
PA\1203166NL.docx PE650.488v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

2020/2006(INL)

28.4.2020

ONTWERPADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de 
EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien
(2020/2006(INL))

Rapporteur voor advies: Martin Häusling

(Initiatief – artikel 47 van het Reglement)



PE650.488v01-00 2/4 PA\1203166NL.docx

NL

PA_INL



PA\1203166NL.docx 3/4 PE650.488v01-00

NL

SUGGESTIES

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

1. roept op tot de vaststelling van bindende wetgeving van de Unie om te garanderen dat 
alle toeleveringsketens van in de Unie ingevoerde producten en ook van producten en 
diensten die worden geleverd binnen de Unie, geen ontbossing en aantasting of 
omzetting van het ecosysteem met zich meebrengen, noch schendingen van de 
mensenrechten, en om inheemse volkeren en plaatselijke gemeenschappen te 
beschermen; 2. merkt op dat vrijwillige maatregelen alleen ontbossing geen halt zullen 
toeroepen;

3. roept er daarom toe op een zorgvuldigheidsverplichting op te leggen aan exploitanten, 
met inbegrip van financiers, die producten of derivaten met een risico voor bossen en 
ecosystemen in de Unie op de markt brengen;

4. is van mening dat een verbetering van de traceerbaarheid en de transparantie kan helpen 
ervoor te zorgen dat alleen op duurzame wijze aangekochte goederen worden verbruikt; 
dringt erop aan dat zorgvuldigheidsverplichtingen deel uitmaken van de regels voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten;

5. dringt erop aan bindende en afdwingbare milieu- en sociale bepalingen op te nemen in 
vrijhandelsovereenkomsten, met het oog op de bescherming van bossen, natuurlijke 
ecosystemen en mensenrechten, met name de landrechten van plaatselijke 
gemeenschappen; dringt aan op de heropening van vrijhandelsovereenkomsten die deze 
bepalingen niet bevatten, zoals de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de 
Mercosur;

6. verzoekt de Unie een einde te maken aan de afhankelijkheid  van de invoer van 
producten met een risico voor bossen en ecosystemen door de tenuitvoerlegging van het 
eiwitplan van de Unie en ervoor te zorgen dat de dierlijke productie van de Unie 
aangepast is aan de beschikbare bodemrijkdommen van de Unie;

7. dringt aan op een samenhangend wetgevingskader dat de bestaande systemen 
samenbrengt en verder ontwikkelt, bijvoorbeeld het actieplan inzake wetshandhaving, 
governance en handel in de bosbouw (Forest Law Enforcement Governance and Trade, 
Flegt) en de houtverordening van de Unie, waarbij de participatie van de betrokken 
houders van rechten gegarandeerd wordt;

8. wijst op het onhoudbare niveau van het verbruik in de EU en op het feit dat 
bijvoorbeeld de richtlijn hernieuwbare energie (RED II) onvoldoende 
duurzaamheidscriteria bevat, hetgeen de verandering in landgebruik zowel veroorzaakt 
als versterkt; 

9. verzoekt de Commissie de oorzaken van bosbranden, schade aan bossen en de 
omzetting van ecosystemen en daarmee verband houdende schendingen van de 
mensenrechten en landeigendomsrechten te monitoren en hiertegen op te treden door de 
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instelling van vroegtijdige waarschuwingssystemen.


