben wij, 
en aan welke veranderingen zijn ze 
onderhevig” en van de bevordering van 
coördinatie en communicatie;

Schrappen

Or. fr

Amendement 108
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van het feit dat de 
acht plus één prioritaire gebieden van de 
strategie zijn uitgevoerd met relatief 
weinig belemmeringen, met uitzondering 
van de uitdagingen die er nog steeds zijn 
op het gebied van de prioriteit onder de 
titel “Wat voor soort bossen hebben wij, 
en aan welke veranderingen zijn ze 
onderhevig” en van de bevordering van 
coördinatie en communicatie;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 109
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van het feit dat de 
acht plus één prioritaire gebieden van de 
strategie zijn uitgevoerd met relatief 
weinig belemmeringen, met uitzondering 
van de uitdagingen die er nog steeds zijn 
op het gebied van de prioriteit onder de 
titel “Wat voor soort bossen hebben wij, 
en aan welke veranderingen zijn ze 
onderhevig” en van de bevordering van 
coördinatie en communicatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 110
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Carmen Avram, Paolo De Castro, Peter 
Jahr, Herbert Dorfmann, Anne Sander, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van het feit dat de 
acht plus één prioritaire gebieden van de 
strategie zijn uitgevoerd met relatief weinig 
belemmeringen, met uitzondering van de 
uitdagingen die er nog steeds zijn op het 
gebied van de prioriteit onder de titel “Wat 
voor soort bossen hebben wij, en aan welke 
veranderingen zijn ze onderhevig” en van 
de bevordering van coördinatie en 
communicatie;

2. neemt kennis van het feit dat de 
acht plus één prioritaire gebieden van de 
strategie zijn uitgevoerd met relatief weinig 
belemmeringen, met uitzondering van de 
uitdagingen die er nog steeds zijn op het 
gebied van de prioriteit onder de titel “Wat 
voor soort bossen hebben wij, en aan welke 
veranderingen zijn ze onderhevig”, met 
name de perceptie en informatie van het 
publiek over de bosbouwsector en van de 
bevordering van coördinatie en 
communicatie, met name over 
bosgerelateerde beleidsmaatregelen;

Or. en
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Amendement 111
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van het feit dat de 
acht plus één prioritaire gebieden van de 
strategie zijn uitgevoerd met relatief weinig 
belemmeringen, met uitzondering van de 
uitdagingen die er nog steeds zijn op het 
gebied van de prioriteit onder de titel “Wat 
voor soort bossen hebben wij, en aan welke 
veranderingen zijn ze onderhevig” en van 
de bevordering van coördinatie en 
communicatie;

2. neemt kennis van het feit dat de 
bosstrategie nuttig is geweest als 
coördinatie-instrument en dat de acht plus 
één prioritaire gebieden van de strategie 
over het algemeen zijn uitgevoerd met 
relatief weinig belemmeringen, met 
uitzondering van de uitdagingen die er nog 
steeds zijn op het gebied van de prioriteit 
onder de titel “Wat voor soort bossen 
hebben wij, en aan welke veranderingen 
zijn ze onderhevig” en van de bevordering 
van coördinatie en communicatie;

Or. ro

Amendement 112
Michal Wiezik, Carmen Avram, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van het feit dat de 
acht plus één prioritaire gebieden van de 
strategie zijn uitgevoerd met relatief weinig 
belemmeringen, met uitzondering van de 
uitdagingen die er nog steeds zijn op het 
gebied van de prioriteit onder de titel “Wat 
voor soort bossen hebben wij, en aan welke 
veranderingen zijn ze onderhevig” en van 
de bevordering van coördinatie en 
communicatie;

2. neemt kennis van het feit dat de 
acht plus één prioritaire gebieden van de 
strategie zijn uitgevoerd met relatief weinig 
belemmeringen, met uitzondering van de 
uitdagingen die er nog steeds zijn op het 
gebied van biodiversiteit, waarvoor de 
verslagen tot dusver geen verbetering 
melden, en op het gebied van de prioriteit 
onder de titel “Wat voor soort bossen 
hebben wij, en aan welke veranderingen 
zijn ze onderhevig” en van de bevordering 
van coördinatie en communicatie;

Or. en
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Amendement 113
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. neemt kennis van het feit dat 
bossen verschillende, vaak strijdige 
doelstellingen verwezenlijken (onder meer 
regeling van de waterkwaliteit, 
bescherming van de biodiversiteit en het 
verstrekken van grondstoffen voor papier, 
de bouw- en energiesector), met als gevolg 
dat veel van deze bossen vallen onder 
uiteenlopende domeinen waarvoor de EU 
bevoegd is, zoals energie, landbouw, 
milieu, klimaat en water, en dat tal van 
directoraten-generaal van de Europese 
Commissie zich bezighouden met 
bosgerelateerde aangelegenheden1 bis 
hoewel bossen op zich niet behoren tot de 
bevoegdheden van de EU; verzoekt de 
Commissie en de directoraten-generaal 
met bosgerelateerde bevoegdheden 
derhalve om strategisch te werk te gaan 
en op die manier te zorgen voor 
samenhang in alle bosgerelateerde 
werkzaamheden en duurzaam bosbeheer 
te verbeteren, en vraagt hen om hun 
organisatiestructuren in verband met 
bossen, boslandbouw en de houtsector te 
evalueren om een doeltreffende uitvoering 
van de strategie te garanderen;
_________________
1 bis https://www.mdpi.com/1999-
4907/9/3/125/htm# 

Or. en

Amendement 114
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Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat de bossen in de 
Europese Unie een gemeenschappelijk 
erfgoed van alle Europese burgers 
vormen en verlangt dat zij als 
gemeenschappelijk goed worden erkend; 
dringt aan op het behoud en de 
versterking van overheidsinstanties op 
bosbouwgebied en daaronder vallende 
bosbouwbedrijven;

Or. fr

Amendement 115
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat er nog veel 
uitdagingen zijn in verband met de acht 
gebieden van de strategie, en dat sommige 
daarvan nog toenemen;

Or. en

Amendement 116
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. wijst erop dat in 2017 slechts 26 % 
van de bossoorten en 15 % van de 
boshabitats in de Unie zich in een 
gunstige staat van instandhouding bleken 
te bevinden, en dat er geen evolutie naar 
verbetering zichtbaar was;

Or. en

Amendement 117
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. merkt op dat de EU-
bosstrategie en verschillende 
wetgevingsinstrumenten van de EU, met 
name de richtlijn hernieuwbare energie, 
in de EU de aanzet hebben gevormd tot de 
ontwikkeling waarbij hout wordt gebruikt 
als biomassa voor de energieproductie, 
maar dat deze ontwikkeling geen 
duurzaam karakter heeft; beklemtoont dat 
de wetenschappelijke consensus over de 
gevolgen van de klimaatverandering voor 
het gebruik van hout als biomassa sinds 
2013 is geëvolueerd;

Or. en

Amendement 118
Ivo Hristov, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

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

3. wijst erop dat een definitie van 
duurzaam bosbeheer is overeengekomen in 
het kader van het pan-Europese FOREST 
EUROPE-proces; merkt op dat de definitie 
is opgenomen in de nationale wetgeving en 
in de vrijwillige systemen, zoals 
boscertificeringen, die in de lidstaten 
gelden; is ingenomen met de invoering 
van de FSC-certificering in sommige 
lidstaten en dringt er bij de overige 
lidstaten op aan om hun voorbeeld te 
volgen en de nodige procedures te 
versnellen;

Or. en

Amendement 119
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

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

3. wijst erop dat de definitie van 
duurzaam bosbeheer die is 
overeengekomen in het kader van het pan-
Europese FOREST EUROPE-proces te 
vaag is en geen beletsel vormt voor 
problematisch bosbeheer in de EU; merkt 
op dat de definitie is opgenomen in de 
nationale wetgeving en in de vrijwillige 
systemen, zoals boscertificeringen, die in 
de lidstaten gelden;

Or. en

Amendement 120
Michal Wiezik, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

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

3. wijst erop dat een definitie van 
duurzaam bosbeheer is overeengekomen in 
het kader van het pan-Europese FOREST 
EUROPE-proces; merkt op dat de definitie 
is opgenomen in de nationale wetgeving en 
in de vrijwillige systemen, zoals 
boscertificeringen; beklemtoont dat het 
FOREST EUROPE-proces als op zichzelf 
staand mechanisme geen specifieke 
uitvoerings- en 
handhavingsmechanismen heeft;

Or. en

Amendement 121
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Elsi Katainen, 
Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. en

Amendement 122
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

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

4. merkt op dat duurzaam bosbeheer 
op evenwichtige wijze moet worden 
versterkt om ervoor te zorgen dat de 
ecologische toestand van de bossen 
verbetert en dat zij beter in staat zijn om 
zich aan te passen aan de veranderende 
klimaatomstandigheden en om de risico’s 
en gevolgen van natuurlijke verstoringen te 
beperken;

Or. en

Amendement 123
Michal Wiezik, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

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

4. benadrukt het feit dat de 
bevordering van duurzaam bosbeheer in de 
EU, in het raam van de EU-bosstrategie en 
de maatregelen op het gebied van 
plattelandsontwikkeling die ten uitvoer 
worden gelegd in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
een positief effect zou kunnen hebben op 
de biodiversiteit van de bossen in de EU en 
de door de houtsector geboden voordelen 
voor het klimaat, maar dat er momenteel 
geen passende indicator wordt toegepast 
die de bijdrage van het GLB zou kunnen 
meten; merkt op dat duurzaam bosbeheer 
op evenwichtige wijze moet worden 
versterkt om ervoor te zorgen dat bossen 
beter in staat zijn om zich aan te passen aan 
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natuurlijke verstoringen te beperken; de veranderende klimaatomstandigheden 
en om de risico’s en gevolgen van 
natuurlijke verstoringen te beperken, onder 
meer door bossen de kans te geven hun 
natuurlijke aanpassingsmechanismen te 
tonen;

Or. en

Amendement 124
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. fi

Amendement 125
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
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Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

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

4. benadrukt het feit dat duurzaam 
bosbeheer door de lidstaten een positief 
effect heeft gehad op de biodiversiteit van 
de bossen in de EU, en de door de 
houtsector geboden voordelen voor het 
klimaat heeft vergroot; merkt echter op dat 
duurzaam bosbeheer nog steeds op 
evenwichtige wijze moet worden versterkt 
om ervoor te zorgen dat bossen beter in 
staat zijn om zich aan te passen aan de 
veranderende klimaatomstandigheden en 
om de risico’s en gevolgen van natuurlijke 
verstoringen te beperken;

Or. fr

Amendement 126
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het feit dat de 
bevordering van duurzaam bosbeheer in de 
EU, in het raam van de EU-bosstrategie en 
de maatregelen op het gebied van 
plattelandsontwikkeling die ten uitvoer 
worden gelegd in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
een positief effect heeft gehad op de 
biodiversiteit van de bossen in de EU, en 
de door de houtsector geboden voordelen 

4. benadrukt het feit dat de 
bevordering van duurzaam bosbeheer in de 
EU, in het raam van de EU-bosstrategie en 
de maatregelen op het gebied van 
plattelandsontwikkeling die ten uitvoer 
worden gelegd in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), 
een positief effect heeft gehad op bossen 
en de omstandigheden van bossen voor 
het levensonderhoud in 
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voor het klimaat heeft vergroot; merkt 
echter op dat duurzaam bosbeheer nog 
steeds op evenwichtige wijze moet worden 
versterkt om ervoor te zorgen dat bossen 
beter in staat zijn om zich aan te passen aan 
de veranderende klimaatomstandigheden 
en om de risico’s en gevolgen van 
natuurlijke verstoringen te beperken;

plattelandsgebieden, op de biodiversiteit 
van de bossen in de EU, en de door de 
houtsector geboden voordelen voor het 
klimaat heeft vergroot; merkt echter op dat 
duurzaam bosbeheer nog steeds op 
evenwichtige wijze moet worden versterkt 
om ervoor te zorgen dat bossen beter in 
staat zijn om zich aan te passen aan de 
veranderende klimaatomstandigheden en 
om de risico’s en gevolgen van natuurlijke 
verstoringen te beperken;

Or. en

Amendement 127
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, 
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met bebossing en 
herbebossing als geschikte instrumenten 
om de bosbedekking te verbeteren, met 
name op onbeheerde terreinen, dichtbij 
stedelijke en voorstedelijke gebieden en in 
bergachtige gebieden; wijst erop dat de 
beschermende functies van bossen, 
alsmede actief en duurzaam bosbeheer in 
deze gebieden belangrijk zijn om de 
gezondheid en veerkracht van de 
ecosystemen te verbeteren; beklemtoont 
dat het belangrijk is de 
soortensamenstelling aan te passen aan 
de regionale en klimatologische 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 128
Michal Wiezik, Carmen Avram, Martin Häusling

