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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de Europese bosbouwstrategie – de weg vooruit
(2019/2157(INI))

Het Europees Parlement,

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

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 7 december 
2018 met als titel “Voortgang van de tenuitvoerlegging van de bosstrategie van de EU 
"Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector"” 
(COM(2018)0811), 

– gezien zijn resolutie van 28 april 2015 over  “Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van 
de bossen en de houtsector”1,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 23 juli 2019 
met als titel “Bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU 
opvoeren” (COM(2019)0352),

– gezien de conclusies van de Raad van 15 april 2019 over de voortgang van de 
uitvoering van de EU-bosstrategie en een nieuw strategisch kader voor bossen 
(08609/2019),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 30 oktober 2019 
over het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 7 december 2018 met 
als titel “Voortgang van de tenuitvoerlegging van de bosstrategie van de EU "Een 
nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector"”, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 10 en 11 april 2019 over de 
tenuitvoerlegging van de bosstrategie van de EU,

– gezien de geactualiseerde EU-strategie voor de bio-economie,

– gezien de klimaatstrategie voor 2050,

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

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2018 met als titel “Een 
schone planeet voor iedereen – Een Europese strategische langetermijnvisie voor een 
bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie” (COM(2018)0773),

1 PB C 346 van 21.9.2016, blz. 17.
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– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 16 mei 2018 over de tussentijdse 
evaluatie van de bosstrategie van de EU2,

– gezien de Europa 2020-strategie, waaronder de initiatieven Innovatie-Unie en Efficiënt 
gebruik van hulpbronnen,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de Commissie industrie, onderzoek en energie,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A9-
0000/2020),

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

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

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

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

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

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

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

2 PB C 361 van 5.10.2018, blz. 5.
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boscertificeringen, die in de lidstaten gelden;

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

Het heden – toestand van de bossen in de EU

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

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

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

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

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

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

3 Databank van Eurostat over bosbouw, hier te vinden: https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
4 Infopagina van het Europees Parlement van mei 2019 over de Europese Unie en bossen.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database%20
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Overeenkomst van Parijs 

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

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

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

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

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

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

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; 

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

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;

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; 

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; 

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;

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; 

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; 

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;

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 
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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; 

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

Bossen, de bosbouw en de hele houtsector spelen een belangrijke rol bij het vinden van 
duurzame oplossingen voor een groot aantal uitdagingen van onze tijd. Bossen en andere 
beboste oppervlakten beslaan ten minste 43% van het oppervlak van de EU en de houtsector 
bezorgt op directe wijze werk aan ten minste 500 000 Europese burgers en op indirecte wijze 
aan 2,6 miljoen Europese burgers. Bovendien is 60 % van de bossen in de EU in particuliere 
handen. Voorts zijn de Europese bossen zeer divers wat grootte, structuur, biodiversiteit en 
beheersaanpak betreft.

De mondiale beleidsomgeving is sinds de vorige bosstrategie van de EU in 2013 enorm 
veranderd, en deze verandering heeft een grote invloed op diverse beleidsterreinen van de EU. 
De interne en internationale verplichtingen van de EU, zoals de koolstofvrije maatschappij, de 
Europese Green Deal, de SDG’s van de VN, het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst van 
Parijs en andere, zullen niet kunnen worden nagekomen zonder de klimaatvoordelen van 
bossen en de houtsector en andere ecosysteemdiensten die bossen leveren.

Daarnaast mogen we niet vergeten dat het bosbeleid grotendeels een bevoegdheid blijft van de 
lidstaten. Het VWEU bevat geen verwijzing naar specifieke bepalingen met betrekking tot een 
bosbeleid van de EU, en de EU draagt via haar beleid reeds lang bij aan de tenuitvoerlegging 
van duurzaam bosbeheer en aan de besluiten die over bossen worden genomen door de 
lidstaten. Er is een toenemend aantal beleidsmaatregelen van de lidstaten en de EU dat direct 
of indirect gevolgen heeft voor de bossen en het beheer ervan in de EU. Dit leidt tot een 
complexe en versnipperde beleidsomgeving van de EU voor bossen en het beheer ervan; deze 
beleidsomgeving moet coherenter en beter gecoördineerd worden en moet alle pijlers van 
duurzaamheid ten goede komen.

