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Amendement 303
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen 
op basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven 
in sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie;

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt dat prioriteit moet worden 
gegeven aan het meest efficiënte gebruik 
van hout volgens het beginsel van 
cascadering, waarbij hout in de eerste 
plaats wordt gebruikt voor de 
toepassingen die de meeste toegevoegde 
waarde bieden, dus voor gebouwen en 
meubels, en dat er in de gehele 
boswaardeketen behoefte blijft aan 
onderzoek en innovatie met betrekking tot 
bossen, met inbegrip van producten op 
basis van hout die een alternatief kunnen 
zijn voor de textielindustrie, de chemische 
industrie en de verpakkingsindustrie;

Or. en

Amendement 304
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, 
Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
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in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie;

in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie; moedigt de 
Commissie aan verschillende 
marktgebaseerde mechanismen te 
onderzoeken om te stimuleren dat fossiele 
grondstoffen worden vervangen door 
hernieuwbare grondstoffen die 
klimaatvoordelen opleveren, zoals hout in 
gebouwen;

Or. en

Amendement 305
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie;

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

Or. fi
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Amendement 306
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie;

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie; wijst daarnaast 
op de nog onderbenutte voordelen van de 
vervanging van wegwerpproducten, met 
name plastics, door producten met een 
lange levensduur zoals gerecycled hout;

Or. fr

Amendement 307
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
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de verpakkingsindustrie; de verpakkingsindustrie, en dat volledig 
rekening moet worden gehouden met de 
klimaat- en milieuvoordelen van deze 
alternatieve materialen;

Or. en

Amendement 308
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie;

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn 
en een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan verdere oplossingen met betrekking 
tot het beperken van de 
klimaatverandering en het scheppen van 
banen; benadrukt de cruciale rol van 
materialen op basis van hout bij de 
vervanging van fossiele hulpbronnen door 
alternatieven in sectoren als de 
bouwnijverheid, de textielindustrie, de 
chemische industrie en de 
verpakkingsindustrie;

Or. en

Amendement 309
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement
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16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie;

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen en hulpbronnen met 
een grote ecologische voetafdruk door 
alternatieven in sectoren als de 
bouwnijverheid, de textielindustrie, de 
chemische industrie en de 
verpakkingsindustrie;

Or. en

Amendement 310
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie;

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, en 
de coördinatie ervan in de circulaire 
economie, alsmede dat digitalisering en 
investeringen in onderzoek en innovatie 
belangrijk zijn; benadrukt de cruciale rol 
van materialen op basis van hout bij de 
vervanging van fossiele hulpbronnen door 
alternatieven in sectoren als de 
bouwnijverheid, de textielindustrie, de 
chemische industrie en de 
verpakkingsindustrie;

Or. ro

Amendement 311
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie;

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, in 
het bijzonder de landbouw, alsmede dat 
digitalisering en investeringen in 
onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie;

Or. en

Amendement 312
Juozas Olekas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie;

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderwijs, onderzoek en innovatie 
belangrijk zijn; benadrukt de cruciale rol 
van materialen op basis van hout bij de 
vervanging van fossiele hulpbronnen door 
alternatieven in sectoren als de 
bouwnijverheid, de textielindustrie, de 
chemische industrie en de 
verpakkingsindustrie;

Or. en

Amendement 313
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderzoek en innovatie belangrijk zijn; 
benadrukt de cruciale rol van materialen op 
basis van hout bij de vervanging van 
fossiele hulpbronnen door alternatieven in 
sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en 
de verpakkingsindustrie;

16. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en investeringen 
in onderwijs, onderzoek en innovatie 
belangrijk zijn; benadrukt de cruciale rol 
van materialen op basis van hout bij de 
vervanging van fossiele hulpbronnen door 
alternatieven in sectoren als de 
bouwnijverheid, de textielindustrie, de 
chemische industrie en de 
verpakkingsindustrie;

Or. pt

Amendement 314
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de commissie om de 
boekhoudregels voor bio-energie te 
herzien in het kader van de herziening 
van de richtlijn hernieuwbare energie; 
benadrukt dat prioriteit moet worden 
gegeven aan houtgebruik met een lange 
levensduur, zoals gebouwen en de 
meubels; merkt met bezorgdheid op dat 
uit gegevens op EU-niveau blijkt dat 
energie goed is voor 48 % van het gebruik 
van houtachtige biomassa; merkt op dat 
EU-steun voor de productie van bio-
energie uit hout dringend moet worden 
stopgezet, tenzij de biomassa voor het 
overgrote deel afkomstig is van restanten 
aan het eind van de houtwaardeketen;

Or. en
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Amendement 315
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herhaalt dat de ecologische, 
economische en sociale aspecten van 
bossen en bosbeheer op evenwichtige 
wijze moeten worden bevorderd, terwijl de 
algemene klimaatvoordelen die bossen en 
de houtwaardeketen bieden, worden 
versterkt, met name door bevordering van 
de CO2-vastlegging, koolstofopslag en 
vervanging van fossiele grondstoffen en 
energie; wijst op de dringende noodzaak 
om het onderzoek naar met name de 
effecten van de vervanging te versterken;

Or. en

Amendement 316
Maria Noichl, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat het 
cascademodel een toekomstgericht 
beginsel in de bosbouw is dat zorgt voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik; 
verzoekt de Commissie derhalve het 
cascademodel bij Europese 
financieringsinitiatieven in het bijzonder 
te bevorderen; wijst erop dat het 
thermische gebruik van hout in het kader 
van het cascadegebruik slechts de laatste 
stap in het gebruiksproces mag zijn;

Or. de
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Amendement 317
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat materialen 
van biologische oorsprong, met inbegrip 
van alle houtafval, opnieuw in de 
waardeketen terechtkomen door 
ecologisch ontwerpen aan te moedigen, 
ambitieuzere recyclingdoelen te stellen en 
het gebruik van hout als secundaire 
grondstof voor producten te bevorderen 
voordat ze aan het einde van hun 
levenscyclus eventueel worden verbrand;

Or. fr

Amendement 318
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. beklemtoont dat 
boslandbouwsystemen, die een zeer lage 
dichtheid hebben en economisch 
nauwelijks leefbaar zijn, belangrijk zijn 
voor de plattelandssamenleving, rekening 
houdende met het feit dat het jaarlijkse 
inkomen wordt aangevuld met andere 
activiteiten, zoals veehouderij, toerisme en 
jacht, en dat zij voldoende financiering 
moeten krijgen om woestijnvorming en 
overexploitatie te voorkomen;

Or. pt
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Amendement 319
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. merkt op dat hout veel potentieel 
heeft als hernieuwbaar bouwmateriaal dat 
koolstof vastlegt; is van mening dat er 
behoefte is aan betere communicatie over 
de milieueffecten van houtgebruik in de 
bouw, zodat het gebruik van hout als 
duurzaam bouwmateriaal kan worden 
bevorderd;

Or. fi

Amendement 320
Carmen Avram, Pina Picierno, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, 
Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. erkent de waarde van hout voor 
energiedoeleinden, maar verzoekt de 
Commissie en de lidstaten te overwegen 
bindende duurzaamheidscriteria in te 
voeren voor biomassa om de 
overbenutting van de houtvoorraden en de 
bossen te voorkomen;

Or. en

Amendement 321
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat het belangrijk is een 
marktgebaseerde bio-economie te 
ontwikkelen en te waarborgen in de EU, 
die innovatie en de ontwikkeling van 
nieuwe biogebaseerde producten 
stimuleert, met een doeltreffende 
leveringsketen waarin de 
biomassamaterialen doeltreffend worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 322
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 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. is van mening dat de EU het 
gebruik van lokaal geproduceerd hout, 
houtproducten en bosbiomassa moet 
stimuleren om de koolstofvoetafdruk van 
het vervoer in verband met invoer uit 
derde landen te minimaliseren en 
duurzame lokale productie en banen te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 323
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 17. benadrukt het feit dat als gevolg 
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van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals branden, droogte, 
overstromingen, stormen, plagen en erosie 
zich vaker zullen voordoen en schade aan 
de bossen in de EU zullen veroorzaken; 
benadrukt in verband hiermee dat er 
risicopreventie-instrumenten moeten 
worden ontwikkeld om beter voorbereid te 
zijn op deze gebeurtenissen en ze beter te 
kunnen voorkomen, door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld; acht het in dat 
verband belangrijk te benadrukken dat er 
voor coherentie moet worden gezorgd 
tussen deze strategie en het 
Uniemechanisme voor civiele 
bescherming; vraagt een reactieonderdeel 
in te voeren voor gemeenschappelijke 
uitdagingen in verband met de 
klimaatverandering;

Or. pt

Amendement 324
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
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zij kunnen worden hersteld; zij kunnen worden hersteld; verzoekt in dit 
verband om ondersteuningsmaatregelen 
voor de herbebossing van aangetaste 
bodem die niet geschikt is voor landbouw; 
onderstreept dat het belangrijk is 
plattelandsvlucht te voorkomen en acht 
het van essentieel belang dat er wordt 
geïnvesteerd in bedrijfsecosystemen die 
lokaal beschikbare hulpbronnen op 
duurzame wijze benutten en die banen en 
kansen creëren in de betrokken 
plattelandsgebieden;

Or. ro

Amendement 325
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker en heviger zullen 
voordoen en schade aan de bossen in de 
EU zullen veroorzaken; benadrukt in 
verband hiermee het feit dat deze 
gebeurtenissen beter voorkomen moeten 
worden door bossen veerkrachtiger te 
maken, bijvoorbeeld door de uitvoering 
van duurzaam en actief bosbeheer te 
versterken, door middel van onderzoek en 
innovatie en door betere 
steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld; wijst erop dat 
de klimaatadaptatiestrategieën en -
plannen concrete en doeltreffende acties 
moeten omvatten waarin de synergieën 
tussen beperking en adaptatie in 
aanmerking worden genomen;
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Or. en

Amendement 326
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld; bijvoorbeeld 
via het Uniemechanisme voor civiele 
bescherming of het Solidariteitsfonds van 
de EU; staat erop dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van gentechnologie, noch 
via transgenese noch via mutagenese, om 
de Europese bossen aan te passen;

Or. fr

Amendement 327
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
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branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie, die het 
aanpassingsvermogen van onze bossen 
kunnen verbeteren, in het bijzonder door 
een betere zaadselectie; wijst eveneens op 
het belang van de invoering van betere 
steunmechanismen voor getroffen gebieden 
en eigendommen, zodat zij kunnen worden 
hersteld;

Or. fr

Amendement 328
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en 
door betere steunmechanismen te bieden 
voor getroffen gebieden en eigendommen, 
zodat zij kunnen worden hersteld;

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van dynamische klimaatadaptatie, 
een beheer dat dichter bij de natuur staat 
en door betere steunmechanismen te bieden 
voor getroffen gebieden en eigendommen, 
zodat zij kunnen worden hersteld; merkt op 
dat plantages waar slechts één gewas 
wordt geteeld minder goed bestand zijn 
tegen plagen en ziekten en tegen droogte 
en brand, en daarom niet mogen worden 
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ondersteund met EU-middelen;

Or. en

Amendement 329
Christine Schneider, Norbert Lins, Lena Düpont, Marlene Mortler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger en klimaatbestendiger te 
maken, bijvoorbeeld door middel van 
onderzoek en innovatie en door betere 
steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld, bijvoorbeeld 
door de oprichting van speciale fondsen 
voor rampenbestrijding;

Or. de

Amendement 330
Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich reeds voordoen en zich in de 



AM\1207224NL.docx 19/103 PE650.406v02-00

NL

schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

toekomst nog vaker zullen voordoen, en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld, ook door het 
gebruiken van buitengewone middelen 
zoals het Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie;