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. beklemtoont dat het behoud van de 
biodiversiteit weliswaar in verschillende 
beleidsdocumenten wordt vermeld, maar 
dat het feitelijke, gekwantificeerde 
percentage biodiversiteitsverlies niet kan 
worden beoordeeld op basis van de 
gegevens die werden verzameld voor de 
Pan-Europese indicatoren voor duurzaam 
bosbeheer1 bis;
_________________
1 bis Forest Europe (2015), Goals for 
European Forests. Zie: 
https://foresteurope.org/wp-
content/uploads/2016/11/MID_TERM_Ev
aluatG2020T_2015.pdf

Or. en

Amendement 129
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram, Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat, ondanks 
verbeteringen dankzij het opzetten van het 
bosinformatiesysteem voor Europa, de 
beschikbare gegevens over bossen in de 
EU, en met name hun ecologische 
toestand, onvolledig zijn, moeilijk zijn 
samen te voegen en niet worden 
geruggensteund door teledetectie;

Or. en

Amendement 130
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Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. besluit dat de verschillen tussen de 
lidstaten, met inbegrip van de verschillen 
tussen regio’s in de lidstaten, een 
belangrijk factor zijn geweest tijdens het 
overwegen van maatregelen op EU-
niveau;

Or. en

Amendement 131
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. prijst het onderzoek en de 
innovatie in de bosbouw die reeds zijn 
verricht, met name in het kader van de 
programma’s Horizon 2020 en LIFE+; is 
ingenomen met de gevallen waarvan de 
resultaten bijdragen tot de ontwikkeling 
van een duurzame bio-economie, waarbij 
wordt gestreefd naar een evenwicht tussen 
verschillende aspecten van duurzaam 
bosbeheer en de multifunctionele rol van 
bossen wordt benadrukt;

Or. en

Amendement 132
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. wijst op het cruciale belang van 
boshabitats en hun gunstige toestand voor 
de uitvoering van de EU-
biodiversiteitsstrategie;

Or. en

Amendement 133
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. benadrukt dat er behoefte 
is aan het effectieve behoud van 
voornamelijk oerbossen en oude bossen 
die, omdat ze complexe systemen zijn, in 
vergelijking met eenvoudiger systemen 
meer koolstof opslaan boven en onder de 
grond, een complexere fauna huisvesten, 
een belangrijke hoeveelheid koolstof 
vastleggen, de plaatselijke en regionale 
weersomstandigheden regelen, regen 
genereren en het droogterisico beperken, 
hydrologische diensten verlenen, een 
consistent hoger aantal van het bos 
afhankelijke soorten omvatten, 
belangrijke grootschalige ecologische 
processen ondersteunen, een hogere 
functionele en een hogere intraspecifieke 
genetische diversiteit vertonen, een 
grotere kans bieden op verspreidings- of 
terugtrekkingsrefugia, belangrijke 
bestuivings- en verspreidingsprocessen 
verstrekken en voordelen bieden voor de 
gezondheid van de mens1 bis

_________________
1 bis James E.M. Watson e.a. (2018), “The 
exceptional value of intact forest 
ecosystems”, in: Nature Ecology & 
Evolution.
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Or. en

Amendement 134
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Martin Häusling, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. beklemtoont daarom het 
belang van het Karpatengebied en merkt 
op dat de toetreding van de EU tot het 
Karpatenverdrag belangrijk zou zijn om 
steun te bieden aan de regio die natuur 
van onvervangbare waarde in 
continentaal Europa omvat;

Or. en

Amendement 135
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 sexies. wijst op het aanmerkelijke 
onbenutte potentieel voor 
koolstofvastlegging van Europese bossen;

Or. en

Amendement 136
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement
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Het heden – toestand van de bossen in de 
EU

Schrappen

Or. en

Amendement 137
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines;

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines; stelt daarnaast 
met bezorgdheid vast dat deze 
ecosysteemdiensten niet langer 
gewaarborgd lijken, aangezien 
boseigenaren op grond van de lastige 
economische situatie als gevolg van de 
klimaatverandering niet meer opnieuw 
kunnen investeren in bossen;

Or. de

Amendement 138
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Anne Sander, Mazaly 
Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat de bossen in 5. benadrukt het feit dat de bossen in 
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de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines;

de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines; wijst erop dat 
bossen een reservoir vormen van koolstof 
en van unieke ecosystemen, soorten en 
genetische rijkdommen en dat ze 
niettemin reeds ongeveer 10 % van de 
broeikasgasuitstoot in de Europese Unie 
opnemen;

Or. en

Amendement 139
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Isabel Carvalhais, 
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines;

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, de 
opname en opslag van ongeveer 10 % van 
de broeikasgasuitstoot in de EU waardoor 
ze fors bijdragen tot de mitigatie van de 
klimaatverandering, schoon water, 
erosiebestrijding en bescherming tegen 
droogte, overstromingen en lawines;

Or. en
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Amendement 140
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines;

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
ondersteunende ecosysteemdiensten, 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
drinkwatervoorziening en 
grondwateraanvulling, erosiebestrijding 
en bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines, culturele 
ecosysteemdiensten en dat ze de 
biodiversiteit bevorderen;

Or. en

Amendement 141
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; merkt op dat bossen de 
maatschappij een brede waaier van 
ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
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bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines;

bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines; onderstreept 
dat bossen ingrediënten voor 
geneesmiddelen verschaffen; benadrukt 
dat bossen ook belangrijke 
recreatiegebieden zijn;

Or. en

Amendement 142
Juozas Olekas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines;

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, biodiversiteit, 
erosiebestrijding, bescherming tegen 
droogte, overstromingen en lawines, en 
voordelen op het gebied van recreatie, 
cultuur en spiritualiteit;

Or. en

Amendement 143
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat de bossen in 5. benadrukt het feit dat de bossen in 
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de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines;

de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
habitats voor bedreigde soorten, 
koolstofvastlegging, grondstoffen, 
verbeterde luchtkwaliteit, schoon water, 
erosiebestrijding en bescherming tegen 
droogte, overstromingen en lawines;

Or. en

Amendement 144
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines;

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU, waaronder in haar gebieden 
overzee, multifunctioneel zijn en 
gekenmerkt worden door een grote 
diversiteit, met verschillen in 
eigendomspatronen, omvang, structuur, 
biodiversiteit, veerkracht en uitdagingen; 
wijst er bovendien op dat bossen de 
maatschappij een brede waaier van 
ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines;

Or. fr

Amendement 145
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines;

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines, en voordelen 
op het gebied van recreatie en cultuur;

Or. en

Amendement 146
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, verbeterde luchtkwaliteit, 
schoon water, erosiebestrijding en 
bescherming tegen droogte, 
overstromingen en lawines;

5. benadrukt het feit dat de bossen in 
de EU multifunctioneel zijn en gekenmerkt 
worden door een grote diversiteit, met 
verschillen in eigendomspatronen, omvang, 
structuur, biodiversiteit, veerkracht en 
uitdagingen; wijst er bovendien op dat 
bossen de maatschappij een brede waaier 
van ecosysteemdiensten bieden, waaronder 
grondstoffen, hernieuwbare energie1 bis, 
verbeterde luchtkwaliteit, schoon water, 
erosiebestrijding en bescherming tegen 
droogte, overstromingen en lawines;

_________________
1 bis Bio-energie is de grootste 
hernieuwbare energiebron in Europa (in 
2017 goed voor 10,3 % van de 
energievraag in de EU). Biomassa is 
voornamelijk afkomstig van lokale 
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reststoffen uit de bosbouw en stromen met 
een lage waarde. De belangrijke rol die 
bossen vervullen bij het verstrekken van 
hernieuwbare energie moet in 
aanmerking worden genomen.

Or. en

Amendement 147
Maria Noichl, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt vast dat beboste oppervlakken 
in de Europese lidstaten sterk verschillen; 
wijst in dit verband op de bijzonder 
waardevolle functie van stabiele 
gemengde bossen met gebiedsspecifieke, 
inheemse boomsoorten, op hun essentiële 
ecosysteemfuncties en op hun bijdrage 
aan de biodiversiteit; verzoekt de lidstaten 
de inspanningen van boseigenaren te 
ondersteunen om plaatselijke, inheemse 
gemengde bossen in stand te houden en te 
creëren;

Or. de

Amendement 148
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. beklemtoont dat de streefcijfers 
voor biodiversiteit volgens het verslag van 
het Europees Milieuagentschap over het 
milieu in Europa – toestand en 
verkenningen 2020 niet zullen worden 
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gehaald zonder een bredere en 
doeltreffendere uitvoering van de 
bestaande beleidsmaatregelen en sterkere 
acties in de hele samenleving als reactie 
op het biodiversiteitsverlies in bossen en 
andere gebieden;

Or. en

Amendement 149
Michal Wiezik, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. beklemtoont echter dat er 
weliswaar voorbeelden bestaan van 
praktijken voor duurzaam bosbeheer, 
maar dat de voornaamste trend een 
intensivering van de bosbouw is die leidt 
tot de achteruitgang van de 
biodiversiteit1 bis;
_________________
1 bis IPBES (2018), Summary for 
policymakers of the regional assessment 
report on biodiversity and ecosystem 
services for Europe and Central Asia of 
the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services, M. Fischer, M. Rounsevell, A. 
Torre-Marin Rando, A. Mader, A. 
Church, M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn. 
P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-
López, I. Ring, C. Sandström, I. Sousa 
Pinto, P. Visconti, N.E. Zimmermann en 
M. Christie (eds.). IPBES-secretariaat, 
Bonn, Duitsland. Zie: 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_6
_15_add.4_eca_english.pdf

Or. en
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Amendement 150
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt vast dat de boseigenaar in alle 
situaties de beslissingsbevoegdheid heeft 
met betrekking tot het gebruik van een 
bos, binnen de grenzen van de nationale 
wetgeving;

Or. fi

Amendement 151
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. merkt op dat de EU geen 
overlappende criteria mag vaststellen in 
aanvulling op de nationale wetgeving en 
vrijwillige stelsels voor certificeringen die 
strenger zijn dan de wetgeving; is van 
mening dat diversiteitscriteria die verder 
gaan dan de wetgeving moeten worden 
overgelaten aan eigenaren en de 
houtkopende industrie en moeten worden 
geleid door het marktmechanisme; is van 
mening dat het marktmechanisme sneller, 
aanvaardbaardere en verdergaande 
resultaten kan opleveren dan regelgeving;

Or. fi

Amendement 152
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)



PE650.371v02-00 80/162 AM\1207223NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. merkt bezorgd op dat de 
gerapporteerde gegevens op EU-niveau 
erop wijzen dat 48 % van het totale 
gebruik van houtachtige biomassa1 bis 
dient voor energiedoeleinden; herhaalt in 
dit verband dat er aanzienlijke financiële 
middelen worden toegekend aan 
regelingen ter ondersteuning van 
vroegtijdige terugwinning van energie uit 
biomassa;
_________________
1 bis Camia A., Robert N., Jonsson R., Pilli 
R., García-Condado S., López-Lozano R., 
van der Velde M., Ronzon T., Gurría P., 
M’Barek R., Tamosiunas S., Fiore G., 
Araujo R., Hoepffner N., Marelli L. en 
Giuntoli J. (2018), Biomass production, 
supply, uses and flows in the European 
Union. First results from an integrated 
assessment.