Or. it

Amendement 331
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker voordoen en schade aan 
de bossen in de EU veroorzaken; benadrukt 
in verband hiermee het feit dat deze 
gebeurtenissen beter voorkomen moeten 
worden door bossen veerkrachtiger te 
maken, bijvoorbeeld door middel van 
onderzoek en innovatie, informatie-
uitwisseling, samenwerking wat betreft 
middelen ter bestrijding van 
natuurrampen en door betere 
steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

Or. fr
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Amendement 332
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Maria Noichl, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
bosweidegang en de omvorming van 
bedreigde bossen naar landbouwbossen te 
stimuleren, door middel van meer 
onderzoek en innovatie en door betere 
steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen 
teneinde deze te beschermen en te 
herstellen;

Or. en

Amendement 333
Marlene Mortler, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken, wat in de toekomst een op 
scenario’s afgestemde risico- en 
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voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

crisisbeheersing zal vereisen; benadrukt in 
verband hiermee het feit dat deze 
gebeurtenissen beter voorkomen moeten 
worden door bossen veerkrachtiger te 
maken, bijvoorbeeld door middel van 
onderzoek en innovatie en door betere 
steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

Or. de

Amendement 334
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Elsi Katainen, 
Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
boseigenaren zodat zij preventieve en 
herstelmaatregelen kunnen nemen voor 
getroffen gebieden en eigendommen;

Or. en

Amendement 335
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat er risicobeheerinstrumenten 
moeten worden ontwikkeld om voorbereid 
te zijn op deze gebeurtenissen en deze te 
voorkomen door bossen veerkrachtiger te 
maken, bijvoorbeeld door middel van 
onderzoek en innovatie en door betere 
steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

Or. en

Amendement 336
Franc Bogovič, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila 
Novak, Romana Tomc, Milan Zver

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
aanpassing van het bosbeheer, door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;
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Or. sl

Amendement 337
Juozas Olekas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat er risicobeheerinstrumenten 
moeten worden ontwikkeld om voorbereid 
te zijn op deze gebeurtenissen en deze te 
voorkomen door bossen veerkrachtiger te 
maken, bijvoorbeeld door middel van 
onderzoek en innovatie, en dat betere 
steunmechanismen moeten worden 
geboden voor getroffen gebieden en 
eigendommen, zodat zij kunnen worden 
hersteld;

Or. en

Amendement 338
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering en menselijk 
ingrijpen natuurlijke verstoringen zoals 
droogte, overstromingen, stormen, plagen, 
erosie en branden zich vaker zullen 
voordoen en schade aan de bossen in de 
EU zullen veroorzaken; benadrukt in 
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het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

verband hiermee het feit dat deze 
gebeurtenissen beter voorkomen moeten 
worden door bossen veerkrachtiger te 
maken, bijvoorbeeld door middel van 
onderzoek en innovatie en door betere 
steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

Or. en

Amendement 339
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
voorkomen moeten worden door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere steunmechanismen te bieden voor 
getroffen gebieden en eigendommen, zodat 
zij kunnen worden hersteld;

17. benadrukt het feit dat als gevolg 
van de klimaatverandering natuurlijke 
verstoringen zoals droogte, 
overstromingen, stormen, plagen, erosie en 
branden zich vaker zullen voordoen en 
schade aan de bossen in de EU zullen 
veroorzaken; benadrukt in verband hiermee 
het feit dat deze gebeurtenissen beter 
moeten worden voorkomen door bossen 
veerkrachtiger te maken, bijvoorbeeld door 
middel van onderzoek en innovatie en door 
betere mechanismen en 
financieringsinstrumenten te bieden voor 
de ondersteuning van getroffen gebieden 
en boseigenaren, zodat deze gebieden 
kunnen worden hersteld en aangepast;

Or. de

Amendement 340
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat doeltreffende 
adaptatiestrategieën cruciaal zullen zijn 
om de nadelige invloed van 
klimaatverandering op bosbranden en de 
negatieve effecten daarvan op de 
plattelandseconomie, de biodiversiteit en 
de verlening van ecosysteemdiensten te 
verminderen; onderstreept dat er meer 
middelen nodig zijn en dat er 
wetenschappelijk onderbouwd 
brandbeheer en risicogebaseerde 
besluitvorming moeten worden ontwikkeld 
om de effecten van klimaatverandering in 
bossen te bestrijden, rekening houdend 
met de sociaaleconomische, 
klimatologische en ecologische oorzaken 
van bosbranden;

Or. en

Amendement 341
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. merkt op dat boslandbouw, het 
kweken van bomen in combinatie met de 
teelt van landbouwgewassen en/of in 
combinatie met veehouderij bosbranden 
zou kunnen verminderen, met name in de 
mediterrane landen; wijst voorts op het 
belang van een uitgebreid en goed 
onderhouden boswegennet en van 
regelmatig bosbeheer voor de preventie en 
controle van bosbranden, ter voorkoming 
van koolstofvrijgave door onnodige 
bosbranden waardoor het klimaat wordt 
aangetast; beklemtoont dat er meer 
mogelijkheden moeten komen voor de 
bestrijding van plaagorganismen op grote 
oppervlakten;
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Or. fi

Amendement 342
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel, Monika Beňová, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de voor bossen 
verantwoordelijke overheids- en regionale 
actoren om de herbevolking van bossen 
aan rivieren waar relevant te 
ondersteunen met voldoende middelen of 
met expertise en kennis, samen met lokale 
en/of gespecialiseerde belanghebbenden, 
teneinde biodiverse habitats te creëren die 
leiden tot ecosysteemdiensten, zoals de 
opname van schadelijke stoffen die in het 
grondwater circuleren;

Or. en

Amendement 343
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt het belang van 
toereikende financiële middelen om de 
risico’s waaraan bossen worden 
blootgesteld, zoals branden of parasieten, 
te voorkomen en te beheersen, maar ook 
om onze bossen veerkrachtiger te maken 
ten aanzien van de klimaatverandering;

Or. fr
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Amendement 344
Norbert Lins, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont, Simone Schmiedtbauer, 
Herbert Dorfmann, Christine Schneider

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt derhalve de Commissie en 
de lidstaten een noodmechanisme vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat minder 
waardevol hout na schade zodanig kan 
worden gebruikt dat dit bosbouwers helpt 
en een bijdrage levert aan de beperking 
van de klimaatverandering;

Or. de

Amendement 345
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, Anna Deparnay-Grunenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie gezien het 
zorgwekkende toegenomen risico op 
bosbranden in Europa om in het kader 
van de boslandbouwmaatregel ook 
bosweidegang te ondersteunen en om de 
lidstaten aan te moedigen hieraan 
uitvoering te geven in het volgende 
programma voor plattelandsontwikkeling;

Or. en

Amendement 346
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op het belang van een 
robuuste EU-bosstrategie voor de periode 
na 2020 om natuurrampen zoals droogte 
en branden te bestrijden; erkent de 
positieve rol die het Uniemechanisme voor 
civiele bescherming speelt bij het verlenen 
van bijstand in geval van rampen zoals 
bosbranden;

Or. en

Amendement 347
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. wijst erop dat een landschap in de 
vorm van een heterogene lappendeken 
gunstiger is voor de biodiversiteit, het 
versterken van de ecosysteemdiensten, de 
weerbaarheid tegen klimaatverandering 
en de preventie van bosbranden dan grote 
eentonige bosgebieden; acht het essentieel 
om de instandhouding van de 
lappendekens in de boslandbouw te 
bevorderen en te ondersteunen, die het 
bosbeheer ten goede komen door te 
zorgen voor een afwisselend landgebruik 
en helpen om de verspreiding van 
bosbranden tegen te gaan, en die 
tegelijkertijd economische diversificatie 
en menselijke bewoning bevorderen in 
zeer dunbevolkte gebieden;

Or. en

Amendement 348
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. verzoekt de lidstaten waar 
secundaire bosproducten een belangrijke 
sociaaleconomische rol vervullen om 
richtsnoeren op te stellen en te verbeteren, 
en zo nodig ook nationale wetgeving met 
betrekking tot de uitoefening van deze 
activiteiten;

Or. en

Amendement 349
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. verzoekt de lidstaten om 
initiatieven uit te werken voor het behoud 
en zo nodig de oprichting van 
hoogwaardige bossen met de nodige 
mechanismen en instrumenten om 
boseigenaren in voorkomend geval te 
stimuleren en te compenseren, zodat deze 
bossen kunnen profiteren van kennis en 
wetenschappelijke inzichten en 
natuurlijke habitats in stand kunnen 
worden gehouden;

Or. en

Amendement 350
Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren;

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren; 
benadrukt dat het belangrijk is 
natuurbehoud pragmatisch te integreren 
in duurzaam bosbeheer, zonder de 
beschermde gebieden te vergroten of 
aanvullende administratieve en financiële 
lasten te creëren; steunt hiertoe de 
oprichting van netwerken op basis van 
initiatieven van de lidstaten;

Or. en

Amendement 351
Ivan David, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren;

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren; 
benadrukt dat het belangrijk is 
natuurbehoud pragmatisch te integreren 
in duurzaam bosbeheer, zonder de 
beschermde gebieden te vergroten of 
aanvullende administratieve en financiële 
lasten te creëren; steunt hiertoe de 
oprichting van netwerken op basis van 
initiatieven van de lidstaten;

Or. en
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Amendement 352
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren;

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren; moedigt 
de Commissie aan om sterkere steun te 
verlenen voor investeringen in het 
duurzame beheer van bossen, het herstel 
en de herbebossing van aangetaste 
landschappen en ecosystemen;

Or. pt

Amendement 353
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren;

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden naar behoren te 
beheren; herhaalt dat in bepaalde gevallen 
mogelijk strikte bescherming nodig is;

Or. en

Amendement 354
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Teuvo Hakkarainen, Mazaly Aguilar, 
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Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren;

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden die de maatschappij diverse 
ecosysteemdiensten kunnen bieden, 
waaronder grondstoffen, belangrijk zijn; 
merkt echter op dat er voldoende financiële 
middelen nodig zijn om deze gebieden te 
beheren;

Or. en

Amendement 355
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, 
Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, 
Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren;

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; moedigt aan om 
verder onderzoek te doen naar het 
verband tussen biodiversiteit en 
veerkracht; merkt echter op dat er 
technisch advies en nieuwe financiële 
middelen nodig zijn om deze gebieden te 
beheren;

Or. en

Amendement 356
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Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren;

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat het belangrijk is 
meer Natura 2000-gebieden te creëren, 
zoals het Parlement in zijn resolutie over 
de biodiversiteit heeft gevraagd; merkt 
echter op dat er voldoende financiële 
middelen nodig zijn om deze gebieden te 
beheren;

Or. fr

Amendement 357
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, 
Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren;

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren; 
benadrukt dat de economische verliezen 
als gevolg van beschermingsmaatregelen 
billijk moeten worden gecompenseerd;

Or. en

Amendement 358
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
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Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren;

18. erkent het feit dat biodiversiteit een 
rol speelt om ervoor te zorgen dat de 
bosecosystemen gezond en veerkrachtig 
blijven; wijst erop dat de Natura 2000-
gebieden belangrijk zijn; merkt echter op 
dat er voldoende financiële middelen nodig 
zijn om deze gebieden te beheren en te 
zorgen voor handhaving;

Or. en

Amendement 359
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat toekomstige EU-
bosstrategieën moeten focussen op 
bescherming, herbebossing en bebossing 
met voor de locatie en het milieu geschikte 
boomsoorten; wijst erop dat er EU-
doelstellingen nodig zijn om aangetaste 
bossen te herstellen teneinde hun 
volledige ecologische functionaliteit te 
herstellen; benadrukt dat deze 
doelstellingen het best kunnen worden 
bereikt met beheerpraktijken die dicht bij 
de natuur staan; verzoekt de Commissie 
om in aanvulling op de GLB-begroting 
middelen te mobiliseren om deze 
doelstellingen te verwezenlijken;