Or. en

Amendement 153
Michal Wiezik, Maria Noichl, Martin Häusling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. herinnert er met 
bezorgdheid aan dat in een aantal 
ontwerpen van nationale 
boekhoudsystemen voor de bosbouw 
waarmee de klimaatwetgeving wordt 
uitgevoerd, een grotere oogst wordt 
voorgesteld; is bezorgd dat dit niet strookt 
met de meest recente wetenschappelijke 
bevindingen;

Or. en
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Amendement 154
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Anne 
Sander, Mazaly Aguilar, Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 
aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4;

6. merkt op dat de bosbestanden van 
de EU in de voorbije decennia zijn 
toegenomen in bosbedekking en omvang, 
en dat bossen en andere beboste 
oppervlakten momenteel ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU; wijst 
erop dat de sector in de EU direct werk 
bezorgt aan ten minste 500 000 personen3 
en indirect aan 2,6 miljoen personen4 en 
dat de handhaving van dit 
personeelsbestand en de 
concurrentiekracht van de sector voor de 
lange termijn voortdurend inspanningen 
vergen om goed opgeleide werknemers 
aan te trekken tot de sector;

_________________ _________________
3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

Or. en

Amendement 155
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat bossen en andere 6. merkt op dat bossen en andere 
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beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 
aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4;

beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 
aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4; wijst 
erop dat bossen en bosgebieden samen 
momenteel ongeveer 10 % van de EU-
koolstofemissies opnemen en opslaan en 
daarmee bijdragen tot de inspanningen 
ter bestrijding van de klimaatverandering;

_________________ _________________
3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

Or. ro

Amendement 156
Juozas Olekas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 
aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4;

6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU, dat 
60 % van de bossen in de EU in 
particuliere handen is, waarvan een hoog 
aandeel kleine bospercelen, en dat de 
sector in de EU direct werk bezorgt aan ten 
minste 500 000 personen3 en indirect aan 
2,6 miljoen personen4;

_________________ _________________
3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Infopagina van het Europees Parlement 4 Infopagina van het Europees Parlement 
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van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

Or. en

Amendement 157
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 
aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4;

6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 
aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4; 
beklemtoont dat deze werknemers 
afhankelijk zijn van een bosecosysteem 
dat op lange termijn goed behouden blijft 
en duurzaam wordt beheerd;

_________________ _________________
3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

Or. en

Amendement 158
Marlene Mortler, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement
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6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 
aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4;

6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 
aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4; merkt 
op dat 60 % van de bossen in particuliere 
handen is en het grootste deel ervan 
kleinschalig is;

_________________ _________________
3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

Or. de

Amendement 159
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 
aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4;

6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU, dat 
60 % van de Europese bossen in 
particulier bezit is en het eigendom 
versnipperd en grotendeels kleinschalig is 
en dat de sector in de EU direct werk 
bezorgt aan ten minste 500 000 personen3 
en indirect aan 2,6 miljoen personen4;

_________________ _________________
3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
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bossen. bossen.

Or. pt

Amendement 160
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 
aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4;

6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ongeveer 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU, dit 
wil zeggen ten minste 182 miljoen ha 
dankzij bebossing en natuurlijk herstel, en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 
aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4;

_________________ _________________
3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

Or. en

Amendement 161
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 

6. merkt op dat bossen en andere 
beboste oppervlakten ten minste 43 % 
beslaan van het oppervlak van de EU en 
dat de sector in de EU direct werk bezorgt 
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aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4;

aan ten minste 500 000 personen3 en 
indirect aan 2,6 miljoen personen4; stelt 
vast dat het aantal hectaren bos in Europa 
toeneemt;

_________________ _________________
3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/forestr
y/data/database

3 Databank van Eurostat over bosbouw, 
hier te vinden: 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/forestr
y/data/database

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

4 Infopagina van het Europees Parlement 
van mei 2019 over de Europese Unie en 
bossen.

Or. fr

Amendement 162
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. erkent de cruciale rol die 
boseigenaren vervullen bij de toepassing 
van duurzaam bosbeheer en wijst ook op 
het belang van de volledige benutting van 
hun kennis van het land en de 
eigenschappen ervan om te komen tot zo 
goed en zo doeltreffend mogelijk 
duurzaam beheerde bossen; wijst op het 
grote aantal kleine boseigenaren en 
beklemtoont dat het belangrijk is 
maatregelen te ontwerpen die geen 
onnodige bureaucratie met zich 
meebrengen;

Or. en

Amendement 163
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. stelt vast dat het bosgebied in de 
Unie toeneemt, onder meer als gevolg van 
bebossing, en dat beheerde commerciële 
bossen niet alleen koolstof beter binden 
dan onbeheerde bossen, maar ook de 
emissies en problemen die worden 
veroorzaakt door de verslechtering van de 
toestand van bossen beperken; merkt op 
dat een duurzaam beheer van 
commerciële bossen de beste impact op 
het klimaat heeft en dat landen die hun 
bossen goed beheren hiervoor moeten 
worden beloond;

Or. fi

Amendement 164
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat meer dan 60 % van 
de productieve bossen in de EU en meer 
dan 20 % ervan in de hele wereld 
gecertificeerd zijn volgens de vrijwillige 
normen van het duurzame bosbeheer; 
merkt ook op dat het percentage rondhout 
afkomstig uit gecertificeerde bossen, dat 
wordt verwerkt door de houtsector, 
wereldwijd hoger is dan 20 % en dat dit 
percentage in de EU tegen de 50 % aan 
ligt;

Or. en

Amendement 165
Maria Noichl, Carmen Avram
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat de lidstaten verplicht 
zijn hun openbare bossen op duurzame en 
voorbeeldige wijze te beheren; merkt op 
dat dit in het bijzonder geldt voor 
ecologische, economische en sociale 
aspecten;

Or. de

Amendement 166
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Carmen Avram, Paolo De Castro, Mazaly 
Aguilar, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. beklemtoont dat 60 % van de 
bossen in de EU in particuliere handen is; 
ondersteunt alle maatregelen die de 
informatie-uitwisseling en beste 
praktijken in verband met de toepassing 
van duurzaam bosbeheer verbeteren;

Or. en

Amendement 167
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst op de belangrijke rol die 
bossen spelen bij het creëren van groene 
banen en groei in plattelandsgebieden, 
onder meer voor de landbouw, het 
ecotoerisme, de jacht, recreatie en 
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gezondheidsdiensten;

Or. pt

Amendement 168
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat bossen in de 
ultraperifere gebieden een belangrijke 
ecologische en economische rol vervullen 
en dat de rijke en bijzondere biodiversiteit 
in die gebieden moet worden behouden;

Or. en

Amendement 169
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. neemt kennis van het feit dat 
langetermijninvesteringen in duurzaam 
bosbeheer ervoor zorgen dat bossen niet 
alleen economisch levensvatbaar blijven, 
maar ook bijdragen aan de verwezenlijking 
van de vele doelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de succesvolle uitvoering van 
de Europese Green Deal en de overgang 
naar een circulaire bio-economie;

7. neemt kennis van het feit dat 
langetermijninvesteringen, adequate 
financierings- en 
compensatiemechanismen de 
weerbaarheid en het 
aanpassingsvermogen van bossen kunnen 
helpen garanderen en de houtsector 
kunnen helpen economisch levensvatbaar 
en milieuvriendelijk te blijven, maar ook 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
vele doelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de succesvolle uitvoering van 
de Europese Green Deal en de overgang 
naar een circulaire economie;

Or. en
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Amendement 170
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. neemt kennis van het feit dat 
langetermijninvesteringen in duurzaam 
bosbeheer ervoor zorgen dat bossen niet 
alleen economisch levensvatbaar blijven, 
maar ook bijdragen aan de verwezenlijking 
van de vele doelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de succesvolle uitvoering van 
de Europese Green Deal en de overgang 
naar een circulaire bio-economie;

7. neemt kennis van het feit dat 
langetermijninvesteringen in een versterkt 
duurzaam bosbeheer dat evenveel 
aandacht besteedt aan de sociale, 
ecologische en economische voordelen 
van het bos, ervoor zouden kunnen zorgen 
dat bossen niet alleen economisch 
levensvatbaar blijven, maar ook bijdragen 
aan de verwezenlijking van de vele 
doelstellingen van de EU, met inbegrip van 
de succesvolle uitvoering van de Europese 
Green Deal en de overgang naar een 
circulaire bio-economie;

Or. en

Amendement 171
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. neemt kennis van het feit dat 
langetermijninvesteringen in duurzaam 
bosbeheer ervoor zorgen dat bossen niet 
alleen economisch levensvatbaar blijven, 
maar ook bijdragen aan de verwezenlijking 
van de vele doelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de succesvolle uitvoering van 
de Europese Green Deal en de overgang 
naar een circulaire bio-economie;

7. neemt kennis van het feit dat 
langetermijninvesteringen in duurzaam 
bosbeheer ervoor zorgen dat bossen niet 
alleen economisch levensvatbaar blijven, 
maar ook bijdragen aan de verwezenlijking 
van de vele doelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de succesvolle uitvoering van 
de Europese Green Deal en de overgang 
naar een circulaire bio-economie; wijst 
echter op het uiteenlopende niveau van 
nationale beleidsmaatregelen op het 
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gebied van circulaire bio-economie;

Or. en

Amendement 172
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. neemt kennis van het feit dat 
langetermijninvesteringen in duurzaam 
bosbeheer ervoor zorgen dat bossen niet 
alleen economisch levensvatbaar blijven, 
maar ook bijdragen aan de verwezenlijking 
van de vele doelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de succesvolle uitvoering van 
de Europese Green Deal en de overgang 
naar een circulaire bio-economie;

7. neemt kennis van het feit dat 
langetermijninvesteringen in duurzaam 
bosbeheer ervoor zorgen dat bossen niet 
alleen economisch levensvatbaar blijven, 
maar ook bijdragen aan de verwezenlijking 
van de vele doelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de overgang naar een 
circulaire bio-economie;

Or. fi

Amendement 173
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. neemt kennis van het feit dat 
langetermijninvesteringen in duurzaam 
bosbeheer ervoor zorgen dat bossen niet 
alleen economisch levensvatbaar blijven, 
maar ook bijdragen aan de verwezenlijking 
van de vele doelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de succesvolle uitvoering van 
de Europese Green Deal en de overgang 
naar een circulaire bio-economie;

7. neemt kennis van het feit dat 
langetermijninvesteringen in duurzaam 
bosbeheer ervoor zorgen dat bossen niet 
alleen economisch levensvatbaar blijven, 
maar ook bijdragen aan de verwezenlijking 
van de vele doelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de succesvolle uitvoering van 
de Europese Green Deal, de overgang naar 
een circulaire bio-economie en de 
bevordering van de biodiversiteit;

Or. en
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Amendement 174
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. neemt kennis van het feit dat 
langetermijninvesteringen in duurzaam 
bosbeheer ervoor zorgen dat bossen niet 
alleen economisch levensvatbaar blijven, 
maar ook bijdragen aan de verwezenlijking 
van de vele doelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de succesvolle uitvoering van 
de Europese Green Deal en de overgang 
naar een circulaire bio-economie;

7. neemt kennis van het feit dat 
openbare en particuliere 
langetermijninvesteringen in duurzaam 
bosbeheer ervoor zorgen dat bossen niet 
alleen economisch levensvatbaar blijven, 
maar ook kunnen bijdragen aan de 
verwezenlijking van bepaalde 
doelstellingen van de EU, met inbegrip van 
de uitvoering van de Europese Green Deal 
en de overgang naar een circulaire bio-
economie;

Or. fr

Amendement 175
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Mazaly Aguilar, Teuvo Hakkarainen, 
Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. herhaalt dat bossen en de 
houtsector een aanzienlijke bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van lokale, 
circulaire bio-economieën in de EU; 
beklemtoont dat de bio-economie in 2010 
een markt vertegenwoordigde met een 
geschatte waarde van meer dan 
2 biljoen EUR, die goed is voor 20 miljoen 
banen, oftewel 9 % van de totale 
werkgelegenheid in de EU; merkt op dat 
elke euro die in het kader van Horizon 
2020 wordt geïnvesteerd in onderzoek en 
innovatie met betrekking tot de bio-
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economie, ongeveer 10 EUR toegevoegde 
waarde zal genereren;

Or. en

Amendement 176
Ivan David, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 177
Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 178
Norbert Lins, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont, Simone Schmiedtbauer, 
Herbert Dorfmann, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat in duurzaam en 
actief beheerde bossen meer dan 10 % van 
de broeikasgasemissies van de EU wordt 
vastgehouden; merkt op dat meer gezonde 
bossen zorgen voor meer koolstofopslag 
en derhalve een doeltreffend instrument 
zijn in de strijd tegen de 
klimaatverandering;

Or. de

Amendement 179
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren; vestigt de aandacht 
op het feit dat een voorzienbare toename 
van de vraag naar hout en biomassa 
gepaard moet gaan met duurzaam 
bosbeheer; benadrukt in dit verband de 
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noodzaak om de financiering te verhogen 
voor onderzoek naar de vervanging van 
fossiele brandstoffen en materialen;

Or. ro

Amendement 180
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen voor het klimaat; benadrukt het feit 
dat het nodig is de CO2-vastlegging in 
bossen, de opslag van koolstof in 
producten op basis van hout en de 
vervanging van fossiele materialen op te 
voeren; merkt op dat restanten op het 
einde van de houtwaardeketen nuttig 
kunnen worden gebruikt als biomassa ter 
vervanging van verwarming op basis van 
fossiele grondstoffen, maar dat werkhout 
moet worden gereserveerd voor gebruik 
met een langere levenscyclus teneinde de 
wereldwijde koolstofopslag te verhogen;