Or. en



AM\1207224NL.docx 35/103 PE650.406v02-00

NL

Amendement 360
Franc Bogovič, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila 
Novak, Romana Tomc, Milan Zver

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. beklemtoont dat verantwoord 
bosbeheer dat dicht bij de natuur staat 
moet worden bevorderd en versterkt, zodat 
het behoud van bossen wordt 
gegarandeerd, de diversiteit van de 
inheemse planten- en diersoorten 
toeneemt en een biotisch evenwicht wordt 
bereikt (bijvoorbeeld de goede praktijk 
van de Sloveense bosbouwschool), maar 
merkt op dat deze bosbeheermethode ook 
financiële stimulansen vereist;

Or. sl

Amendement 361
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt de Commissie om de 
tekortkomingen van duurzaam bosbeheer 
aan te pakken bij de ontwikkeling van 
EU-criteria met concrete benchmarks en 
drempels, bijvoorbeeld inzake de 
hoeveelheid dood hout, de hoeveelheid 
bossen in Natura 2000-netwerken met een 
beheerplan en het gebruik van weinig 
belastende bosbouw;

Or. en
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Amendement 362
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. benadrukt dat oerbossen in 
de EU beschermd moeten worden; merkt 
op dat er geen EU-definitie van oerbossen 
is en verzoekt de Commissie om een 
dergelijke definitie op te nemen in de 
toekomstige EU-bosstrategie;

Or. en

Amendement 363
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. verzoekt de Commissie 
overkoepelende wetgeving voor te stellen 
inzake de ecologische staat van de 
ecosystemen in de EU, met inbegrip van 
alle bossen, en zich tot doel te stellen dat 
30 % van de beschermde bossen in de EU 
in 2030 in een gunstige ecologische staat 
verkeert;

Or. en

Amendement 364
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen te ondersteunen die 
worden gevoerd door de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties, met steun van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO), met het oog 
op het bereiken van een juridisch 
bindende pan-Europese overeenkomst 
over bossen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 365
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen te ondersteunen die 
worden gevoerd door de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties, met steun van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO), met het oog 
op het bereiken van een juridisch bindende 
pan-Europese overeenkomst over bossen;

19. neemt er nota van dat de 
onderhandelingen die zijn gevoerd door de 
Economische Commissie voor Europa van 
de Verenigde Naties, met steun van de 
Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), 
om een juridisch bindende pan-Europese 
overeenkomst over bossen te bereiken zijn 
mislukt; blijft zich echter inzetten voor 
sterke instrumenten voor de versterking 
van duurzaam bosbeheer op pan-
Europees en mondiaal niveau;

Or. de

Amendement 366
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement
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19. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen te ondersteunen die 
worden gevoerd door de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties, met steun van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO), met het oog 
op het bereiken van een juridisch bindende 
pan-Europese overeenkomst over bossen;

19. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen te ondersteunen met het 
oog op het bereiken van een juridisch 
bindende pan-Europese overeenkomst over 
bossen;

Or. en

Amendement 367
Ivan David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen te ondersteunen die 
worden gevoerd door de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties, met steun van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO), met het oog 
op het bereiken van een juridisch bindende 
pan-Europese overeenkomst over bossen;

19. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen te ondersteunen met het 
oog op het bereiken van een juridisch 
bindende pan-Europese overeenkomst over 
bossen, zonder de Russische Federatie, die 
zich uit het onderhandelingsproces heeft 
teruggetrokken;

Or. en

Amendement 368
Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen te ondersteunen die 
worden gevoerd door de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties, met steun van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO), met het oog 
op het bereiken van een juridisch bindende 

19. verzoekt de Commissie de 
onderhandelingen te ondersteunen met het 
oog op het bereiken van een juridisch 
bindende pan-Europese overeenkomst over 
bossen, zonder de Russische Federatie, die 
zich uit het onderhandelingsproces heeft 
teruggetrokken;
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pan-Europese overeenkomst over bossen;

Or. en

Amendement 369
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt ertoe aan het lopende 
proces te voltooien inzake de ontwikkeling 
van een niet door het eindgebruik 
aangestuurde duurzaamheidsaanpak met de 
nauwe betrokkenheid van het Permanent 
Comité voor de bosbouw en de lidstaten, 
voortbouwend op de tweefasenaanpak van 
de herschikte richtlijn hernieuwbare 
energie; is van mening dat de 
tweefasenaanpak kan worden gebruikt in 
ander beleid ter verbetering van de 
duurzaamheid van de bosbouw;

20. moedigt ertoe aan het lopende 
proces te voltooien inzake de ontwikkeling 
van een niet door het eindgebruik 
aangestuurde duurzaamheidsaanpak met de 
nauwe betrokkenheid van het Permanent 
Comité voor de bosbouw en de lidstaten, 
voortbouwend op de tweefasenaanpak van 
de herschikte richtlijn hernieuwbare 
energie; is van mening dat de 
tweefasenaanpak kan worden gebruikt in 
ander beleid ter verbetering van de 
duurzaamheid van de bosbouw; is van 
mening dat hierbij moet worden erkend 
dat de bosbouw in de EU reeds werkt 
volgens de hoogste 
duurzaamheidsnormen; wijst erop dat het 
concurrentievermogen van hout ten 
opzichte van andere grondstoffen niet 
verder mag worden verzwakt als gevolg 
van duurzaamheidscriteria voor door 
bossen geproduceerde biomassa, maar in 
plaats daarvan moet worden hersteld aan 
de hand van passende maatregelen;

Or. de

Amendement 370
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick Federley, Atidzhe 
Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt ertoe aan het lopende 
proces te voltooien inzake de ontwikkeling 
van een niet door het eindgebruik 
aangestuurde duurzaamheidsaanpak met de 
nauwe betrokkenheid van het Permanent 
Comité voor de bosbouw en de lidstaten, 
voortbouwend op de tweefasenaanpak van 
de herschikte richtlijn hernieuwbare 
energie; is van mening dat de 
tweefasenaanpak kan worden gebruikt in 
ander beleid ter verbetering van de 
duurzaamheid van de bosbouw;

20. wijst erop dat de bossen in steeds 
meer EU-beleidslijnen aan bod komen 
vanuit verschillende invalshoeken; 
moedigt ertoe aan het lopende proces te 
voltooien inzake de ontwikkeling van een 
niet door het eindgebruik aangestuurde 
duurzaamheidsaanpak met de nauwe 
betrokkenheid van het Permanent Comité 
voor de bosbouw en de lidstaten, 
voortbouwend op de tweefasenaanpak van 
de herschikte richtlijn hernieuwbare 
energie; is van mening dat de 
tweefasenaanpak kan worden gebruikt in 
ander beleid ter waarborging van de 
duurzaamheid van bosbiomassa en de 
sectoroverstijgende coherentie van het 
EU-beleid;

Or. en

Amendement 371
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt ertoe aan het lopende 
proces te voltooien inzake de ontwikkeling 
van een niet door het eindgebruik 
aangestuurde duurzaamheidsaanpak met de 
nauwe betrokkenheid van het Permanent 
Comité voor de bosbouw en de lidstaten, 
voortbouwend op de tweefasenaanpak van 
de herschikte richtlijn hernieuwbare 
energie; is van mening dat de 
tweefasenaanpak kan worden gebruikt in 
ander beleid ter verbetering van de 
duurzaamheid van de bosbouw;

20. moedigt ertoe aan het lopende 
proces te voltooien inzake de ontwikkeling 
van een niet door het eindgebruik 
aangestuurde duurzaamheidsaanpak met de 
nauwe betrokkenheid van het Permanent 
Comité voor de bosbouw en de lidstaten, 
voortbouwend op de tweefasenaanpak van 
de herschikte richtlijn hernieuwbare 
energie; is van mening dat de 
tweefasenaanpak kan worden gebruikt in 
ander beleid ter waarborging van de 
duurzaamheid van bosbiomassa; wijst op 
het belang van door de markt ontwikkelde 
instrumenten, zoals bestaande 
boscertificatiesystemen, en moedigt het 
gebruik ervan aan, als geschikt 
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bewijsmiddel om de duurzaamheid van de 
bosbestanden te verifiëren;

Or. en

Amendement 372
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt ertoe aan het lopende 
proces te voltooien inzake de ontwikkeling 
van een niet door het eindgebruik 
aangestuurde duurzaamheidsaanpak met de 
nauwe betrokkenheid van het Permanent 
Comité voor de bosbouw en de lidstaten, 
voortbouwend op de tweefasenaanpak van 
de herschikte richtlijn hernieuwbare 
energie; is van mening dat de 
tweefasenaanpak kan worden gebruikt in 
ander beleid ter verbetering van de 
duurzaamheid van de bosbouw;

20. moedigt ertoe aan af te stappen van 
het proces inzake de ontwikkeling van een 
niet door het eindgebruik aangestuurde 
duurzaamheidsaanpak en 
duurzaamheidscriteria op te stellen aan de 
hand van het voorraadtype;

Or. en

Amendement 373
Marlene Mortler, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt ertoe aan het lopende 
proces te voltooien inzake de ontwikkeling 
van een niet door het eindgebruik 
aangestuurde duurzaamheidsaanpak met de 
nauwe betrokkenheid van het Permanent 
Comité voor de bosbouw en de lidstaten, 
voortbouwend op de tweefasenaanpak van 
de herschikte richtlijn hernieuwbare 
energie; is van mening dat de 

20. moedigt ertoe aan het lopende 
proces te voltooien inzake de ontwikkeling 
van een niet door het eindgebruik 
aangestuurde duurzaamheidsaanpak met de 
nauwe betrokkenheid van het Permanent 
Comité voor de bosbouw en de lidstaten, 
voortbouwend op de tweefasenaanpak van 
de herschikte richtlijn hernieuwbare 
energie; is van mening dat de 
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tweefasenaanpak kan worden gebruikt in 
ander beleid ter verbetering van de 
duurzaamheid van de bosbouw;

tweefasenaanpak kan worden gebruikt in 
ander beleid ter verbetering van de 
duurzaamheid van de bosbouw en als 
erkenning van de ecosysteemdiensten, en 
met name de klimaatprestatie van het bos, 
die voor de maatschappij belangrijk is;

Or. de

Amendement 374
Juozas Olekas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. moedigt ertoe aan het lopende 
proces te voltooien inzake de ontwikkeling 
van een niet door het eindgebruik 
aangestuurde duurzaamheidsaanpak met de 
nauwe betrokkenheid van het Permanent 
Comité voor de bosbouw en de lidstaten, 
voortbouwend op de tweefasenaanpak van 
de herschikte richtlijn hernieuwbare 
energie; is van mening dat de 
tweefasenaanpak kan worden gebruikt in 
ander beleid ter verbetering van de 
duurzaamheid van de bosbouw;

20. moedigt ertoe aan het lopende 
proces van de huidige EU-
bosstrategie1 bis te voltooien inzake de 
ontwikkeling van een niet door het 
eindgebruik aangestuurde 
duurzaamheidsaanpak met de nauwe 
betrokkenheid van het Permanent Comité 
voor de bosbouw en de lidstaten; meent 
dat hierbij moet worden voortgebouwd op 
de tweefasenaanpak van de herschikte 
richtlijn hernieuwbare energie, aangezien 
deze aanpak kan worden gebruikt in ander 
beleid met betrekking tot de duurzaamheid 
van de bosbouw;

_________________
1 bis COM(2013)659 – Een nieuwe EU-
bosstrategie ten bate van de bossen en de 
houtsector

Or. en

Amendement 375
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven en 
te verbeteren; beklemtoont dat er meer 
input moet komen van regionale en lokale 
overheden en dat de samenwerking tussen 
de verschillende bestuursniveaus moet 
worden versterkt met het oog op een 
grotere impact van het GLB op milieu en 
klimaat; wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen; dringt erop 
aan een groot aandeel van de toekomstige 
GLB-begroting te reserveren voor 
klimaat-, milieu- en diversiteitsaspecten; 
beveelt de lidstaten aan in hun 
strategische plannen maatregelen op te 
nemen die bedoeld zijn voor 
herbebossingsprogramma’s; vestigt de 
aandacht op het feit dat de bosbouwsector 
ook meerdere financieringsmiddelen moet 
aantrekken, zowel uit de structuurfondsen 
als uit de Horizon-, Erasmus+- en 
LIFE+-programma’s;