Or. en

Amendement 181
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
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koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren; roept op tot 
stimulering van het circulaire gebruik van 
geoogste houtproducten om de 
doeltreffendheid van hulpbronnen te 
bevorderen, afval te verminderen en de 
kringloop van koolstof uit te breiden ten 
behoeve van de ontwikkeling van een 
duurzame en lokale bio-economie;

Or. fr

Amendement 182
Michal Wiezik, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen voor het klimaat; benadrukt het feit 
dat het nodig is de CO2-vastlegging in 
bossen, de opslag van koolstof ter plaatse, 
onder meer in dood hout en de bosbodem, 
en in geoogste houtproducten met een 
lange levensduur en de vervanging van 
fossiele materialen en energie op te voeren, 
op voorwaarde dat de terugverdientijd van 
deze hulpbronnen relevant is voor de 
uitdagingen waarmee we worden 
geconfronteerd, en dat hun uitstoot per 
eenheid energie lager is dan die van 
fossiele hulpbronnen;

Or. en

Amendement 183
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren; onderstreept dat ook 
het circulaire gebruik van hout moet 
worden opgevoerd met het oog op een 
beter gebruik van onze duurzame 
hulpbronnen;

Or. fr

Amendement 184
Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander, Mazaly Aguilar, Teuvo 
Hakkarainen, Elsi Katainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren; merkt echter op dat 
het belangrijk is onnodige 
marktverstoringen voor grondstoffen op 
basis van hout te voorkomen wanneer er 
sprake is van steunmaatregelen voor bio-
energie;

Or. en

Amendement 185
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen en de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout op 
te voeren en het substitutie-effect zo goed 
mogelijk te gebruiken door 
koolstofintensieve en op fossiele 
brandstoffen gebaseerde materialen en 
energie snel te vervangen;

Or. de

Amendement 186
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie of de vervanging van materialen 
met een hoge energie-input te behouden 
en waar mogelijk op te voeren;

Or. en

Amendement 187
Franc Bogovič, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila 
Novak, Romana Tomc, Milan Zver

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen te verhogen tot een 
niveau dat een duurzaam beheer van alle 
functies van bossen mogelijk maakt en de 
opslag van koolstof in producten op basis 
van hout en de vervanging van fossiele 
materialen en energie op te voeren;

Or. sl

Amendement 188
Norbert Lins, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont, Herbert Dorfmann, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen en de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout 
nog sterker te bevorderen en op te voeren 
door middel van actief en duurzaam 
bosbeheer en fossiele materialen en 
energie te vervangen;

Or. de

Amendement 189
Ivan David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
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benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

herinnert eraan dat inspanningen moeten 
worden geleverd voor de CO2-opname van 
bossen, maar wijst er tegelijkertijd op dat 
dergelijke inspanningen niet in strijd 
mogen zijn met maatregelen ter 
bevordering van de aanpassing van 
bossen aan de klimaatverandering, zoals 
het veranderen van de 
soortensamenstelling van bossen;

Or. cs

Amendement 190
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Maria Noichl, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, 
Miroslav Číž, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen en 
boslandbouwpercelen, en in de bodem 
ervan, de opslag van koolstof in producten 
op basis van hout en de vervanging van 
fossiele materialen en energie op te voeren;

Or. en

Amendement 191
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen, de opslag van 

8. erkent de cruciale voordelen van 
bossen en de houtsector voor het klimaat; 
benadrukt het feit dat het nodig is de CO2-
vastlegging in bossen aan de hand van 
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koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

duurzaam bosbeheer, de opslag van 
koolstof in producten op basis van hout en 
de vervanging van fossiele materialen en 
energie op te voeren;

Or. en

Amendement 192
Maria Noichl, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat hout het enige 
materiaal is dat koolstof kan opslaan en 
verzoekt de Europese Commissie het 
gebruik van hout in duurzame producten 
en als vervanging van energie- en 
hulpbronnenintensieve materialen zoals 
kunststof, aluminium en beton te 
bevorderen, met name in de bouwsector; 
vraagt erom dat dit gebruik in 
aanmerking wordt genomen en wordt 
beloond in het herziene klimaat- en 
energiekader van de EU;

Or. de

Amendement 193
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt de positieve effecten 
van rijen bossen, zowel voor het 
beschermen van landbouwgrond als voor 
het verhogen van de landbouwproductie; 
pleit sterk voor methoden om landbouwers 
aan te moedigen rijen bossen te 
ontwikkelen;
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Or. ro

Amendement 194
Norbert Lins, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont, Herbert Dorfmann, Christine 
Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt derhalve om de 
bevordering van het circulaire gebruik 
van producten op basis van hout ter 
bevordering van de 
hulpbronnenefficiëntie, de 
afvalvermindering en de verlenging van 
de levenscyclus van koolstof teneinde een 
duurzame bio-economie tot stand te 
brengen;

Or. de

Amendement 195
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Teuvo Hakkarainen, Herbert Dorfmann, 
Peter Jahr, Anne Sander, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. beklemtoont dat het circulaire 
gebruik van houtproducten moet worden 
aangemoedigd om efficiënt gebruik van 
de hulpbronnen, afvalvermindering en de 
verlenging van de levenscyclus van 
koolstof te bevorderen, teneinde de 
circulaire bio-economie verder ingang te 
doen vinden;

Or. en
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Amendement 196
Ivan David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst op de noodzaak om 
koolstofvastlegging in producten op basis 
van hout te bevorderen en met name de 
vervanging van fossiele materialen en 
energie;

Or. cs

Amendement 197
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. wijst op de belangrijke rol van 
bloeiende bomen en struiken in 
natuurlijke ecosystemen voor de 
bijenteeltsector en voor de ondersteuning 
van het natuurlijke proces van bestuiving 
en de verbetering van de consolidatie en 
bescherming van verslechterde en/of ruwe 
grond; dringt aan op de opname van 
dergelijke bomen en struiken in de EU-
steunprogramma’s, rekening houdend 
met de regionale kenmerken;

Or. ro

Amendement 198
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het feit dat de bossen in de 
EU wel worden beheerd volgens het 
gezamenlijk overeengekomen beginsel 
van duurzaam bosbeheer en dat de 
bosbedekking in de EU de afgelopen 
decennia is toegenomen, maar dat een 
andere benadering van duurzaam 
bosbeheer is ontwikkeld in het kader van 
de onlangs overeengekomen verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/2088 betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid 
in de financiëledienstensector;

9. wijst op de andere benadering van 
duurzaam bosbeheer die is ontwikkeld in 
het kader van de onlangs overeengekomen 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de totstandbrenging 
van een kader ter bevordering van 
duurzame beleggingen en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/2088 betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid 
in de financiëledienstensector;

Or. en

Amendement 199
Michal Wiezik, Maria Noichl, Carmen Avram, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het feit dat de bossen in de 
EU wel worden beheerd volgens het 
gezamenlijk overeengekomen beginsel van 
duurzaam bosbeheer en dat de 
bosbedekking in de EU de afgelopen 
decennia is toegenomen, maar dat een 
andere benadering van duurzaam 
bosbeheer is ontwikkeld in het kader van 
de onlangs overeengekomen verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/2088 betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid 
in de financiëledienstensector;

9. betreurt het feit dat de bossen in de 
EU wel worden beheerd volgens het 
gezamenlijk overeengekomen beginsel van 
duurzaam bosbeheer en dat de 
bosbedekking in de EU de afgelopen 
decennia is toegenomen, maar dat de 
kwaliteit van de bossen in veel gebieden 
aan het verslechteren is; is daarom 
ingenomen met het feit dat een andere 
benadering van duurzaam bosbeheer is 
ontwikkeld in het kader van de onlangs 
overeengekomen verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/2088 betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid 
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in de financiëledienstensector;

Or. en

Amendement 200
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het feit dat de bossen in de 
EU wel worden beheerd volgens het 
gezamenlijk overeengekomen beginsel van 
duurzaam bosbeheer en dat de 
bosbedekking in de EU de afgelopen 
decennia is toegenomen, maar dat een 
andere benadering van duurzaam 
bosbeheer is ontwikkeld in het kader van 
de onlangs overeengekomen verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/2088 betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid 
in de financiëledienstensector;

9. merkt op dat de bossen in de EU 
wel worden beheerd volgens het 
gezamenlijk overeengekomen beginsel van 
duurzaam bosbeheer en dat de 
bosbedekking in de EU de afgelopen 
decennia is toegenomen, maar dat een 
andere benadering van duurzaam 
bosbeheer is ontwikkeld in het kader van 
de onlangs overeengekomen verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/2088 betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid 
in de financiëledienstensector;

Or. fr

Amendement 201
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. herinnert eraan dat er 
verschillende boomsoorten staan op de 
lijst van invasieve uitheemse soorten die 
als zorgwekkend voor de Unie worden 
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beschouwd; merkt op dat andere invasieve 
uitheemse planten ook in bossen te vinden 
zijn; verzoekt alle nationale, regionale of 
lokale overheden en alle andere 
belanghebbenden uit de publieke, private 
of niet-gouvernementele sector, bij 
projecten en activiteiten inzake het 
(her)aanplanten van bossen uitsluitend 
lokale variëteiten van bomen te gebruiken 
die geschikt zijn voor de betreffende 
regio’s; vraagt bovendien dat de nationaal 
verantwoordelijke overheden informatie 
en beste praktijken uitwisselen met hun 
partners in andere lidstaten over de vraag 
hoe de verspreiding van invasieve 
uitheemse soorten in de bossen kan 
worden tegengegaan en, zo mogelijk, hoe 
hun aanwezigheid kan worden 
verminderd zodat ze volledig door lokale 
variëteiten kunnen worden vervangen;

Or. en

Amendement 202
Petri Sarvamaa, Carmen Avram, Paolo De Castro, Elsi Katainen, Mazaly Aguilar, 
Herbert Dorfmann, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat veerkrachtige en 
gezonde bosecosystemen, met inbegrip 
van fauna en flora, belangrijk zijn om de 
levering te handhaven en te bevorderen 
van de talrijke ecosysteemdiensten die 
bossen te bieden hebben, zoals 
biodiversiteit, schone lucht, water, 
gezonde bodems, hout en andere 
grondstoffen dan hout; beklemtoont dat 
vrijwillige instrumenten en wetgeving, 
zoals de vogelrichtlijn en de 
habitatrichtlijn van de EU, van invloed 
zijn op beslissingen in verband met 
grondgebruik en op passende wijze 
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moeten worden geëerbiedigd en toegepast;

Or. en

Amendement 203
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat landbouwers en 
boseigenaren belangrijke actoren zijn in 
plattelandsgebieden; is ingenomen met de 
erkenning van de rol van de bosbouw, de 
boslandbouw en de houtsector in het 
plattelandsontwikkelingsprogramma van 
het GLB 2014-2020, en met de 
verbeteringen die zijn ingevoerd aan de 
hand van de omnibusverordening; 
moedigt het behoud van deze erkenning in 
het kader van het GLB 2021-2027 en de 
tenuitvoerlegging van de Europese Green 
Deal aan;

Or. en

Amendement 204
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat het energetisch 
rendement van hout zeer slecht is en dat 
de CO2-emissies stijgen als fossiele 
brandstoffen worden vervangen door 
hout; is daarom van mening dat dit geen 
geschikte reactie is om de 
klimaatopwarming doeltreffend te 
bestrijden; dringt aan op de stopzetting 
van stimulansen en subsidies voor de 
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productie van houtenergie, een praktijk 
die duidelijk niet duurzaam is;

Or. fr

Amendement 205
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe 
Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar, Peter Jahr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt de geschiktheid en 
uitvoerbaarheid van de tweefasenaanpak 
om de duurzaamheid van bosbiomassa te 
controleren, zoals overeengekomen in de 
herschikking van de richtlijn 
hernieuwbare energie; merkt op dat dit 
moet worden bereikt door het Permanent 
Comité voor de bosbouw en de Commissie 
de stopgezette ontwikkeling van 
specifieke, niet door het eindgebruik 
aangestuurde duurzaamheidscriteria te 
laten voortzetten;

Or. en

Amendement 206
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. uit zijn diepe bezorgdheid over het 
feit dat de gebrekkige uitvoering van 
bestaande EU-wetgeving en de 
verdenking van corruptie in delen van de 
Unie heeft geleid tot illegale houtkap en 
niet-duurzame bosbouw; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten corruptie te 
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bestrijden en de bestaande wetgeving 
volledig toe te passen;