Or. ro

Amendement 376
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Robert Hajšel, Monika Beňová, Isabel 
Carvalhais, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
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van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

van het GLB 20212027 te handhaven met 
de mogelijkheid om bosbouwactiviteiten 
op te nemen in meer maatregelen dan nu 
het geval is; wijst op de noodzaak van 
andere, gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen; is tegelijkertijd 
bezorgd dat de horizontale maatregelen in 
het kader van de 
plattelandsontwikkelingsplannen, zoals de 
maatregel voor jonge landbouwers, in 
bepaalde lidstaten geen betrekking 
hebben op bosbouwactiviteiten, wat 
onlogisch is aangezien 
bosbouwinvesteringen vaak 
kapitaalintensief zijn en pas na enkele 
jaren rendement opleveren;

Or. en

Amendement 377
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak om ook over andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen te beschikken, 
zoals de financiële instrumenten of de 
steun van de Europese Investeringsbank; 
benadrukt dat deze mechanismen kunnen 
zorgen voor essentiële steun voor 
investeringen en dienstverlening ten 
behoeve van koolstofopslag en -
vastlegging in het kader van duurzaam 
bosbeheer, volledig in overeenstemming 
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met de Green Deal;

Or. fr

Amendement 378
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU, maar merkt op 
dat maar weinig lidstaten gebruikmaken 
van deze maatregelen; moedigt ertoe aan 
de bosbouwmaatregelen in het kader van 
het GLB 2021-2027 te handhaven, met de 
nadruk op het ondersteunen van de 
overgang naar duurzamere praktijken die 
bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit, 
zoals continue bedekking en 
beheerpraktijken die dicht bij de natuur 
staan; wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

Or. en

Amendement 379
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe 
Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 

21. benadrukt het feit dat het creëren 
van goede en concurrerende 
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belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

marktomstandigheden in de Unie van 
cruciaal belang is voor de succesvolle 
ontwikkeling van een duurzame circulaire 
economie; wijst erop dat het belangrijk is 
de bosstrategie van de EU volledig uit te 
voeren; wijst op de ondersteunende rol die 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen kunnen spelen 
gelet op het langetermijnkarakter van de 
bosbouw;

Or. en

Amendement 380
Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen; benadrukt dat 
de administratieve lasten in het kader van 
EU-bosbouwmaatregelen en van 
staatssteun in het algemeen moeten 
worden verminderd, bijvoorbeeld door 
groepsvrijstellingen toe te staan om 
onverwijld te reageren op uitdagingen 
voor de bossen;

Or. en

Amendement 381
Ivan David, Gilles Lebreton
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen; benadrukt dat 
de administratieve lasten in het kader van 
EU-bosbouwmaatregelen en van 
staatssteun in het algemeen moeten 
worden verminderd, bijvoorbeeld door 
groepsvrijstellingen toe te staan om 
onverwijld te reageren op uitdagingen 
voor de bossen;

Or. en

Amendement 382
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen; meent dat in 
het volgende GLB ook prioriteit moet 
worden gegeven aan kennis over bosbouw 
en bosbescherming, met inbegrip van 
innovatie en digitalisering, en aan 
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kennisoverdracht;

Or. en

Amendement 383
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

21. benadrukt dat een hervorming van 
het GLB van belang is voor de vrijwaring 
van de ecosystemen, het behoud van de 
biodiversiteit, de instandhouding van de 
watervoorraden, het behoud en herstel 
van de biologische kwaliteit van de bodem 
en de aanpassing aan de 
klimaatverandering; wijst op de essentiële 
rol die bossen spelen bij de 
verwezenlijking van deze doelstellingen; 
vraagt dat het GLB het potentieel van de 
boslandbouw en in het bijzonder van de 
bosbegrazing ten volle ondersteunt bij de 
tenuitvoerlegging van de bosstrategie van 
de EU;

Or. fr

Amendement 384
Simone Schmiedtbauer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
stelt vast dat het GLB weliswaar een 
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gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

geschikt stuurinstrument is, maar als 
instrument voor de oplossing van de 
klimaatcrisis in bossen niet toereikend is 
en wijst derhalve op de noodzaak van 
andere, gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

Or. de

Amendement 385
Juozas Olekas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen, met inbegrip 
van eventuele vrijwillige 
betalingsregelingen voor 
ecosysteemdiensten;

Or. en

Amendement 386
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
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de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven en 
te ondersteunen met een passende 
begroting om de doelstellingen van de 
EU-houtsector te halen; wijst op de 
noodzaak van andere, gemakkelijk 
toegankelijke, goed gecoördineerde en 
zinvolle EU-financieringsmechanismen;

Or. en

Amendement 387
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

21. benadrukt het feit dat de bosbouw- 
en boslandbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB en de overige 
bosbouwmaatregelen van cruciaal belang 
zijn voor de tenuitvoerlegging van de 
bosstrategie van de EU; moedigt ertoe aan 
de bosbouwmaatregelen in het kader van 
het GLB 2021-2027 te handhaven; wijst op 
de noodzaak van andere, gemakkelijk 
toegankelijke, goed gecoördineerde en 
zinvolle EU-financieringsmechanismen;

Or. en

Amendement 388
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 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 21. benadrukt het feit dat de GLB-, de 
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de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

bosbouw- en de boslandbouwmaatregelen 
van cruciaal belang zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de bosstrategie van 
de EU; moedigt ertoe aan de bosbouw- en 
boslandbouwmaatregelen in het kader van 
het GLB 2021-2027 te handhaven; wijst op 
de noodzaak van andere, gemakkelijk 
toegankelijke, goed gecoördineerde en 
zinvolle EU-financieringsmechanismen;

Or. en

Amendement 389
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 
aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging en 
financiering van de bosstrategie van de 
EU; moedigt ertoe aan de 
bosbouwmaatregelen in het kader van het 
GLB 2021-2027 te handhaven; wijst op de 
noodzaak van andere, gemakkelijk 
toegankelijke, goed gecoördineerde en 
zinvolle EU-financieringsmechanismen;

Or. fi

Amendement 390
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosbouwmaatregelen van cruciaal 
belang zijn voor de tenuitvoerlegging van 
de bosstrategie van de EU; moedigt ertoe 

21. benadrukt het feit dat de GLB- en 
de bosmaatregelen van cruciaal belang zijn 
voor de tenuitvoerlegging van de 
bosstrategie van de EU; moedigt ertoe aan 
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aan de bosbouwmaatregelen in het kader 
van het GLB 2021-2027 te handhaven; 
wijst op de noodzaak van andere, 
gemakkelijk toegankelijke, goed 
gecoördineerde en zinvolle EU-
financieringsmechanismen;

de bosbouwmaatregelen in het kader van 
het GLB 2021-2027 te handhaven; wijst op 
de noodzaak van andere, gemakkelijk 
toegankelijke, goed gecoördineerde en 
zinvolle EU-financieringsmechanismen;

Or. en

Amendement 391
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst op de waarde en het 
potentieel van nieuwe en traditionele 
extensieve boslandbouwsystemen voor 
landbouwproductie en diversificatie, 
onder meer met het oog op de bio-
economie, koolstofvastlegging, de 
preventie van woestijnvorming en het 
potentieel om de druk op de 
bosecosystemen te verminderen; betreurt 
dat er in het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid geen ruimte was voor de 
instandhouding van de bestaande 
boslandbouwsystemen; wijst met 
bezorgdheid op de huidige grootschalige 
afsterving van het iconische mediterrane 
boslandbouwsysteem met een hoge 
natuurwaarde en dringt aan op een 
wijziging van de regels om de regeneratie 
en het herstel van de bestaande 
boslandbouwsystemen en de inrichting 
van nieuwe te vergemakkelijken; verzoekt 
de Commissie om de EU-bosstrategie af te 
stemmen op de “van boer tot bord”-
strategie om deze doelen te bereiken;

Or. en
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Amendement 392
Ulrike Müller, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. neemt nota van de vorderingen die 
in het kader van het MAES-initiatief zijn 
geboekt bij het waarderen van 
ecosysteemdiensten; benadrukt echter dat 
de levering van ecosysteemdiensten zoals 
de vastlegging van CO2, bevordering van 
de biodiversiteit of bodemverbetering 
momenteel niet op adequate wijze wordt 
vergoed en dat bosbeheerders die hun 
bossen op dit moment overeenkomstig 
transformeren, mogelijk verlies zullen 
lijden ondanks dat er substantiële 
ecosysteemdiensten worden geleverd; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
opties te analyseren om klimaat-, 
biodiversiteits- en andere 
ecosysteemdiensten naar behoren te 
stimuleren en vergoeden teneinde een 
economisch rendabele conversie van 
bossen mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 393
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. dringt aan op een definitie van 
boslandbouw die rekening houdt met de 
verscheidenheid van 
boslandbouwsystemen, waaronder 
weidegronden; vraagt dat elke 
doelbewuste en beheerste/beheerde 
combinatie van wilde of gekweekte, 
aangeplante of spontaan gegroeide bomen 
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en/of heesters, en plantaardige, dierlijke 
of gemengde productie, ongeacht de 
verdeling van de houtgewassen op het 
betrokken perceel, als 
boslandbouwsysteem wordt erkend;

Or. fr

Amendement 394
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 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. neemt nota van de uitdaging voor 
boeren en beheerders om 
landschapselementen te identificeren en 
de instandhouding ervan te bewaken, met 
name bij het beschermen van schaarse 
bosrijke vegetatie; verzoekt de Commissie 
om de administratieve vereisten te 
verminderen en te vereenvoudigen om de 
bevordering en het behoud van bosrijke 
vegetatie te stimuleren in het kader van 
beleid inzake landschapselementen dat 
gekoppeld is aan betalingen binnen de 
pijlers I en II;

Or. en

Amendement 395
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst op de voordelen van de 
combinatie van begrazing en bosbeheer, 
die leidt tot een lager risico op brand en 
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tot lagere kosten voor bosonderhoud door 
middel van biomassabeheersing en 
gunstig is voor de bodembescherming en -
vruchtbaarheid; meent dat onderzoek 
naar duurzame begrazingstechnieken en 
de kennisoverdracht naar 
beroepsbeoefenaren in dit verband 
cruciaal zijn om bosherstel op lange 
termijn en hoogwaardige bosproducten te 
garanderen;

Or. en

Amendement 396
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. beklemtoont dat de Unie voldoende 
financiering moet toewijzen aan 
maatregelen voor de houtsector die zijn 
afgestemd op de nieuwe verwachtingen 
van die sector, onder meer investeringen 
in de ontwikkeling van bosgebieden en de 
verbetering van de levensvatbaarheid van 
bossen, het onderhoud van 
boswegennetten, bosbouwtechnologie, 
innovatie en de verwerking en 
ingebruikname van bosbouwproducten;

Or. fi

Amendement 397
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. meent dat een duurzaam 
bosbeheer een zichtbare plek moet krijgen 
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in de strategische plannen van het nieuwe 
GLB, gelet op de bijdrage ervan aan de 
bestrijding van klimaatverandering, de rol 
ervan in de instandhouding van de 
biodiversiteit, de CO2-opslag en de 
bescherming van water en bodem en de 
bijdrage ervan aan 
plattelandsontwikkeling, groei en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 398
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel, Monika Beňová, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de lidstaten om de 
verschillende bosbeheerstrategieën en -
plannen op elkaar af te stemmen, zodat de 
verschillende doelstellingen te zijner tijd 
kunnen worden gevolgd en gecorrigeerd, 
en om te voorkomen dat er een 
bestuurlijke lappendeken ontstaat waarbij 
de doelstellingen van die strategische 
documenten in het gedrang dreigen te 
raken;