Or. en

Amendement 207
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. betreurt het feit dat het niet 
mogelijk was om schade aan bossen of 
grote door insecten veroorzaakte schade te 
voorkomen; is van mening dat een 
uitgebreide plaagbestrijding moet worden 
bevorderd en vereenvoudigd nu een 
warmere fase van de klimaatcyclus 
aanbreekt;

Or. fi

Amendement 208
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op de cruciale betrokkenheid 
van landbouwers en jagers bij een goed 
beheer van bosgebieden, met name met 
het oog op behoud van het evenwicht in 
de biodiversiteit van flora en fauna;

Or. fr

Amendement 209
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Mazaly Aguilar, Teuvo Hakkarainen, 
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Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. erkent de rol van bossen voor het 
bieden van recreatieve waarden en 
bosgerelateerde activiteiten zoals het 
oogsten van andere bosproducten dan 
hout, bijvoorbeeld paddenstoelen en klein 
fruit; neemt kennis van de mogelijkheden 
die worden geboden door een betere 
verwijdering van biomassa bij wijze van 
bosbrandpreventie door begrazing, maar 
merkt ook op dat begrazing door wilde 
dieren negatieve gevolgen heeft voor 
zaailingen en wijst daarom op de 
noodzaak van een duurzaam beheer van 
grazers;

Or. en

Amendement 210
Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika Beňová, Paolo De 
Castro, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. verzoekt de lidstaten te voorzien in 
de nodige bepalingen voor kwekers van 
inheemse diersoorten, die afhankelijk zijn 
van toegang tot bossen, om banen in 
plattelandsgebieden te behouden, zodat 
ook de bijbehorende traditionele kennis 
en de biodiversiteit behouden blijven en 
de EU-consument van kwaliteitsproducten 
kan worden voorzien;

Or. en
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Amendement 211
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. stelt vast dat bijna 25 % van het 
totale bosoppervlak in de EU behoort tot 
het Natura 2000-netwerk;

Or. fi

Amendement 212
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. moedigt de lidstaten aan 
hun respectieve belanghebbenden bij de 
bosbouw aan te sporen zich tot een breder 
segment van de bevolking te wenden aan 
de hand van educatieve instrumenten en 
programma’s voor schoolgaande kinderen 
en andere leeftijdsgroepen, waarin het 
belang van bossen voor menselijke 
activiteiten en voor het behoud van de 
biodiversiteit en diverse ecosystemen 
wordt benadrukt;

Or. en

Amendement 213
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement
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De toekomst – de cruciale rol die de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020 en de 
Europese Green Deal spelen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs

De toekomst – richtsnoeren voor de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020

Or. fi

Amendement 214
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

De toekomst – de cruciale rol die de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020 en de 
Europese Green Deal spelen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs

De toekomst – de cruciale rol die de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020 en de 
Europese Green Deal spelen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de VN-
agenda voor duurzame ontwikkeling voor 
2030

Or. en

Amendement 215
Juozas Olekas

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

De toekomst – de cruciale rol die de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020 en de 
Europese Green Deal spelen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs

De toekomst – de cruciale rol die de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020 en de 
Europese Green Deal spelen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de agenda 
voor duurzame ontwikkeling voor 2030

Or. en
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Amendement 216
Michal Wiezik, Maria Noichl, Carmen Avram, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

De toekomst – de cruciale rol die de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020 en de 
Europese Green Deal spelen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs

De toekomst – de cruciale rol die de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020 en de 
Europese Green Deal spelen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen in 
verband met biodiversiteit en de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs

Or. en

Amendement 217
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de recente 
publicatie van de Europese Green Deal 
van de Commissie en kijkt uit naar de 
komende EU-bosstrategie voor de periode 
na 2020;

Schrappen

Or. fr

Amendement 218
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de recente 
publicatie van de Europese Green Deal van 

10. is ingenomen met de recente 
publicatie van de Europese Green Deal van 
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de Commissie en kijkt uit naar de komende 
EU-bosstrategie voor de periode na 2020;

de Commissie en kijkt uit naar de komende 
EU-bosstrategie voor de periode na 2020; 
verwacht echter tegelijkertijd dat in de 
Green Deal ook rekening wordt gehouden 
met de versnelde totstandbrenging van de 
bio-economie als essentieel onderdeel 
voor het verwezenlijken van een 
koolstofarme maatschappij;

Or. de

Amendement 219
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Jérémy Decerle, Irène 
Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de recente 
publicatie van de Europese Green Deal van 
de Commissie en kijkt uit naar de komende 
EU-bosstrategie voor de periode na 2020;

10. is ingenomen met de recente 
publicatie van de Europese Green Deal van 
de Commissie en kijkt uit naar de komende 
EU-bosstrategie voor de periode na 2020, 
die moet worden afgestemd op de 
Europese Green Deal en een ambitieuze 
EU-biodiversiteitsstrategie;

Or. en

Amendement 220
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de recente 
publicatie van de Europese Green Deal 
van de Commissie en kijkt uit naar de 
komende EU-bosstrategie voor de periode 
na 2020;

10. kijkt uit naar de komende EU-
bosstrategie voor de periode na 2020;

Or. fi
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Amendement 221
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de recente 
publicatie van de Europese Green Deal van 
de Commissie en kijkt uit naar de komende 
EU-bosstrategie voor de periode na 2020;

10. is ingenomen met de recente 
publicatie van de Europese Green Deal van 
de Commissie en kijkt uit naar de komende 
EU-bosstrategie voor de periode na 2020, 
onder een overkoepelende 
biodiversiteitsstrategie;

Or. en

Amendement 222
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ingenomen met de recente 
publicatie van de Europese Green Deal van 
de Commissie en kijkt uit naar de komende 
EU-bosstrategie voor de periode na 2020;

10. neemt kennis van de recente 
publicatie van de Europese Green Deal van 
de Commissie en kijkt uit naar de komende 
EU-bosstrategie voor de periode na 2020;

Or. fr

Amendement 223
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat de EU-
bosstrategie gericht moet zijn op de 
ondersteuning en bevordering van het 
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concurrentievermogen van de bosbouw, 
bosbouwsector, bio-economie en bio-
energie van de EU; is van mening dat de 
EU-bosstrategie met name gericht moet 
zijn op het bereiken van 
zelfvoorzienendheid op het gebied van 
hout voor de EU, als gevolg waarvan de 
bosbedekking en de hiermee gepaard 
gaande problemen, zoals illegaal kappen, 
landroof en schade ten aanzien van 
milieuvoordelen en de biodiversiteit in 
derde landen ook zouden worden beperkt;

Or. fi

Amendement 224
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten economische en 
beleidsinstrumenten te creëren die ervoor 
zorgen dat meer bossen kunnen groeien 
tot ze hun ecologische potentieel bereiken 
en koolstofdioxide opnemen;

Or. en

Amendement 225
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. is van mening dat de rol van 
bossen in het klimaatbeleid voornamelijk 
moet worden gezien vanuit het perspectief 
van de bio-economie, als het toenemende 
gebruik van hernieuwbare brandstoffen 
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en materialen, in plaats van streefdoelen 
voor de omvang van bossen als 
koolstofputten of beschermde bosgebieden 
vast te stellen; is van mening dat er, totdat 
het volledige potentieel van de bio-
economie is benut, geen behoefte bestaat 
aan aanvullende wetgeving inzake 
bossen;

Or. fi

Amendement 226
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. stelt vast dat de 
ontwikkeling van de bio-economie van de 
EU onder meer afhankelijk is van de 
ontwikkeling van technologieën en 
markten, het Europese en internationale 
politieke kader en de duurzaamheid van 
het gebruik van EU-bossen; merkt op dat 
enkele van deze factoren gemakkelijker 
kunnen worden beïnvloed dan andere; 
pleit derhalve voor het wegnemen van 
onnodige wetgevende belemmeringen, het 
bevorderen van de intersectorale 
samenwerking en het bevorderen van 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling teneinde verandering in deze 
sector te vergemakkelijken;

Or. fi

Amendement 227
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 
enige type CO2-put, omdat andere sectoren 
hierdoor minder worden gestimuleerd om 
hun emissies tot een minimum te beperken; 
benadrukt bovendien het feit dat het 
belangrijk is de overgang te maken weg 
van een maatschappij die gebaseerd is op 
fossiele brandstoffen;

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 
enige type CO2-put, omdat andere sectoren 
hierdoor minder worden gestimuleerd om 
hun emissies tot een minimum te beperken; 
wijst erop dat het gebruik van hout als 
duurzaam bouwmateriaal of energiebron 
moet worden bevorderd als het ons in 
staat stelt om naar een duurzamere 
economie te evolueren en benadrukt 
bovendien het feit dat het belangrijk is de 
overgang te maken weg van een 
maatschappij die gebaseerd is op fossiele 
brandstoffen;

Or. fr

Amendement 228
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 
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enige type CO2-put, omdat andere sectoren 
hierdoor minder worden gestimuleerd om 
hun emissies tot een minimum te beperken; 
benadrukt bovendien het feit dat het 
belangrijk is de overgang te maken weg 
van een maatschappij die gebaseerd is op 
fossiele brandstoffen;

enige type CO2-put, omdat andere sectoren 
hierdoor minder worden gestimuleerd om 
hun emissies tot een minimum te beperken; 
benadrukt bovendien het feit dat het 
belangrijk is de overgang te maken weg 
van een maatschappij die gebaseerd is op 
fossiele brandstoffen; beklemtoont dat de 
nieuwe EU-bosstrategie ook moet 
bijdragen tot de 15e Conferentie van de 
Partijen bij het Verdrag inzake 
biologische diversiteit (COP15);

Or. en

Amendement 229
Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 
enige type CO2-put, omdat andere sectoren 
hierdoor minder worden gestimuleerd om 
hun emissies tot een minimum te beperken; 
benadrukt bovendien het feit dat het 
belangrijk is de overgang te maken weg 
van een maatschappij die gebaseerd is op 
fossiele brandstoffen;

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 
enige type CO2-put, omdat andere sectoren 
hierdoor minder worden gestimuleerd om 
hun emissies tot een minimum te beperken; 
benadrukt bovendien dat de aanpassing 
van bossen aan de klimaatverandering 
moet worden bevorderd en het feit dat het 
belangrijk is de overgang te maken weg 
van een maatschappij die gebaseerd is op 
fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 230
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Ivan David, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 
enige type CO2-put, omdat andere sectoren 
hierdoor minder worden gestimuleerd om 
hun emissies tot een minimum te beperken; 
benadrukt bovendien het feit dat het 
belangrijk is de overgang te maken weg 
van een maatschappij die gebaseerd is op 
fossiele brandstoffen;

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 
enige type CO2-put, omdat andere sectoren 
hierdoor minder worden gestimuleerd om 
hun emissies tot een minimum te beperken; 
benadrukt bovendien dat de aanpassing 
van bossen aan de klimaatverandering 
moet worden bevorderd en het feit dat het 
belangrijk is de overgang te maken weg 
van een maatschappij die gebaseerd is op 
fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 231
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 
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enige type CO2-put, omdat andere sectoren 
hierdoor minder worden gestimuleerd om 
hun emissies tot een minimum te beperken; 
benadrukt bovendien het feit dat het 
belangrijk is de overgang te maken weg 
van een maatschappij die gebaseerd is op 
fossiele brandstoffen;

enige type natuurlijke CO2-put, omdat 
andere sectoren hierdoor minder worden 
gestimuleerd om hun emissies tot een 
minimum te beperken; benadrukt 
bovendien het feit dat het belangrijk is de 
overgang te maken naar een maatschappij 
die volledig gebaseerd is op hernieuwbare 
energie en niet meer op fossiele 
brandstoffen;

Or. fr

Amendement 232
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 
enige type CO2-put, omdat andere 
sectoren hierdoor minder worden 
gestimuleerd om hun emissies tot een 
minimum te beperken; benadrukt 
bovendien het feit dat het belangrijk is de 
overgang te maken weg van een 
maatschappij die gebaseerd is op fossiele 
brandstoffen;

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 
enige type koolstofput en dat 
herstelmaatregelen daarom ook gericht 
moeten zijn op bijvoorbeeld graslanden, 
watergebieden en veengebieden; 
benadrukt bovendien het feit dat het 
belangrijk is de overgang te maken weg 
van een maatschappij die gebaseerd is op 
fossiele brandstoffen naar een werkelijk 
koolstofarme maatschappij;

Or. en

Amendement 233
Teuvo Hakkarainen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet mogen worden beschouwd als het 
enige type CO2-put, omdat andere sectoren 
hierdoor minder worden gestimuleerd om 
hun emissies tot een minimum te beperken; 
benadrukt bovendien het feit dat het 
belangrijk is de overgang te maken weg 
van een maatschappij die gebaseerd is op 
fossiele brandstoffen;

11. is ingenomen met het 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020, met name de erkenning van de 
bijdrage van de nieuwe EU-bosstrategie 
aan de 26e zitting van de Conferentie van 
de Partijen (COP26) van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering; benadrukt in verband 
hiermee het feit dat bossen in de toekomst 
niet uitsluitend mogen worden beschouwd 
als CO2-putten of als het enige type CO2-
put, omdat andere sectoren hierdoor 
minder worden gestimuleerd om hun 
emissies tot een minimum te beperken; 
benadrukt bovendien het feit dat het 
belangrijk is de overgang te maken weg 
van een maatschappij die gebaseerd is op 
fossiele brandstoffen;

Or. fi

Amendement 234
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. fi
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Amendement 235
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herhaalt het pleidooi van het 
Europees Parlement1 bis voor een EU-
breed wettelijk bindend streefcijfer voor 
het herstel van aangetaste habitats tegen 
2030, onder meer van natuurlijke bossen;
_________________
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 16 januari 2020 over de 15e 
bijeenkomst van de Conferentie van de 
partijen bij het Verdrag inzake 
biologische diversiteit (COP15) 
(2019/2824(RSP)).

Or. en

Amendement 236
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. herhaalt de oproep van het 
Europees Parlement1 bis dat het bosbeleid 
samenhangend moet zijn, het 
biodiversiteitsverlies en de gevolgen van 
de klimaatverandering in dezelfde mate 
moet bestrijden en de natuurlijke 
koolstofputten van de EU moet vergroten 
en daarbij de biodiversiteit moet 
beschermen, behouden en verbeteren;
_________________
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 16 januari 2020 over de 15e 
bijeenkomst van de Conferentie van de 
partijen bij het Verdrag inzake 
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biologische diversiteit (COP15) 
(2019/2824(RSP)).

Or. en

Amendement 237
Carmen Avram, Pina Picierno, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, 
Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

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

12. benadrukt het feit dat bossen, 
boslandbouwpercelen, de houtsector en de 
bio-economie een cruciale rol spelen bij 
het verwezenlijken van de doelstellingen 
van de Europese Green Deal; benadrukt het 
feit dat de milieu- en klimaatdoelstellingen 
van de EU nooit zullen kunnen worden 
gerealiseerd zonder multifunctionele, 
gezonde en duurzaam beheerde bossen en 
levensvatbare industrieën; verzoekt de 
Commissie daarnaast te overwegen een 
bijzondere begroting te creëren, die buiten 
de begroting van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid valt, om de lidstaten ertoe 
aan te zetten de EU-brede streefcijfers ter 
vergroting van de bosbedekking te 
behalen, met name in gebieden die niet 
geschikt zijn voor de voedselproductie en 
gebieden in de buurt van stedelijke 
gebieden, om negatieve hitte-effecten en 
vervuiling te verminderen en ontbossing 
in te perken;

Or. en

Amendement 238
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

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

12. benadrukt het feit dat bossen, de 
houtsector en de bio-economie een cruciale 
rol spelen bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal; benadrukt het feit dat de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de EU nooit 
zullen kunnen worden gerealiseerd zonder 
multifunctionele, gezonde en duurzaam 
beheerde bossen waarvoor een 
langetermijnperspectief wordt toegepast 
en levensvatbare industrieën; moedigt 
daarnaast maatregelen aan ter vergroting 
van de bosbedekking; moedigt de 
Commissie aan om zowel binnen de 
huidige maatregelen als binnen nieuwe 
maatregelen verschillende mogelijkheden 
te onderzoeken om boseigenaren ertoe 
aan te sporen binnen het concept van 
duurzaam bosbeheer beheermethoden toe 
te passen die op lange termijn 
klimaatvoordelen bieden;

Or. en

Amendement 239
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

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

12. benadrukt het feit dat bossen, de 
houtsector en de bio-economie een cruciale 
rol spelen bij het verwezenlijken van 
doelstellingen; benadrukt het feit dat de 
milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU 
nooit zullen kunnen worden gerealiseerd 
zonder multifunctionele, gezonde en 
duurzaam beheerde bossen en 
levensvatbare industrieën; moedigt 
daarnaast maatregelen aan ter vergroting 
van de bosbedekking in lidstaten met 
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weinig bosbedekking, met name in 
gebieden waar bossen zijn vernietigd door 
mensen en begrazing; is bovendien van 
mening dat nieuwe beschermingseisen 
gericht moeten zijn op gebieden waar 
menselijke activiteiten en begrazing 
bossen hebben vernietigd of waar 
bijzondere waardevolle natuurlijke bossen 
bestaan;

Or. fi

Amendement 240
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

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

12. benadrukt het feit dat bossen, de 
houtsector en de bio-economie een cruciale 
rol spelen bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal; benadrukt het feit dat de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de EU nooit 
zullen kunnen worden gerealiseerd zonder 
multifunctionele, gezonde en duurzaam 
beheerde bossen en levensvatbare 
industrieën; moedigt maatregelen aan ter 
vergroting van de bosbedekking en andere 
beboste gebieden waar dat relevant is, met 
name op onbeheerde terreinen, dichtbij 
stedelijke en voorstedelijke gebieden en in 
bergachtige gebieden, met inachtneming 
van de regionale ligging en wijzigende 
klimaatomstandigheden;

Or. en

Amendement 241
Franc Bogovič, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila 
Novak, Romana Tomc, Milan Zver

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

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

12. benadrukt het feit dat bossen, de 
houtsector en de bio-economie een cruciale 
rol spelen bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal; benadrukt het feit dat de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de EU nooit 
zullen kunnen worden gerealiseerd zonder 
multifunctionele, gezonde en duurzaam 
beheerde bossen en levensvatbare 
industrieën; moedigt daarnaast maatregelen 
aan ter vergroting van de bosbedekking in 
die lidstaten waar de bosbedekking 
beperkt is en voor het behoud van de 
bosbedekking in andere lidstaten in 
gebieden met uitgesproken ecologische 
functies;

Or. sl

Amendement 242
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

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

12. benadrukt het feit dat bossen, de 
houtsector en de bio-economie een cruciale 
rol spelen bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal; benadrukt het feit dat de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de EU nooit 
zullen kunnen worden gerealiseerd zonder 
doeltreffend beschermde bossen en 
multifunctionele, gezonde en duurzaam 
beheerde bossen en levensvatbare 
industrieën; moedigt daarnaast maatregelen 
aan ter herstel en verbetering van de 
toestand van bosecosystemen en, in 
voorkomend geval, ter vergroting van de 
bosbedekking om de veerkracht te 
versterken en de lokale ontwikkeling te 



PE650.371v02-00 128/162 AM\1207223NL.docx

NL

ondersteunen;

Or. en

Amendement 243
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

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

12. benadrukt het feit dat bossen, de 
houtsector en de bio-economie een cruciale 
rol spelen bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal; benadrukt het feit dat de 
doelstellingen van de EU inzake milieu, 
klimaat en biodiversiteit nooit zullen 
kunnen worden gerealiseerd zonder 
gezonde bossen; moedigt daarnaast 
maatregelen aan ter vergroting van de 
bosbedekking, waarbij de geplante bomen 
geschikt zijn voor de plaatselijke 
omstandigheden en de aanplanting en het 
daaruit groeiende nieuwe bos geen 
negatieve gevolgen hebben voor de 
bestaande biodiversiteit;

Or. en

Amendement 244
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt het feit dat bossen, de 
houtsector en de bio-economie een cruciale 
rol spelen bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Europese Green 

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

Deal; benadrukt het feit dat de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de EU nooit 
zullen kunnen worden gerealiseerd zonder 
multifunctionele, gezonde en duurzaam 
beheerde bossen en levensvatbare 
industrieën; moedigt daarnaast maatregelen 
aan ter vergroting van de bosbedekking en 
voor het gebruik van de houtoogst in 
hoeveelheden die in overeenstemming zijn 
met de duurzame houtaanwas;

Or. de

Amendement 245
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

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

12. benadrukt het feit dat bossen, de 
houtsector en de bio-economie een cruciale 
rol spelen bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal; benadrukt het feit dat de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de EU nooit 
zullen kunnen worden gerealiseerd zonder 
multifunctionele, gezonde en duurzaam 
beheerde bossen en levensvatbare 
industrieën; moedigt daarnaast maatregelen 
aan ter vergroting van de bosbedekking, 
evenals maatregelen om dergelijke 
maatregelen te financieren;

Or. ro

Amendement 246
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

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

12. benadrukt het feit dat bossen, de 
houtsector en de bio-economie een cruciale 
rol spelen bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal; benadrukt het feit dat de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de EU nooit 
zullen kunnen worden gerealiseerd zonder 
multifunctionele, gezonde en duurzaam 
beheerde bossen en levensvatbare 
industrieën; moedigt daarnaast maatregelen 
aan ter vergroting van de bosbedekking en 
ter verbetering van de integratie van 
biodiversiteit in de bosbouw;

Or. en

Amendement 247
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 248
Mazaly Aguilar
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

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

12. benadrukt het feit dat de houtsector 
een cruciale rol speelt bij het 
verwezenlijken van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de uitvoering van de Europese Green Deal; 
benadrukt het feit dat de milieu- en 
klimaatdoelstellingen van de EU nooit 
zullen kunnen worden gerealiseerd zonder 
multifunctionele, gezonde en duurzaam 
beheerde bossen en levensvatbare 
industrieën; moedigt daarnaast maatregelen 
aan ter vergroting van de bosbedekking;

Or. es

Amendement 249
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. beklemtoont dat er in sommige 
omstandigheden afruil bestaat tussen 
bescherming van het klimaat en 
bescherming van de biodiversiteit in de 
bio-economie en met name in de bosbouw, 
die een centrale rol speelt in de overgang 
naar een klimaatneutrale economie; 
merkt met bezorgdheid op dat deze afruil 
onvoldoende ter sprake is gekomen in 
recente beleidsdiscussies; verzoekt alle 
belanghebbenden een samenhangende 
aanpak te ontwikkelen om de 
bescherming van de biodiversiteit en de 
bescherming van het klimaat samen te 
brengen in een bloeiende houtsector en 
bio-economie;

Or. en
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Amendement 250
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. fi

Amendement 251
Maria Noichl, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat een zo hoog 
mogelijke duurzame zelfvoorziening met 
de grondstof hout in het eigen belang van 
de Europese bosbouw is; wijst erop dat de 
bevordering van bijvoorbeeld 
korteomloopplantages een hoeksteen kan 
zijn in het kader van de energietransitie 
om de gebruiksdruk op de bossen te 
beperken;

Or. de
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Amendement 252
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat het herstel van de 
bossen de ontbossing niet zal kunnen 
compenseren, omdat de terugwinning van 
verloren gegane habitats en ecosystemen 
decennia of zelfs eeuwen kan duren; 
bevestigt dat het dus van essentieel belang 
is herstel als aanvullende maatregel toe te 
passen en niet als alternatief voor 
ontbossing;

Or. fr

Amendement 253
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Jérémy Decerle, Irène 
Tolleret

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. beklemtoont dat het bosbeleid 
samenhangend moet zijn, het 
biodiversiteitsverlies en de gevolgen van 
de klimaatverandering in dezelfde mate 
moet bestrijden en de natuurlijke 
koolstofputten van de EU moet vergroten 
en daarbij de biodiversiteit moet 
beschermen, behouden en verbeteren; 
beklemtoont dat er synergie en coherentie 
moet worden gecreëerd tussen de 
beleidsagenda’s van de EU;

Or. en
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Amendement 254
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst ook op het belang de 
maatschappij te informeren over het 
duurzame beheer van onze bossen, zodat 
alle burgers zich bewust worden van de 
rijkdom van dit erfgoed en van de 
noodzaak onze hulpbronnen te beheren, 
in stand te houden en te benutten om 
maatschappelijke conflicten te 
voorkomen;

Or. fr

Amendement 255
Christine Schneider, Norbert Lins, Lena Düpont, Marlene Mortler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat de instandhouding 
en het duurzame beheer van onze bossen 
een centraal element vormen van de 
openbare diensten; merkt op dat deze de 
diensten van algemeen belang in het 
kader van recreatie en gezondheid en 
onderwijs waarborgen;

Or. de

Amendement 256
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. wijst er nogmaals op dat ongeveer 
60 % van de bossen in de EU in 
particuliere handen is en dat twee derde 
van de particuliere boseigenaren minder 
dan 3 ha bos bezit; benadrukt dat alle 
maatregelen daar naar behoren rekening 
mee moeten houden en dus zodanig 
moeten worden ontworpen dat ze 
toegankelijk zijn en praktisch kunnen 
worden toegepast door kleinschalige 
boseigenaren; herinnert eraan dat de 
Commissie de administratieve last en de 
eigendomsstructuur van de bossen heeft 
aangewezen als beperkende factoren voor 
de toepassing van bepaalde 
maatregelen1 bis;
_________________
1 bis COM(2018) 811 final, blz. 3.