Or. en

Amendement 399
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. onderstreept de rol van de 
Europese Investeringsbank bij het 
versterken van investeringen in 
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bosbouwprojecten gericht op duurzaam 
bosbeheer en de preventie en 
vermindering van bosbranden;

Or. en

Amendement 400
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst op het belang van nauwere 
samenwerking tussen de lidstaten om de 
voordelen van de nieuwe bosstrategie te 
vergroten;

Or. en

Amendement 401
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. beschouwt de 
boslandbouwelementen in hun 
verscheidenheid als volwaardige 
landbouwelementen; vraagt dat de 
boslandbouwelementen worden erkend als 
landbouwarealen in de vorm van 
boslandbouwarealen, met name in de 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van 
voorschriften inzake steun voor de 
strategische plannen die de lidstaten in 
het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid opstellen (strategische 
GLB-plannen) en die uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
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Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gefinancierd, en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad; legt 
bijzondere nadruk op de 
ecosysteemdiensten die 
boslandbouwsystemen leveren;

Or. fr

Amendement 402
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 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. wijst op de geringe benutting van 
de talrijke maatregelen in het kader van 
de verordeningen inzake 
plattelandsontwikkeling voor de periode 
2014-2020, die zijn ontworpen om de 
doelbewuste integratie van bosrijke 
vegetatie en landbouw te ondersteunen; 
verzoekt de Commissie daarom om de 
verschillende initiatieven ter bevordering 
van de boslandbouw in het hervormde 
gemeenschappelijk landbouwbeleid voor 
de periode na 2020 te bundelen in één 
boslandbouwmaatregel waarmee het 
gebruik van houtbestanddelen in 
landbouw- en boslandbouwsystemen 
wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 403
Isabel Carvalhais, Carmen Avram
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. betreurt dat boslandbouw is 
weggelaten uit het GLB-voorstel voor de 
programmeringsperiode 2021-2027; acht 
het van fundamenteel belang dat in de 
volgende GLB-verordening de voordelen 
van boslandbouw worden erkend en dat 
de oprichting, het herstel, de vernieuwing 
en de instandhouding van 
boslandbouwsystemen daarin ook in de 
toekomst worden bevorderd en 
ondersteund; verzoekt de Commissie om 
de te bevorderen dat de lidstaten 
steunmaatregelen voor de boslandbouw 
opnemen in hun strategische plannen;

Or. en

Amendement 404
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. verzoekt de Commissie om samen 
met haar agentschappen en centra in 
voorkomend geval te investeren in 
onderzoek naar een oplossing voor de 
verspreiding van Cryphonectria parasitica 
op kastanjebomen en -bossen, en dat 
onderzoek zo nodig te intensiveren;

Or. en

Amendement 405
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. betreurt dat het GLB bijna de 
enige bron van EU-steun voor de 
bosecosystemen is en dat verdere 
bezuinigingen op de GLB-begroting een 
zeer negatief effect zouden hebben op 
investeringen in duurzaam bosbeheer;

Or. en

Amendement 406
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. is van mening dat voor alle 
vormen van boslandbouwarealen dezelfde 
steunmaatregelen moeten gelden als voor 
landbouwarealen, zoals bepaald in het 
kader van de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van voorschriften inzake 
steun voor de strategische plannen die de 
lidstaten in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
opstellen (strategische GLB-plannen) en 
die uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gefinancierd, en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad; 
benadrukt dat voor de kosten voor de 
invoering van en overgang naar een 
boslandbouwsysteem specifieke 
steunmaatregelen moeten worden 
vastgesteld in het kader van de 
verordening van het Europees Parlement 
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en de Raad tot vaststelling van 
voorschriften inzake steun voor de 
strategische plannen die de lidstaten in 
het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid opstellen (strategische 
GLB-plannen) en die uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden 
gefinancierd, en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad;

Or. fr

Amendement 407
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. meent dat de steun voor 
boslandbouwsystemen moet worden 
versterkt door middel van de nieuwe GLB-
ecoregelingen om de bijdrage van deze 
systemen aan de preventie van 
bosbranden en erosie, aan CO2-opslag, 
aan de bescherming van grondwater en 
aan een milieuvriendelijkere dierlijke 
productie te erkennen en te verbeteren;

Or. en

Amendement 408
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Clara 
Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová, 
Anna Deparnay-Grunenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. merkt op dat er geen 
specifieke middelen worden toegewezen 
om het beheer en herstel van bestaande 
boslandbouwgronden op een duidelijke 
manier te verbeteren; verzoekt de 
Commissie om onderhoudsbetalingen 
voor boslandbouw te introduceren die 
vergelijkbaar zijn met die welke gelden 
voor beboste en herbeboste gronden;

Or. en

Amendement 409
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quinquies. is van mening dat de 
lidstaten voor de boslandbouwsystemen 
het minimale en maximale aantal 
aangeplante bomen per hectare moeten 
bepalen, rekening houdend met de 
plaatselijke bodem- en klimaatgesteldheid, 
de bosbouwsoorten en de noodzaak om 
het gebruik van de grond voor 
landbouwdoeleinden of begrazing door 
vee te waarborgen; benadrukt dat het 
door de lidstaten bepaalde maximale 
aantal aangeplante bomen per hectare in 
boslandbouwsystemen pas mag gelden 
voor de definitieve dichtheid van 
landbouwproductiesystemen; meent 
derhalve dat het mogelijk moet zijn om 
een perceel de eerste jaren dichter aan te 
planten of spontaan te laten regenereren 
zonder dat opnieuw in vraag wordt gesteld 
of het voor steun in aanmerking komt;

Or. fr
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Amendement 410
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quinquies. is ingenomen met het door 
de Commissie aangekondigde initiatief 
“Farm Carbon Forest” in het kader van 
de nieuwe Green Deal, met als doel 
boeren te belonen die zich inzetten voor 
projecten om de CO2-uitstoot te 
verminderen of de CO2-opslag te 
vergroten en zo bij te dragen tot de 
doelstelling van geen koolstofemissie in 
2050;

Or. en

Amendement 411
Carmen Avram, Pina Picierno, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, 
Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quinquies. verzoekt de Commissie om 
bij te dragen aan de bevordering van de 
erkenning van de hoogwaardige 
producten en ecosysteemdiensten die door 
de boslandbouw worden geleverd, aan de 
hand van passende promotie van de markt 
en identificatie van de boslandbouw of 
etikettering;

Or. en

Amendement 412
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
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Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 sexies. erkent dat veel 
landbouwers gebrek hebben aan kennis 
over boslandbouw; verzoekt de Commissie 
derhalve om EU-brede gespecialiseerde 
opleidingsprogramma’s te bevorderen om 
mannelijke en vrouwelijke landbouwers te 
wijzen op de voordelen en praktijken van 
de integratie van bosrijke vegetatie met 
landbouw op lokale, regionale en 
mondiale schaal;

Or. en

Amendement 413
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 sexies. ondersteunt de versterking 
van de desbetreffende bestuursorganen, 
met name het Permanent Comité voor de 
bosbouw en de Groep voor de dialoog met 
het maatschappelijk middenveld voor 
bosbouw en kurk, om de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten, de 
Commissie en de belanghebbenden te 
vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 414
Carmen Avram, Pina Picierno, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Isabel 
Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 septies. erkent het grote vermogen 
van de boslandbouw om de totale 
productiviteit van biomassa te stimuleren 
en moedigt de Commissie daarom aan 
deze sector te behandelen als een 
productieve maatregel; onderstreept dat 
dergelijke gemengde ecosystemen meer 
biomassa produceren en meer koolstof uit 
de lucht absorberen, en ondersteunt 
derhalve de bevordering van 
boslandbouwsystemen;

Or. en

Amendement 415
Carmen Avram, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Sylwia Spurek, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 octies. verzoekt de Commissie om 
een gemeenschappelijk Europees jaarlijks 
maximum vast te stellen (met uitzondering 
van de beschermde gebieden) voor de 
groei van de houtoogst in bossen, op basis 
van verschillende nationale criteria;

Or. en

Amendement 416
Carmen Avram, Maria Noichl, Robert Hajšel, Sylwia Spurek, Attila Ara-Kovács, 
Miroslav Číž, Marc Tarabella, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 nonies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 nonies. verzoekt de Commissie om 
te overwegen EU-brede, bindende 
trapsgewijze bosbouwtechnieken toe te 
passen, uiteenlopend van niet-ingrijpen in 
strikt beschermde gebieden tot beperkt 
ingrijpen zoals ecologische en 
hygiënische reiniging in bufferzones; 
betreurt de niet-duurzame praktijken en 
de illegale houtkap die in dergelijke 
gebieden plaatsvindt in sommige 
lidstaten; verzoekt de lidstaten voorts na te 
denken over strenge straffen voor 
flagrante schendingen en over een 
efficiëntere en snellere uitvoering van die 
straffen;

Or. en

Amendement 417
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het feit dat onderzoek 
en innovatie op hoog niveau een 
essentiële rol spelen om ervoor te zorgen 
dat bossen en de houtsector een bijdrage 
leveren om het hoofd te bieden aan de 
uitdagingen van onze tijd; benadrukt het 
feit dat de onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s van de EU voor de 
periode na 2020 belangrijk zijn en erkent 
de rol van het Permanent Comité voor 
onderzoek in de landbouw;

Schrappen

Or. en

Amendement 418
Balázs Hidvéghi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het feit dat onderzoek 
en innovatie op hoog niveau een essentiële 
rol spelen om ervoor te zorgen dat bossen 
en de houtsector een bijdrage leveren om 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 
onze tijd; benadrukt het feit dat de 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s van 
de EU voor de periode na 2020 belangrijk 
zijn en erkent de rol van het Permanent 
Comité voor onderzoek in de landbouw;

22. onderstreept het feit dat onderzoek 
en innovatie op hoog niveau een essentiële 
rol spelen om ervoor te zorgen dat bossen 
en de houtsector een bijdrage leveren om 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 
onze tijd; benadrukt het feit dat de 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s van 
de EU voor de periode na 2020 belangrijk 
zijn en erkent de rol van het Permanent 
Comité voor onderzoek in de landbouw; is 
ervan overtuigd dat in het kader van de 
EU-bosstrategie de beste praktijken en 
resultaten in de houtsector moeten 
worden bevorderd en gedeeld en de 
samenwerking tussen de lidstaten moet 
worden verbeterd;

Or. en

Amendement 419
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het feit dat onderzoek 
en innovatie op hoog niveau een essentiële 
rol spelen om ervoor te zorgen dat bossen 
en de houtsector een bijdrage leveren om 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 
onze tijd; benadrukt het feit dat de 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s van 
de EU voor de periode na 2020 belangrijk 
zijn en erkent de rol van het Permanent 
Comité voor onderzoek in de landbouw;

22. onderstreept het feit dat onderzoek 
en innovatie op hoog niveau een essentiële 
rol spelen om ervoor te zorgen dat bossen 
en de houtsector een bijdrage leveren om 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 
onze tijd; benadrukt het feit dat de 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s van 
de EU voor de periode na 2020 belangrijk 
zijn en erkent de rol van het Permanent 
Comité voor onderzoek in de landbouw; 
wijst op het belang van 
grensoverschrijdende samenwerking, 
informatie-uitwisseling en de uitwisseling 
van beste praktijken om te zorgen voor de 
groei van gezonde Europese bossen;
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Or. en

Amendement 420
Teuvo Hakkarainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het feit dat onderzoek 
en innovatie op hoog niveau een essentiële 
rol spelen om ervoor te zorgen dat bossen 
en de houtsector een bijdrage leveren om 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 
onze tijd; benadrukt het feit dat de 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s van 
de EU voor de periode na 2020 belangrijk 
zijn en erkent de rol van het Permanent 
Comité voor onderzoek in de landbouw;