Or. en

Amendement 257
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. dringt erop aan dat de laatste 
oerbossen van Europa meer bescherming 
genieten; is van mening dat voor deze 
bossen het bosgebruik door 
overheidsbedrijven, -besturen en -
instanties op bosbouwgebied, 
bosbouwbedrijven en burgers mag worden 
beperkt of volledig verboden als dit 
gebruik onverenigbaar is met de 
doelstelling van instandhouding van deze 
bossen; dringt er bij Polen met klem op 
aan om de houtkap in de bossen van 
Bialowieza te staken;

Or. fr
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Amendement 258
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. is diep bezorgd over de extra druk 
op bossen en hun biodiversiteit die wordt 
veroorzaakt door de klimaatverandering, 
zoals vermeld in het speciaal verslag over 
land van de IPCC van 8 augustus 2019; is 
van mening dat aanvullende maatregelen 
moeten worden getroffen om de risico’s 
van toenemende hittegolven, bosbranden, 
droogtes en overstromingen, met name in 
Zuid-Europa, zoveel mogelijk te 
beperken;

Or. en

Amendement 259
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. herinnert eraan dat het 
brandrisico naar verwachting zal stijgen 
ten gevolge van de klimaatverandering en 
acht het van cruciaal belang dat de 
inspanningen op het gebied van preventie 
en paraatheid, zoals 
rampenrisicobeoordelingen, worden 
versterkt wanneer een gezamenlijke 
Europese aanpak doeltreffender is; 
herinnert aan de belangrijke rol van 
bewustmakingscampagnes, die kinderen 
vanaf de schoolleeftijd een algemeen 
inzicht dienen bij te brengen in aspecten 
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in verband met natuurbehoud, 
brandpreventie en branden blussen, en 
die de lokale gemeenschappen een dieper 
inzicht moeten verschaffen in de 
specifieke kenmerken van regionale en 
nationale bossen in verschillende 
lidstaten;

Or. en

Amendement 260
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. beklemtoont dat de 
erkenning en waarborging van 
eigendomsrechten belangrijk is om te 
zorgen voor langdurige betrokkenheid bij 
duurzaam bosbeheer;

Or. en

Amendement 261
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. herhaalt dat het belangrijk 
is in geval van grensoverschrijdende 
bosbranden voldoende financiering te 
verstrekken aan het Uniemechanisme 
voor civiele bescherming zodat de pan-
Europese bijstand kan worden 
gecoördineerd met het 
Coördinatiecentrum voor respons in 
noodsituaties (ERCC) van de Europese 
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Commissie;

Or. en

Amendement 262
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 sexies. is van mening dat de 
Europese rampenbestendigheid en de 
instrumenten voor vroegtijdige 
waarschuwing moeten worden versterkt; 
is ingenomen met de 
monitoringwerkzaamheden van het 
Europees Bosbrandinformatiesysteem 
(EFFIS) en verzoekt om nauwere 
samenwerking met de nationale en 
regionale overheden van de EU-lidstaten 
op het gebied van bosbrandpreventie, 
paraatheid en reacties;

Or. en

Amendement 263
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 nodig is die niet ondergeschikt is aan 
enige andere sectorale strategie; dringt aan 
op een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 nodig is die niet ondergeschikt is aan 
enige andere sectorale strategie; dringt aan 
op een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 
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milieuaspecten van de houtwaardeketen; 
benadrukt het feit dat een gecoördineerde 
en coherente benadering moet worden 
ontwikkeld van bossen, de houtsector en de 
diverse diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

milieuaspecten van de houtwaardeketen, 
waarbij de continuïteit van de 
multifunctionele en multidimensionale rol 
van bossen wordt gewaarborgd; benadrukt 
het feit dat een gecoördineerde, 
evenwichtige en coherente benadering 
moet worden ontwikkeld van bossen, de 
houtsector en de diverse diensten die zij 
verlenen, gezien het toenemende aantal 
beleidsmaatregelen van de lidstaten en de 
EU dat direct of indirect gevolgen heeft 
voor de bossen en het beheer ervan in de 
EU;

Or. ro

Amendement 264
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 nodig is die niet ondergeschikt is aan 
enige andere sectorale strategie; dringt aan 
op een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 
milieuaspecten van de houtwaardeketen; 
benadrukt het feit dat een gecoördineerde 
en coherente benadering moet worden 
ontwikkeld van bossen, de houtsector en de 
diverse diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 nodig is die niet ondergeschikt is aan 
enige andere sectorale strategie; merkt op 
dat de EU-bosbouwstrategie en de van-
boer-tot-bordstrategie op elkaar moeten 
worden afgestemd, aangezien 
boslandbouw zowel land- als 
bosbouwkenmerken kan hebben; dringt 
aan op een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 
milieuaspecten van de houtwaardeketen; 
benadrukt het feit dat een gecoördineerde 
en coherente benadering moet worden 
ontwikkeld van bossen, de houtsector en de 
diverse diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
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gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

Or. en

Amendement 265
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode 
na 2020 nodig is die niet ondergeschikt is 
aan enige andere sectorale strategie; 
dringt aan op een nieuwe EU-bosstrategie 
die voortbouwt op de holistische 
benadering van duurzaam bosbeheer, 
rekening houdend met alle economische, 
sociale en milieuaspecten van de 
houtwaardeketen; benadrukt het feit dat 
een gecoördineerde en coherente 
benadering moet worden ontwikkeld van 
bossen, de houtsector en de diverse 
diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze EU-bosstrategie voor de 
periode na 2020 nodig is om met name de 
biodiversiteits- en klimaatcrisis het hoofd 
te bieden; benadrukt het feit dat een 
gecoördineerde, coherente benadering die 
beter geïntegreerd is in de relevante EU-
wetgeving moet worden ontwikkeld van 
bossen, de houtsector en de diverse 
diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

Or. en

Amendement 266
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt het feit dat een 13. wijst erop dat de houtsector ten 
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ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 nodig is die niet ondergeschikt is aan 
enige andere sectorale strategie; dringt aan 
op een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 
milieuaspecten van de houtwaardeketen; 
benadrukt het feit dat een gecoördineerde 
en coherente benadering moet worden 
ontwikkeld van bossen, de houtsector en de 
diverse diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

volle echte politieke steun moet genieten 
en benadrukt in dit opzicht het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 nodig is die niet ondergeschikt is aan 
enige andere sectorale strategie; dringt aan 
op een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 
milieuaspecten van de houtwaardeketen; 
benadrukt het feit dat een gecoördineerde 
en coherente benadering moet worden 
ontwikkeld van bossen, de houtsector en de 
diverse diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

Or. fr

Amendement 267
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 nodig is die niet ondergeschikt is aan 
enige andere sectorale strategie; dringt aan 
op een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 
milieuaspecten van de houtwaardeketen; 
benadrukt het feit dat een gecoördineerde 
en coherente benadering moet worden 
ontwikkeld van bossen, de houtsector en de 
diverse diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 nodig is die niet ondergeschikt is aan 
enige andere sectorale strategie; dringt aan 
op een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 
milieuaspecten van de houtwaardeketen; 
benadrukt het feit dat een gecoördineerde 
en coherente benadering moet worden 
ontwikkeld van bossen, de houtsector, met 
inbegrip van de mensen die direct of 
indirect werken en leven in het bos en in 
de houtsector, en de diverse diensten die 
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gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

zij verlenen, gezien het toenemende aantal 
beleidsmaatregelen van de lidstaten en de 
EU dat direct of indirect gevolgen heeft 
voor de bossen en het beheer ervan in de 
EU;

Or. en

Amendement 268
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 nodig is die niet ondergeschikt is aan 
enige andere sectorale strategie; dringt aan 
op een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 
milieuaspecten van de houtwaardeketen; 
benadrukt het feit dat een gecoördineerde 
en coherente benadering moet worden 
ontwikkeld van bossen, de houtsector en de 
diverse diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 nodig is die niet ondergeschikt is aan 
enige andere sectorale strategie; dringt aan 
op een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 
milieuaspecten van de houtwaardeketen en 
het feit dat in sommige lidstaten meer dan 
de helft van het grondgebied uit bossen 
bestaat; benadrukt het feit dat een 
gecoördineerde en coherente benadering 
moet worden ontwikkeld van bossen, de 
houtsector en de diverse diensten die zij 
verlenen, gezien het toenemende aantal 
beleidsmaatregelen van de lidstaten en de 
EU dat direct of indirect gevolgen heeft 
voor de bossen en het beheer ervan in de 
EU;

Or. fi

Amendement 269
Michal Wiezik, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode 
na 2020 nodig is die niet ondergeschikt is 
aan enige andere sectorale strategie; 
dringt aan op een nieuwe EU-bosstrategie 
die voortbouwt op de holistische 
benadering van duurzaam bosbeheer, 
rekening houdend met alle economische, 
sociale en milieuaspecten van de 
houtwaardeketen; benadrukt het feit dat 
een gecoördineerde en coherente 
benadering moet worden ontwikkeld van 
bossen, de houtsector en de diverse 
diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

13. benadrukt het feit dat voor de 
periode na 2020 een ambitieuze EU-
bosstrategie nodig is die voortbouwt op de 
biodiversiteitsstrategie; dringt aan op een 
nieuwe EU-bosstrategie die voortbouwt op 
de holistische benadering van duurzaam 
bosbeheer, rekening houdend met alle 
economische, sociale en milieuaspecten 
van de houtwaardeketen; benadrukt het feit 
dat een gecoördineerde en coherente 
benadering moet worden ontwikkeld van 
bossen, de houtsector en de diverse 
diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

Or. en

Amendement 270
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode 
na 2020 nodig is die niet ondergeschikt is 
aan enige andere sectorale strategie; dringt 
aan op een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 
milieuaspecten van de houtwaardeketen; 
benadrukt het feit dat een gecoördineerde 
en coherente benadering moet worden 
ontwikkeld van bossen, de houtsector en de 
diverse diensten die zij verlenen, gezien het 

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

diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan;

Or. fr

Amendement 271
Francesca Donato, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 nodig is die niet ondergeschikt is aan 
enige andere sectorale strategie; dringt aan 
op een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 
milieuaspecten van de houtwaardeketen; 
benadrukt het feit dat een gecoördineerde 
en coherente benadering moet worden 
ontwikkeld van bossen, de houtsector en de 
diverse diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

13. benadrukt het feit dat een 
ambitieuze, onafhankelijke en op zichzelf 
staande EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 nodig is die niet ondergeschikt is aan 
enige andere EU-strategie; dringt aan op 
een nieuwe EU-bosstrategie die 
voortbouwt op de holistische benadering 
van duurzaam bosbeheer, rekening 
houdend met alle economische, sociale en 
milieuaspecten van de houtwaardeketen; 
benadrukt het feit dat een gecoördineerde 
en coherente benadering moet worden 
ontwikkeld van bossen, de houtsector en de 
diverse diensten die zij verlenen, gezien het 
toenemende aantal beleidsmaatregelen van 
de lidstaten en de EU dat direct of indirect 
gevolgen heeft voor de bossen en het 
beheer ervan in de EU;

Or. it

Amendement 272
Maria Noichl, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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13 bis. verzoekt de Europese Commissie 
er bij de uitvoering van het fonds voor 
plattelandsontwikkeling naar te streven 
dat met name initiatieven voor het 
beperken van biodiversiteitsverlies in 
bossen, de bevordering van gemengde, 
inheemse boomsoorten en de verbetering 
van het bosbeheer worden bevorderd, dat 
projecten worden uitgevoerd en dat de 
middelen doelgericht worden gebruikt;

Or. de

Amendement 273
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. fr

Amendement 274
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat streng 
beschermde gebieden in een stelsel van 
beheer zonder interventie deel moeten 
uitmaken van de EU-bosstrategie en van 
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lokale ontwikkelingsstrategieën op basis 
van natuurtoerisme met een lage impact 
en de verstrekking van niet-productieve 
ecosysteemdiensten;

Or. en

Amendement 275
Maria Noichl, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt de Commissie er in de 
lidstaten voor te zorgen dat in de eerste 
plaats de communicatie tussen de 
boseigenaren en -gebruikers, en met 
name op de gebieden milieubescherming, 
vrije tijd, toerisme en jacht, ter plaatse 
moet worden ondersteund en bevorderd; 
legt in dit verband de nadruk op de rol 
van op partnerschap gebaseerde 
initiatieven ter plaatse, bijvoorbeeld in het 
kader van regionale bossenfora;