22. onderstreept het feit dat onderzoek 
en innovatie op hoog niveau een essentiële 
rol spelen om ervoor te zorgen dat bossen 
en de houtsector een bijdrage leveren om 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 
onze tijd, zoals de aanpassing van de 
bossen in de EU aan de 
klimaatverandering; benadrukt het feit dat 
de onderzoeks- en innovatieprogramma’s 
van de EU voor de periode na 2020 
belangrijk zijn en erkent de rol van het 
Permanent Comité voor onderzoek in de 
landbouw;

Or. fi

Amendement 421
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 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het feit dat onderzoek 
en innovatie op hoog niveau een essentiële 
rol spelen om ervoor te zorgen dat bossen 
en de houtsector een bijdrage leveren om 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 
onze tijd; benadrukt het feit dat de 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s van 
de EU voor de periode na 2020 belangrijk 
zijn en erkent de rol van het Permanent 

22. onderstreept het feit dat onderzoek 
en innovatie op hoog niveau een essentiële 
rol spelen om ervoor te zorgen dat bossen, 
landbouwbossen en de houtsector een 
bijdrage leveren om het hoofd te bieden 
aan de uitdagingen van onze tijd; 
benadrukt het feit dat de onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s van de EU voor de 
periode na 2020 belangrijk zijn en erkent 
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Comité voor onderzoek in de landbouw; de rol van het Permanent Comité voor 
onderzoek in de landbouw;

Or. en

Amendement 422
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat de communicatie 
over het belang van duurzaam beheer van 
bosgebieden moet worden verbeterd, net 
als de mogelijkheid om 
voorlichtingscampagnes over het 
multifunctionele karakter van bossen en 
de vele economische, sociale en 
milieuvoordelen van bosbeheer uit te 
breiden, uit te voeren en te coördineren op 
alle relevante niveaus van de EU;

Or. en

Amendement 423
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt door te gaan met de 
financiering van onderzoek naar bodems 
en hun rol in de weerbaarheid van bossen 
tegen en hun aanpassingsvermogen aan 
klimaatverandering, de bescherming en 
vergroting van de biodiversiteit en de 
levering van andere ecosysteemdiensten;

Or. en
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Amendement 424
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick Federley, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. neemt nota van de aanbeveling 
van de Commissie dat een sterke 
kapitalisatie van innovatie in de 
waardeketen het concurrentievermogen 
van de houtsector ten goede zou 
komen1 bis; is in dit verband verheugd 
over de toezegging van de EIB om 50 % 
van de EIB-financiering toe te wijzen aan 
klimaatgerelateerde projecten en 
onderstreept de kansen voor de 
houtsector, die een belangrijke rol speelt 
bij de vervanging van fossiele materialen 
en energiebronnen;
_________________
1 bis COM(2018) 811 final, blz.7

Or. en

Amendement 425
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; beklemtoont dat 
de bosstrategie van de EU invloed moet 
uitoefenen op de mondiale 
beleidsomgeving door de nadruk te leggen 
op maatregelen om de wereldwijde 
ontbossing een halt toe te roepen en te 
zorgen voor het duurzame beheer van 
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uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt;

bosbestanden; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; beklemtoont dat er 
traceerbaarheidsmaatregelen moeten 
worden toegepast die garanderen dat 
ingevoerde goederen geen producten zijn 
van ontbossing of de vernieling van 
habitats; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt;

Or. ro

Amendement 426
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt;

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen, rekening houdend met de 
verschillende ambitieniveaus van het 
milieubeleid in verschillende tropische 
landen, en voor de drijvende krachten 
achter niet-duurzame praktijken in bossen 
van buiten de sector; moedigt de 
Commissie en de EU-lidstaten aan om de 
samenwerking met derde landen te 
bevorderen door middel van technische 
bijstand en de uitwisseling van informatie 
en goede praktijken, om hogere 
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duurzaamheidsnormen te consolideren bij 
het behoud, de conservering en het 
duurzame gebruik van bossen alsook in 
sectoren die verband houden met bossen 
en boswaardeketens, en om daarbij de 
circulaire bio-economie te bevorderen; 
benadrukt het feit dat de uitvoering van de 
houtverordening van de EU en van het 
actieplan Flegt (Wetshandhaving, 
governance en handel in de bosbouw) 
moeten worden bevorderd om te 
voorkomen dat illegaal gewonnen hout op 
de EU-markt komt;

Or. en

Amendement 427
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt;

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; benadrukt het feit 
dat die ontbossing in de hand wordt 
gewerkt door de keuzes die de Unie zelf 
maakt, en dat zij in haar handelsbeleid 
dringend met dit probleem moet rekening 
houden; wijst erop dat beleidsinitiatieven 
moeten worden ontwikkeld om kwesties 
buiten de EU aan te pakken, met 
bijzondere aandacht voor de tropen en de 
drijvende krachten achter niet-duurzame 
praktijken in bossen van buiten de sector, 
met name door de invoering van 
geografische etiketteringen en 
duurzaamheidscertificaten en een verbod 
op toegang tot de Europese markt voor 
producten die niet aan de geldende 
normen voldoen; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
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de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal of niet-
duurzaam gewonnen hout, dat tot 
oneerlijke concurrentie voor de Europese 
bosbouwsector leidt, op de EU-markt 
komt;

Or. fr

Amendement 428
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt;

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector, zoals de productie van soja, 
rundvlees, palmolie enz.; herinnert in dit 
verband aan zijn oproep aan de Europese 
Commissie in het kader van zijn resolutie 
van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal om onverwijld Europese 
wetgeving voor te stellen op basis van 
passende zorgvuldigheid, teneinde te 
zorgen voor duurzame en ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor producten die in 
de EU in de handel worden gebracht; 
benadrukt het feit dat de uitvoering van de 
houtverordening van de EU en van het 
actieplan Flegt (Wetshandhaving, 
governance en handel in de bosbouw) 
moeten worden bevorderd om te 
voorkomen dat illegaal gewonnen hout op 
de EU-markt komt;

Or. fr
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Amendement 429
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt;

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
houtverordening van de EU en het 
actieplan Flegt (Wetshandhaving, 
governance en handel in de bosbouw) 
moeten worden herzien om beter te 
kunnen voorkomen dat illegaal gewonnen 
hout op de EU-markt komt; verzoekt de 
Commissie om nieuwe horizontale 
wetgeving voor te stellen inzake verplichte 
zorgvuldigheidseisen om ervoor te zorgen 
dat mondiale toeleveringsketens en 
financiële stromen alleen legale, 
duurzame productie zonder ontbossing 
steunen en niet leiden tot 
mensenrechtenschendingen;

Or. en

Amendement 430
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick Federley, Jérémy 
Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het feit dat de mondiale 23. benadrukt het feit dat de mondiale 
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ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt;

ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt; wijst erop dat de 
externe doelstellingen en maatregelen van 
de EU ter bevordering van duurzaam 
bosbeheer wereldwijd, zowel bilateraal als 
via multilaterale bosgerelateerde 
processen, volledig moeten worden 
opgenomen in de EU-bosstrategie;

Or. en

Amendement 431
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt;

23. maakt zich zorgen over het feit dat 
het totale bosbestand sinds de jaren 1990 
sterk is afgenomen; benadrukt het feit dat 
de mondiale ontbossing en aantasting van 
de bossen ernstige problemen zijn; wijst 
erop dat beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
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op de EU-markt komt;

Or. fr

Amendement 432
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter 
niet-duurzame praktijken in bossen van 
buiten de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt;

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing, illegale houtkap en aantasting 
van de bossen, waaronder in Europa, 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven en 
handhavingsmechanismen moeten 
worden ontwikkeld en verbeterd om 
kwesties in de EU aan te pakken, met 
bijzondere aandacht voor de drijvende 
krachten achter biodiversiteitsverlies in 
bossen met impact op de veerkracht en het 
adaptatiepotentieel, en voor illegale 
houtkap; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt;

Or. en

Amendement 433
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Mazaly Aguilar, Teuvo Hakkarainen, 
Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
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ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt;

ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt; dringt aan op 
concrete vereisten om een willekeurige 
interpretatie van het 
zorgvuldigheidssysteem van de EU-
houtverordening te vermijden;

Or. en

Amendement 434
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gewonnen hout 
op de EU-markt komt;

23. benadrukt het feit dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; wijst erop dat 
beleidsinitiatieven moeten worden 
ontwikkeld om kwesties buiten de EU aan 
te pakken, met bijzondere aandacht voor de 
tropen en de drijvende krachten achter niet-
duurzame praktijken in bossen van buiten 
de sector; benadrukt het feit dat de 
uitvoering van de houtverordening van de 
EU en van het actieplan Flegt 
(Wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw) moeten worden bevorderd om 
te voorkomen dat illegaal gekapt hout op 
de EU-markt komt;

Or. de
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Amendement 435
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is bezorgd over de illegale houtkap 
in de EU; erkent dat bijna alle primaire 
oerbossen verloren zijn gegaan; merkt op 
dat niet alleen de bossen bedreigd zijn, 
maar dat er in verband met de illegale 
houtkap ook geweld is gebruikt tegen 
boswachters; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met klem om deze kwesties 
dringend aan te pakken door middel van 
nauwlettend toezicht en door de bestaande 
EU-wetten te handhaven en nieuwe 
maatregelen in te voeren om illegale 
houtkap te voorkomen, de 
verantwoordelijken ter verantwoording te 
roepen en een einde te maken aan de 
onderdrukking van parkwachters en 
andere natuurbeschermers;

Or. en

Amendement 436
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst op het belang van onderwijs 
en van goed opgeleide werknemers voor 
de geslaagde uitvoering van duurzaam 
bosbeheer in de praktijk; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om 
maatregelen te blijven uitvoeren en 
bestaande Europese instrumenten te 
gebruiken, zoals het Europees 
Landbouwfonds voor 
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plattelandsontwikkeling (Elfpo), het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO), het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) en de Europese 
opleidingsprogramma’s (ET2020), om 
verjonging te ondersteunen en het tekort 
aan geschoolde arbeidskrachten in de 
sector te compenseren;

Or. en

Amendement 437
Maria Noichl, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de lidstaten 
beleidsmaatregelen te bevorderen waarin 
bij overheidsopdrachten voor hout, 
houtproducten en biomassa voor energie, 
in overeenstemming met de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de 
Europese Unie, slechts het gebruik van 
legaal gekapt, duurzaam hout in 
aanmerking wordt genomen en zodoende 
toeleveringsketens worden gewaarborgd 
die niet leiden tot ontbossing, met als doel 
het verlies van tropische bossen tot een 
minimum te beperken;

Or. de

Amendement 438
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst op de noodzaak om 
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ontbossingsvrije toeleveringsketens te 
bevorderen, bijvoorbeeld door de 
invoering van een certificeringssysteem, 
de versterking van de samenwerking met 
derde landen en de opneming van 
specifieke bepalingen inzake duurzaam 
bosbeheer in de handelsovereenkomsten 
tussen de EU en haar mondiale partners;

Or. en

Amendement 439
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Carmen Avram, Paolo De Castro, Mazaly 
Aguilar, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. merkt op dat digitalisering en 
duurzame technologieën een belangrijke 
rol spelen in het creëren van toegevoegde 
waarde bij de verdere ontwikkeling van de 
houtsector; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de overdracht van kennis en 
technologie en de uitwisseling van goede 
praktijken over bijvoorbeeld duurzaam en 
actief bosbeheer aan te moedigen;

Or. en

Amendement 440
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op een uniek Europees keurmerk te 
ontwikkelen dat de leesbaarheid voor de 
Europese consument verhoogt;
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Or. fr

Amendement 441
Christine Schneider, Norbert Lins, Lena Düpont, Marlene Mortler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. dringt erop aan in 
handelsovereenkomsten ook rekening te 
houden met de invoer van illegaal 
gewonnen hout en sancties op te leggen in 
het geval van inbreuken;