Or. de

Amendement 276
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen 
het nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU;

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie moet leiden tot:
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a. de vaststelling van richtsnoeren 
betreffende de exploitatie van bossen en 
het herstel, de bescherming en het behoud 
ervan;
b. de vaststelling van de hoofdlijnen en 
toekomstplannen qua ontwikkeling van de 
Europese bosbouw en gebruik van 
bosbestanden en relevante natuurlijke 
eigenschappen van bossen;
c. de planning op EU-niveau van 
maatregelen met het oog op duurzaam 
gebruik, herstel, bescherming en 
instandhouding van bossen;
d. de opzetting op EU-niveau van een 
systeem voor inventarisatie en bewaking 
van bossen teneinde de toestand, 
exploitatie, bescherming, instandhouding 
en het herstel van bossen te controleren;
e. de ondersteuning en coördinatie van de 
nationale bosbeheerstrategieën met het 
oog op de klimaatverandering, met name 
op het gebied van ondersteunde migratie, 
aanpassing en acclimatisatie van 
bosbewoners; 

Or. fr

Amendement 277
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU;

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen en 
bindend moet zijn voor de lidstaten, en 
erkent zowel de noodzaak om de nationale 
bevoegdheden te eerbiedigen als de 
noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU; benadrukt in dit 
verband de rol die moet worden gespeeld 
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door een efficiënt instrument voor het 
coördineren van de nieuwe strategie 
binnen het kader van de diverse aan 
bossen gerelateerde beleidsmaatregelen 
van de EU, om te zorgen voor samenhang 
en synergieën met de andere sectoren die 
raakvlakken hebben met de bossector; 
wijst erop dat lokale en regionale 
autoriteiten een belangrijke rol moeten 
spelen bij het versterken van het 
duurzame gebruik van bossen en, in het 
bijzonder, van de plattelandseconomie, en 
dringt erop aan dat lokale en regionale 
autoriteiten worden betrokken bij het 
ontwerpen van de maatregelen voor de 
bossector en de uitvoering hiervan;

Or. ro

Amendement 278
Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU;

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU; roept ertoe op de 
rol van het Permanent Comité voor de 
bosbouw te versterken teneinde te zorgen 
voor coördinatie tussen de relevante 
belanghebbenden en beleidsmaatregelen 
op EU-niveau;

Or. en

Amendement 279
Ivan David
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU;

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU; roept ertoe op de 
rol van het Permanent Comité voor de 
bosbouw te versterken teneinde te zorgen 
voor coördinatie tussen de relevante 
belanghebbenden en beleidsmaatregelen 
op EU-niveau;

Or. en

Amendement 280
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU;

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU en langdurige 
stabiliteit en voorspelbaarheid te 
garanderen voor duurzaam bosbeheer, de 
houtsector en de gehele bio-economie;

Or. en
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Amendement 281
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Maria Noichl, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU;

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bos- en boslandbouwbeleid en de 
EU-doelstellingen met betrekking tot 
bossen en boslandbouwpercelen, en erkent 
zowel de noodzaak om de nationale 
bevoegdheden te eerbiedigen als de 
noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU, en daarbij op 
samenhangende wijze in te gaan op de 
specifieke kenmerken van particuliere 
bossen en openbare bossen;

Or. en

Amendement 282
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU;

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen, die 
kunnen worden gedeeld binnen het 
netwerk van sectoren met een directe of 
indirecte band met de bosbouw, als de 
noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU;

Or. pt
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Amendement 283
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU;

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent de beslissingsbevoegdheid van 
boseigenaren en de verwezenlijkingen van 
de certificering, de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen en 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU;

Or. fi

Amendement 284
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU;

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie alleen een brug moet slaan 
tussen de nationale bosbeleidslijnen en 
erkent daarbij de noodzaak om de 
bevoegdheden van de lidstaten te 
eerbiedigen;

Or. fr

Amendement 285
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen met betrekking tot bossen, 
en erkent zowel de noodzaak om de 
nationale bevoegdheden te eerbiedigen als 
de noodzaak om bij te dragen tot ruimere 
doelstellingen van de EU;

14. is van mening dat de EU-
bosstrategie een brug moet slaan tussen het 
nationale bosbeleid en de EU-
doelstellingen en -bevoegdheden met 
betrekking tot bossen;

Or. en

Amendement 286
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat 
overheidsinstanties, -bedrijven, -
organisaties en -besturen die zijn belast 
met de planning, de organisatie en het 
beheer van de bosbouw alsook met het 
gebruik van bosbestanden, moeten zorgen 
voor:
a. de verbetering van de natuurlijke 
eigenschappen van bossen (bescherming 
van water, bescherming van de bodem 
tegen erosie, behoud van de biodiversiteit, 
klimaatbeheersing) ten behoeve van de 
bescherming van de volksgezondheid en 
het milieu alsook de ontwikkeling van 
lokale economieën;
b. een continu, duurzaam en rationeel 
gebruik van bossen teneinde stelselmatig 
te voorzien in de behoeften van nationale 
economieën en plaatselijke 
gemeenschappen aan houtproducten door 
gebruik te maken van processen en 
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methoden die noch voor werknemers, 
noch voor het milieu nadelig zijn;
c. een uitgebreide vermeerdering en een 
verbetering van de diversiteit van 
boomsoorten en de kwaliteit van bossen;
d. een sterk behoud van bossen en de 
bescherming ervan tegen branden, plagen 
en ziekten door gebruik te maken van 
processen en methoden die noch voor 
werknemers, noch voor het milieu nadelig 
zijn;
e. de aanpassing, acclimatisatie en 
ondersteunde migratie van bosbewoners 
met het oog op de klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 287
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Europese Commissie te 
analyseren op welke wijze de coördinatie 
en informatie-uitwisseling van de 
lidstaten kan worden verbeterd met het 
oog op een sterkere bijdrage van de 
bossen aan het behalen van de 
doelstelling inzake koolstofneutraliteit, en 
daarbij ook rekening te houden met de 
economische en sociale dimensie van 
bossen;

Or. en

Amendement 288
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová, Anna Deparnay-
Grunenberg
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten de nationale 
wetgeving te verbeteren om bescherming 
tegen illegale houtkap en 
biodiversiteitsverlies in te voeren, of waar 
nodig te versterken;

Or. en

Amendement 289
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Isabel Carvalhais, 
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Ivo 
Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Europese Commissie 
de commercialisatie van gekapt hout en 
van takken ontdaan hout/rondhout, in 
plaats van levende bomen uit openbare 
bossen, aan te moedigen als methode om 
illegale houtkap en overexploitatie te 
voorkomen, zodat de nationale overheden 
het volume van gekapt en in de handel 
gebracht hout beter kunnen controleren 
en illegale praktijken door onderhands 
gecontracteerde bedrijven worden 
ontmoedigd;

Or. en

Amendement 290
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)



AM\1207223NL.docx 155/162 PE650.371v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. dringt erop aan dat 
overheidsinstanties op bosbouwgebied 
eigenaren helpen bij het plannen en 
organiseren van het bosbouwbeheer en 
indien nodig de uitvoering, op grond van 
met de eigenaren afgesloten 
overeenkomsten, van werkzaamheden 
door onder hen vallende 
bosbouwbedrijven met betrekking tot 
bosbouw, teelt en bescherming van bossen 
organiseren;

Or. fr

Amendement 291
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. verzoekt de lidstaten de 
personele en financiële middelen van 
overheidsinstanties op bosbouwgebied te 
verhogen; benadrukt dat 
overheidsexpertise moet worden 
gehandhaafd en hekelt de privatisering 
van nationale organisaties die een 
cruciale rol spelen in duurzaam 
bosbeheer;

Or. fr

Amendement 292
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het feit dat het met 15. benadrukt het feit dat het met 
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betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij;

betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij; verzoekt de 
Commissie in dit opzicht nogmaals een 
nieuwe benadering te hanteren en af te 
stappen van vrijwillige verbintenissen tot 
een ambitieuze en alomvattende strategie 
op het gebied van biodiversiteit voor 2030, 
die juridisch bindende doelstellingen voor 
de EU en haar lidstaten vaststelt, 
waaronder specifieke doelstellingen om 
tegen 2030 op het niveau van de Unie ten 
minste 30 % van de beschermde gebieden 
op land en op zee te realiseren en ten 
minste 30 % van de aangetaste 
ecosystemen te herstellen;

Or. fr

Amendement 293
Francesca Donato, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is;



AM\1207223NL.docx 157/162 PE650.371v02-00

NL

heeft op de maatschappij;

Or. it

Amendement 294
Juozas Olekas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij;

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij, en dat ze 
bijdragen tot het behalen van de 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen; 
beklemtoont dat eventuele EU-
richtsnoeren in verband met duurzaam 
bosbeheer moeten worden ontwikkeld in 
het kader van de EU-bosstrategie na 
2020;

Or. en

Amendement 295
Michal Wiezik, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
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houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij;

houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat de ambitie van de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020 moet 
samenhangen met de ambitie van de 
Green Deal, en moet voortbouwen op de 
biodiversiteitsstrategie, met name om 
ervoor te zorgen dat duurzaam bosbeheer 
een positief effect heeft op de maatschappij 
met meetbare streefcijfers en indicatoren, 
onder meer een strenge bescherming van 
bosgebieden met het oog op de 
complexiteit, connectiviteit en 
representativiteit van bosecosystemen;

Or. en

Amendement 296
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij;

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot multilaterale samenwerking 
op het gebied van bossen, de houtsector en 
de houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is, 
zonder dat dit resulteert in een 
systematische verzameling van gegevens 
op Europees niveau; dringt erop aan dat 
alle bosgerelateerde aspecten van de 
Europese Green Deal-maatregelen in 
overeenstemming zijn met de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020, met 
name om ervoor te zorgen dat duurzaam 
bosbeheer een positief effect heeft op de 
maatschappij;

Or. fr

Amendement 297
Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick Federley, Irène 



AM\1207223NL.docx 159/162 PE650.371v02-00

NL

Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij;

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen, met inbegrip van de 
biodiversiteitsstrategie, in 
overeenstemming zijn met de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020, met 
name om ervoor te zorgen dat duurzaam 
bosbeheer een positief effect heeft op de 
maatschappij en bijdraagt tot het behalen 
van de SDG’s van de VN;

Or. en

Amendement 298
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij;

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij, en ook op lange 
termijn stabiele voordelen voor klimaat en 
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milieu met zich meebrengt;

Or. en

Amendement 299
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen in overeenstemming zijn met 
de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij;

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten in overeenstemming zijn met de 
EU-bosstrategie voor de periode na 2020, 
met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij;

Or. fi

Amendement 300
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat alle bosgerelateerde 
aspecten van de Europese Green Deal-
maatregelen in overeenstemming zijn met 

15. benadrukt het feit dat het met 
betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen, de houtsector en de 
houtwaardeketen belangrijk is dat de 
besluitvorming empirisch onderbouwd is; 
dringt erop aan dat de EU-bosstrategie 
voor de periode na 2020 moet 
samenhangen met de Europese Green 
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de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij;

Deal, met name om ervoor te zorgen dat 
duurzaam bosbeheer een positief effect 
heeft op de maatschappij;

Or. en

Amendement 301
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept dat intensief 
bosbouwbeheer onverenigbaar is met de 
Europese milieudoelstellingen, met name 
wat betreft klimaatverandering en 
koolstofneutraliteit; roept in dit opzicht op 
strikte regelingen vast te stellen voor 
kaalslag van percelen van meer dan 
0,5 hectare; wijst op de rampzalige 
gevolgen van kaalslag voor de 
biodiversiteit en bodemverdichting maar 
ook voor de aantrekkelijkheid voor 
bewoners en toeristen; roept op over te 
gaan op bosbouw die is gebaseerd op 
herbebossing en natuurlijke verjonging 
van populaties met een bepaalde mate van 
“doordachte mechanisatie” van 
oogsttechnieken;

Or. fr

Amendement 302
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Isabel Carvalhais, 
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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15 bis. verzoekt de Europese Commissie 
aanvullende financiële middelen (dat wil 
zeggen: in aanvulling op de middelen die 
reeds zijn toegewezen aan de GLB-
regeling) te investeren in een EU-brede 
actie inzake herbebossing en bebossing, 
en specifieke subsidies toe te passen voor 
bosbeheer en milieubescherming, om bij 
te dragen aan de mitigatie van de 
klimaatverandering in het kader van de 
Green Deal 2050;

Or. en