Or. de

Amendement 442
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. wijst met nadruk op de noodzaak 
om de impact van de invoer van 
landbouwproducten in de Unie op de 
ontbossing en de andere ecosystemen te 
meten; wijst met nadruk op de noodzaak 
om maatregelen te nemen ter bestrijding 
van ingevoerde ontbossing en om 
initiatieven voor ontbossingsvrije 
toelevering en invoer te bevorderen, 
voortbouwend op de conclusies van de 
Raad Landbouw en Visserij van 
16 december 2019; benadrukt dat er 
regelgeving in die zin moet worden 
uitgewerkt opdat producten die niet in 
overeenstemming zijn met onze waarden 
de EU niet binnenkomen;

Or. fr
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Amendement 443
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. wijst op het belang van opleiding 
en informatie-uitwisseling om de transitie 
naar een duurzaam bosbeheer te 
ondersteunen; verzoekt de Commissie om 
de beroepsopleiding van bosarbeiders en -
beheerders en efficiënte, uitgebreide 
adviesdiensten te ondersteunen;

Or. en

Amendement 444
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. wijst erop dat de meeste 
Europese burgers gesteld zijn op hun 
bossen, maar dat hun kennis over die 
bossen beperkt is; verzoekt de lidstaten om 
onderwijs over de bescherming en het 
duurzame beheer van de bossen op te 
nemen in hun schoolprogramma’s;

Or. en

Amendement 445
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Ontwerpresolutie



AM\1207224NL.docx 83/103 PE650.406v02-00

NL

Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, 
onder de gedeelde verantwoordelijkheid 
van alle betrokken directoraten-generaal 
van de Commissie; benadrukt het feit dat 
op wetenschappelijke gegevens 
gebaseerde, evenwichtige informatie met 
sociaal-economische indicatoren 
belangrijk is voor de ontwikkeling van elk 
EU-beleid met betrekking tot het bos;

24. benadrukt het feit dat, met het oog 
op de duurzame exploitatie, het herstel, de 
bescherming en het behoud van de 
bossen, alsook op de planning van de 
ontwikkeling en de verbetering van het 
bosbouwbeheer, een Europese 
bosinventaris moet worden opgemaakt die 
is gekoppeld aan een Europees 
bosbewakingssysteem dat onder andere 
gebruik maakt van het Copernicus-
systeem; benadrukt de rol die een 
dergelijk Europees bosbewakingssysteem 
kan spelen bij de acclimatisatie, 
aanpassing en ondersteunde migratie van 
bomen ten gevolge van de 
klimaatverandering dankzij onderzoek 
van relevante factoren 
(omgevingsomstandigheden, fysiologie 
van de plant, genetische samenstelling 
van de bomenpopulatie, bestuiving van de 
bomen, geografische verspreiding van de 
zaden enz.);

Or. fr

Amendement 446
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Paolo De Castro, Pina Picierno, 
Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Monika 
Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatie- en bosmonitoringsysteem 
voor Europa moet worden ontwikkeld voor 
de hele EU, onder de gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle betrokken 
directoraten-generaal van de Commissie, 
dat realtime-informatie kan bieden over 
de bosbestanden, kan monitoren of 



PE650.406v02-00 84/103 AM\1207224NL.docx

NL

economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

natuurreservaten en beschermde bomen 
goed in stand worden gehouden en dat de 
impact van natuurrampen en verstoringen 
op de staat en gezondheid van de bossen 
kan voorspellen en meten; benadrukt het 
feit dat op wetenschappelijke gegevens 
gebaseerde, evenwichtige informatie met 
sociaal-economische indicatoren belangrijk 
is voor de ontwikkeling van elk EU-beleid 
met betrekking tot het bos;

Or. en

Amendement 447
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

24. benadrukt het feit dat een 
informatiesysteem inzake bossen en 
bosbestanden voor Europa moet worden 
ontwikkeld voor de hele EU, onder de 
gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos, met het oog op een 
beter zicht op de beschikbare bestanden 
en een beter begrip en een betere 
beheersing van natuurlijke verstoringen;

Or. fr

Amendement 448
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

24. benadrukt het feit dat het EU-brede 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden uitgebreid, rekening houdend met 
bestaande systemen, onder de gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle betrokken 
directoraten-generaal van de Commissie; 
benadrukt het feit dat op wetenschappelijke 
gegevens gebaseerde, evenwichtige 
informatie met sociaal-economische 
indicatoren belangrijk is voor de 
ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos; wijst gezien de door 
de klimaatverandering veroorzaakte 
toename van schade aan bossen op de 
noodzaak van vergelijkbare en tijdige 
informatie hierover;

Or. de

Amendement 449
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
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos; wijst erop dat de 
nationale bosinventarisaties een 
uitgebreid instrument zijn om de 
houtvoorraden te monitoren en dat hierin 
rekening wordt gehouden met regionale 
overwegingen;
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Or. en

Amendement 450
Juozas Olekas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie;  meent dat dit instrument 
moet worden gecoördineerd in het kader 
van de EU-bosstrategie; benadrukt het feit 
dat op wetenschappelijke gegevens 
gebaseerde, evenwichtige informatie met 
sociaal-economische indicatoren belangrijk 
is voor de ontwikkeling van elk EU-beleid 
met betrekking tot het bos;

Or. en

Amendement 451
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Michal Wiezik, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is 

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt dat de lidstaten 
uitvoerige en consistente gegevens moeten 
rapporteren in het kader van het 
bosinformatiesysteem voor Europa; 
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voor de ontwikkeling van elk EU-beleid 
met betrekking tot het bos;

benadrukt dat er behoefte is aan 
nauwkeurige, gemakkelijk te aggregeren 
gegevens over de EU-bossen, met 
ondersteuning van 
teledetectietechnologieën; wijst op de 
noodzaak om oerbossen en ongerepte 
bossen in de EU nauwkeurig in kaart te 
brengen;

Or. en

Amendement 452
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

24. benadrukt het feit dat de 
bosinformatiesystemen onder de 
verantwoordelijkheid van alle bevoegde 
nationale instanties behouden moeten 
blijven;  benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk beleid met 
betrekking tot het bos; vraagt dat die 
gegevens worden gedeeld met de 
betrokken actoren, zoals de 
jachtfederaties of de kamers van 
landbouw, om een doeltreffende 
coördinatie van de vastgestelde acties te 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 453
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Carmen Avram, Paolo De Castro, Mazaly 
Aguilar, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat realtime, 
op wetenschappelijke gegevens gebaseerde 
en evenwichtige informatie over de 
Europese bosbestanden om de impact van 
natuurlijke verstoringen en de gevolgen 
ervan te voorspellen, met sociaal-
economische indicatoren, belangrijk is 
voor de ontwikkeling van elk EU-beleid 
met betrekking tot het bos;

Or. en

Amendement 454
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

24. benadrukt het feit dat op EU-
niveau moet worden voortgegaan met de 
ontwikkeling van een 
bosinformatiesysteem voor Europa, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; is van mening dat dit 
instrument moet worden gecoördineerd in 
het kader van de bosstrategie van de EU; 
benadrukt het feit dat op wetenschappelijke 
gegevens gebaseerde, evenwichtige 
informatie met sociaal-economische 
indicatoren belangrijk is voor de 
ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

Or. pt
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Amendement 455
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, met 
een houttraceringsfunctie en transparante 
informatie over hout, onder de gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle betrokken 
directoraten-generaal van de Commissie; 
benadrukt het feit dat op wetenschappelijke 
gegevens gebaseerde, evenwichtige 
informatie met sociaal-economische 
indicatoren belangrijk is voor de 
ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

Or. ro

Amendement 456
Marlene Mortler, Norbert Lins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem en controle van de 
toestand van bossen voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, als 
onderdeel van de bosstrategie voor de 
periode na 2020, onder de gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle betrokken 
directoraten-generaal van de Commissie; 
benadrukt het feit dat op wetenschappelijke 
gegevens gebaseerde, evenwichtige 
informatie met sociaal-economische 
indicatoren belangrijk is voor de 
ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;
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Or. de

Amendement 457
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa verder 
moet worden ontwikkeld voor de hele EU, 
onder de gedeelde verantwoordelijkheid 
van alle betrokken directoraten-generaal 
van de Commissie en in het kader van de 
EU-bosstrategie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

Or. en

Amendement 458
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met sociaal-
economische indicatoren belangrijk is voor 
de ontwikkeling van elk EU-beleid met 
betrekking tot het bos;

24. benadrukt het feit dat een 
bosinformatiesysteem voor Europa moet 
worden ontwikkeld voor de hele EU, onder 
de gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
betrokken directoraten-generaal van de 
Commissie; benadrukt het feit dat op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerde, 
evenwichtige informatie met ecologische 
en sociaal-economische indicatoren 
belangrijk is voor de ontwikkeling van elk 
EU-beleid met betrekking tot het bos;
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Or. en

Amendement 459
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
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is ermee ingenomen dat de sector 
steeds verder wordt gedigitaliseerd en 
verzoekt de Commissie om de uitvoering 
van een EU-breed 
houttraceringsmechanisme te overwegen 
met het oog op gegevensverzameling, 
transparantie over de gehele linie, het 
creëren van een gelijk speelveld en het 
verminderen van concurrentieverstorend 
gedrag en opzettelijk onrechtmatig 
handelen in de houthandel, binnen en 
buiten de EU, door middel van een 
verificatiesysteem; is voorts van mening 
dat een dergelijk verificatiesysteem zou 
leiden tot betere naleving door de 
financiële fraude te beperken en te 
bestrijden, de kartelpraktijken tegen te 
gaan en de logistieke operaties en 
verplaatsingen van de illegale houtkap te 
ontmantelen; moedigt daarnaast aan om 
goede praktijken uit te wisselen met 
lidstaten die zulke hervormingen al op 
nationaal niveau hebben doorgevoerd;

Or. en

Amendement 460
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)



PE650.406v02-00 92/103 AM\1207224NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat in de resultaten van 
het evaluatieonderzoek naar de impact 
van het GLB op habitats, landschappen 
en biodiversiteit wordt beschreven dat de 
GLB-instrumenten en -maatregelen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de 
biodiversiteitsdoelstellingen, en moedigt 
aan om manieren te onderzoeken om de 
bestaande instrumenten te verbeteren om 
leemten in de informatie over die 
waardevolle bijdrage op te vullen;

Or. en

Amendement 461
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. herhaalt dat het behoud van 
koolstofintensieve ecosystemen, 
waaronder bossen, een maatregel is die 
onmiddellijk gevolgen heeft voor de 
klimaatverandering, in tegenstelling tot 
bebossing, herbebossing en herstel, die 
meer tijd nodig hebben om effect te 
sorteren12 bis; roept ertoe op dit beginsel 
leidend te laten zijn voor de beleidsacties 
in de EU;
_________________
12 bis IPCC Climate Change and Land 
Report-Summary for Policymakers, 2019.

Or. en

Amendement 462
Maria Noichl, Carmen Avram

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat de Europese 
Commissie de lidstaten moet 
ondersteunen bij de bescherming van de 
bossen en een duurzaam bosbeheer en 
hen moet aanmoedigen passende 
wetgeving vast te stellen;

Or. de

Amendement 463
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de lidstaten en de 
houtsector substantiële bijdragen te 
leveren om ervoor te zorgen dat er 
evenveel gebieden worden herbebost als er 
worden ontbost;

Or. ro

Amendement 464
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. dringt aan op de strikte 
bescherming waarbij prioriteit wordt 
verleend aan de bescherming van 
primaire en oerbossen, met behoud van 
structuur, soortenrijkdom en een 
toereikend gebied waar deze bossen nog 
bestaan, en aan het faciliteren van herstel 
in gebieden met een hoge natuurwaarde 
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die voor dit doel in kaart zijn gebracht of 
aangewezen;

Or. en

Amendement 465
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. verzoekt om in het kader 
van de voorgestelde klimaatwet de 
bepalingen van het klimaat- en 
energiepakket te herzien die niet 
aansluiten op de actuele 
wetenschappelijke inzichten met 
betrekking tot bosecosystemen en de 
verschillende koolstofpools en hun 
werkelijke waarde voor de beperking van 
klimaatverandering en voor 
klimaatadaptatie, en die de cruciale rol 
van biodiversiteit met het oog op die 
aanpassing ondermijnen;

Or. en

Amendement 466
Michal Wiezik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt het Permanent Comité 
voor de bosbouw van de Commissie om de 
lidstaten een centrale rol toe te bedelen bij 
de voorbereiding en uitvoering van de 
EU-bosstrategie voor de periode na 2020; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is de 
diverse belanghebbenden op parallelle 
wijze bij het proces te betrekken via de 

25. dringt er bij de Commissie op aan 
om het Parlement jaarlijks bij de uitvoering 
van de EU-bosstrategie te betrekken;
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Groep voor de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld voor 
bosbouw en kurk; dringt er bij de 
Commissie op aan om het Parlement 
jaarlijks bij de uitvoering van de EU-
bosstrategie te betrekken;

Or. en

Amendement 467
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt het Permanent Comité 
voor de bosbouw van de Commissie om de 
lidstaten een centrale rol toe te bedelen bij 
de voorbereiding en uitvoering van de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is de 
diverse belanghebbenden op parallelle 
wijze bij het proces te betrekken via de 
Groep voor de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld voor 
bosbouw en kurk; dringt er bij de 
Commissie op aan om het Parlement 
jaarlijks bij de uitvoering van de EU-
bosstrategie te betrekken;

25. vraagt dat de vakbonden van de 
houtsector, de 
milieubeschermingsverenigingen, de 
exploitanten van landbouw-, bosbouw- en 
weidegronden en de wetenschappelijke 
gemeenschap alsmede de burgers worden 
betrokken bij de voorbereiding en 
uitvoering van de EU-bosstrategie voor de 
periode na 2020; vindt dat de 
agentschappen, openbare instellingen en 
overheidsbedrijven die belast zijn met het 
beheer van de staatsbossen, verplicht 
moeten zijn rekening te houden met de 
voorstellen van voornoemde 
maatschappelijke organisaties en burgers 
bij de uitvoering van maatregelen die 
duurzame exploitatie, herstel, 
bescherming en behoud van de bossen 
mogelijk kunnen maken;

Or. fr

Amendement 468
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt het Permanent Comité 
voor de bosbouw van de Commissie om de 
lidstaten een centrale rol toe te bedelen bij 
de voorbereiding en uitvoering van de 
EU-bosstrategie voor de periode na 2020; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is de 
diverse belanghebbenden op parallelle 
wijze bij het proces te betrekken via de 
Groep voor de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld voor bosbouw 
en kurk; dringt er bij de Commissie op aan 
om het Parlement jaarlijks bij de uitvoering 
van de EU-bosstrategie te betrekken;

25. onderstreept de bevoegdheden en 
de centrale rol van de lidstaten bij de 
voorbereiding en uitvoering van de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020 en 
verzoekt het Permanent Comité voor de 
bosbouw van de Commissie om de 
lidstaten bij deze taak te ondersteunen; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is de 
diverse belanghebbenden op parallelle 
wijze bij het proces te betrekken via de 
Groep voor de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld voor bosbouw 
en kurk; dringt er bij de Commissie op aan 
om het Parlement jaarlijks bij de uitvoering 
van de EU-bosstrategie te betrekken;

Or. en

Amendement 469
Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt het Permanent Comité 
voor de bosbouw van de Commissie om de 
lidstaten een centrale rol toe te bedelen bij 
de voorbereiding en uitvoering van de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is de 
diverse belanghebbenden op parallelle 
wijze bij het proces te betrekken via de 
Groep voor de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld voor bosbouw 
en kurk; dringt er bij de Commissie op aan 
om het Parlement jaarlijks bij de uitvoering 
van de EU-bosstrategie te betrekken;

25. verzoekt het Permanent Comité 
voor de bosbouw van de Commissie om de 
lidstaten een centrale rol toe te bedelen bij 
de voorbereiding en uitvoering van de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is de 
regelmatige bijeenkomsten van de Groep 
voor de dialoog met het maatschappelijk 
middenveld voor bosbouw en kurk te 
handhaven en de coördinatie en 
synergieën met het Permanent Comité 
voor de bosbouw te vergroten; dringt er bij 
de Commissie op aan om het Parlement 
jaarlijks bij de uitvoering van de EU-
bosstrategie te betrekken;

Or. es
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Amendement 470
Anna Deparnay-Grunenberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Carmen Avram

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt het Permanent Comité 
voor de bosbouw van de Commissie om de 
lidstaten een centrale rol toe te bedelen bij 
de voorbereiding en uitvoering van de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is de 
diverse belanghebbenden op parallelle 
wijze bij het proces te betrekken via de 
Groep voor de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld voor 
bosbouw en kurk; dringt er bij de 
Commissie op aan om het Parlement 
jaarlijks bij de uitvoering van de EU-
bosstrategie te betrekken;

25. verzoekt het Permanent Comité 
voor de bosbouw van de Commissie om de 
lidstaten en de belanghebbenden die 
vertegenwoordigd zijn in de Groep voor de 
dialoog met het maatschappelijk 
middenveld voor bosbouw en kurk en in 
de CGBN-subwerkgroep voor natuur en 
bossen een centrale rol toe te bedelen bij 
de voorbereiding en uitvoering van de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020; 
dringt er bij de Commissie op aan om het 
Parlement jaarlijks bij de uitvoering van de 
EU-bosstrategie te betrekken;

Or. en

Amendement 471
Juozas Olekas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt het Permanent Comité 
voor de bosbouw van de Commissie om de 
lidstaten een centrale rol toe te bedelen bij 
de voorbereiding en uitvoering van de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is de 
diverse belanghebbenden op parallelle 
wijze bij het proces te betrekken via de 
Groep voor de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld voor bosbouw 

25. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten een centrale rol 
krijgen bij de voorbereiding en uitvoering 
van de EU-bosstrategie voor de periode na 
2020 via het Permanent Comité voor de 
bosbouw; benadrukt het feit dat het 
belangrijk is de diverse belanghebbenden 
op parallelle wijze bij het proces te 
betrekken via de Groep voor de dialoog 
met het maatschappelijk middenveld voor 
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en kurk; dringt er bij de Commissie op aan 
om het Parlement jaarlijks bij de uitvoering 
van de EU-bosstrategie te betrekken;

bosbouw en kurk; dringt er bij de 
Commissie op aan om het Parlement 
jaarlijks bij de uitvoering van de EU-
bosstrategie te betrekken;

Or. en

Amendement 472
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt het Permanent Comité 
voor de bosbouw van de Commissie om de 
lidstaten een centrale rol toe te bedelen bij 
de voorbereiding en uitvoering van de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is de 
diverse belanghebbenden op parallelle 
wijze bij het proces te betrekken via de 
Groep voor de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld voor bosbouw 
en kurk; dringt er bij de Commissie op aan 
om het Parlement jaarlijks bij de uitvoering 
van de EU-bosstrategie te betrekken;

25. verzoekt het Permanent Comité 
voor de bosbouw van de Commissie om de 
lidstaten een centrale rol toe te bedelen bij 
de voorbereiding en uitvoering van de EU-
bosstrategie voor de periode na 2020; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is de 
diverse belanghebbenden op parallelle 
wijze bij het proces te betrekken via de 
Groep voor de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld voor bosbouw 
en kurk; dringt er bij de Commissie op aan 
om het Parlement ten minste jaarlijks bij 
de uitvoering van de EU-bosstrategie te 
betrekken;

Or. en

Amendement 473
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
voorrang te geven aan de instandhouding 
van het beroepsonderwijs voor de 
houtberoepen en hoogwaardig ecologisch 
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bouwen en de daartoe noodzakelijke 
uitgaven en openbare investeringen te 
doen, teneinde te anticiperen op 
toekomstige behoeften in de Europese 
houtsector;

Or. fr

Amendement 474
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Martin Häusling, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. herinnert aan de belofte van de 
Commissie om niet-naleving op geen 
enkele wijze te tolereren; benadrukt dat 
verschillende lopende inbreukprocedures 
tegen lidstaten1 bis betrekking hebben op 
onvervangbare waarden van de Europese 
bosecosystemen en dringt er bij de 
Commissie op aan in dit verband snel op 
te treden;
_________________
1 bis Bijvoorbeeld zaak 2018/4076 tegen 
Slowakije en zaak 2020/2033 tegen 
Roemenië.

Or. en

Amendement 475
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Elsi Katainen, 
Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt de essentiële rol die 
boseigenaren en -beheerders spelen in de 
uitvoering van de strategie en roept ertoe 
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op hen te betrekken en te raadplegen;

Or. en

Amendement 476
Álvaro Amaro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst erop dat beslissingen met 
betrekking tot de bosbouw moeten worden 
genomen in partnerschap met de 
boseigenaren;

Or. pt

Amendement 477
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. dringt er bij de lidstaten op aan de 
zwaarte van de arbeid in de bosbouw, de 
bouw, de houtbewerking en de 
meubelindustrie te erkennen en voor 
werknemers in die sectoren regelingen 
voor vervroegde pensionering of 
terbeschikkingstelling ten laste van de 
werkgever in te voeren of te behouden; 
benadrukt dat de werknemers in 
voornoemde sectoren, wanneer zij met 
pensioen gaan, sociale en medische 
bijstand moeten krijgen die aan hun 
specifieke behoeften is aangepast;

Or. fr
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Amendement 478
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
de doeltreffende handhaving van de 
natuurwetgeving te prioriteren als 
onderdeel van de toekomstige strategieën, 
en daarbij gebruik te maken van haar 
prerogatief om te verzoeken om 
beschikkingen houdende voorlopige 
maatregelen en om de naleving af te 
dwingen door sancties en dwangsommen 
op te leggen wanneer onschatbare en 
onvervangbare natuurlijke rijkdommen 
onherstelbare schade dreigen op te lopen;

Or. en

Amendement 479
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. dringt er bij de Commissie 
op aan om, in coördinatie met de diensten 
voor arbeidsinspectie van de lidstaten, te 
controleren of de in de handel gebrachte 
machines die door de ondernemingen in 
de houtsector worden gebruikt, voldoen 
aan de machinerichtlijn 
(Richtlijn 2006/42/EG) en zijn uitgerust 
met een opvang- en afzuigsysteem voor 
houtstof;

Or. fr

Amendement 480
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Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quinquies. verzoekt de Commissie in 
overleg met de fabrikanten van 
bosbouwmachines initiatieven te 
ontwikkelen om meer ecologische 
bosbouwmachines te ontwerpen, waarbij 
een hoog niveau van 
veiligheidsbescherming voor de 
werknemers wordt gecombineerd met een 
minimale impact op de bodem en de 
waterlopen in de bossen;

Or. fr

Amendement 481
Manuel Bompard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 sexies. is van mening dat 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten moet worden 
ingetrokken; staat erop dat zij wordt 
vervangen door een richtlijn op grond 
waarvan alle lidstaten verplicht zijn alle 
buitenlandse werknemers, zonder enige 
discriminatie op basis van nationaliteit, 
even gunstig te behandelen als hun eigen 
ingezetenen wat betreft beloning en 
toegang tot sociale zekerheid, met name 
de wettelijke bepalingen inzake 
arbeidsongevallen, beroepsziekten, 
zwangerschap, ziekte, pensioen en 
overlijden, werkloosheid en gezinslasten, 
evenals alle andere risico’s die 
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overeenkomstig de nationale wetgeving 
door de sociale zekerheid worden gedekt;

Or. fr

Amendement 482
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

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

26. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie, alsmede aan de regeringen 
en parlementen van de lidstaten.

Or. en