Daarom hebben we een sterke, holistische en onafhankelijke EU-bosbouwstrategie voor de 
periode na 2020 nodig. Met deze strategie moet in de hele bosbouw een holistische 
benadering van duurzaam bosbeheer worden geïntegreerd, waarmee op evenwichtige wijze 
wordt voortgebouwd op de economische, sociale en ecologische duurzaamheid en waarmee 
de continuïteit van de multifunctionele rol van bossen wordt gewaarborgd. De EU-
bosstrategie moet een integrerend en onafhankelijk onderdeel zijn van de komende Europese 
Green Deal, en mag niet ondergeschikt zijn aan enige andere sectorale strategie.

De nieuwe EU-bosstrategie moet instrumenten omvatten om de rol ervan te bevorderen als 
een doeltreffend instrument voor beleidscoördinatie voor diverse bosgerelateerde 
beleidsmaatregelen van de EU en de tenuitvoerlegging hiervan op een wijze die rekening 
houdt met de gehele houtwaardeketen. De strategie moet zorgen voor samenhang en synergie 
met andere sectoren die van invloed zijn op de sector. De EU-bosstrategie moet ook een brug 
slaan tussen het sectorale bosbeleid van de EU en het nationale bosbeleid van de lidstaten, en 
moet ervoor zorgen dat de expertise van de houtsector wordt benut vanaf de eerste stadia van 
de beleidsvorming, met het oog op een samenhangend en consistent beleid op het gebied van 
bossen. Daarnaast moet de EU actief invloed uitoefenen op de mondiale beleidsomgeving 
door maatregelen te nemen om de wereldwijde ontbossing een halt toe te roepen en door niet 
alleen herbebossing en bebossing, maar ook een duurzaam beheer van de bosbestanden aan te 
moedigen.

Bovendien spelen bossen, de houtsector en de bio-economie een cruciale rol bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen van de Europese Green Deal en dus de klimaat-, 
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energie- en milieudoelstellingen van de EU. Deze doelstellingen kunnen nooit worden 
verwezenlijkt zonder multifunctionele, gezonde bossen en een duurzaam bosbeheer met 
levensvatbare industrieën. Het is belangrijk de leegloop van het platteland te voorkomen en 
bedrijven aan te trekken die in Europa investeren en zakelijke ecosystemen opbouwen waarbij 
duurzaam gebruik wordt gemaakt van de beschikbare lokale hulpbronnen, met banen voor de 
plaatselijke bevolking. In verband hiermee moet de EU-bosstrategie ook een belangrijke rol 
spelen bij het waarborgen van de beschikbaarheid van grondstoffen voor de industrie.

Vermindering van de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en energie leidt tot meer 
kansen, met name op het platteland. Bossen mogen niet alleen worden beschouwd als CO2-
putten en zo de bijdrage verminderen die andere sectoren leveren door het reduceren van hun 
emissies. Er zij benadrukt dat het belangrijk is dat er een omschakeling komt weg van de op 
fossiele brandstoffen gebaseerde maatschappij.

Matiging van de klimaatverandering moet worden beschouwd als een van de belangrijke 
diensten die bossen en de houtsector te bieden hebben. Daarnaast wordt aanpassing aan de 
klimaatverandering steeds belangrijker om te zorgen voor passende maatregelen ter preventie 
van natuurlijke verstoringen. De epidemieën van de hypoborus ficus, droogte en bosbranden 
moeten worden aangepakt en voorkomen.

De ecologische, economische en sociale aspecten van bossen en bosbeheer moeten op 
evenwichtige wijze worden bevorderd, terwijl de cruciale algemene klimaatvoordelen die 
bossen en de houtwaardeketen bieden, worden versterkt, met name door bevordering van de 
CO2-vastlegging, koolstofopslag in producten op basis van hout en vervanging van fossiele 
grondstoffen en energie. De onderzoeksinspanningen met betrekking tot deze laatste moeten 
worden opgevoerd.

Bossen en de houtsector leveren een aanzienlijke bijdrage aan de ontwikkeling van lokale, 
circulaire bio-economieën in de EU. In 2010 vertegenwoordigde de bio-economie een markt 
met een geschatte waarde van meer dan 2 biljoen EUR, die goed is voor 20 miljoen banen, d.i. 
9 % van de totale werkgelegenheid in de EU. Er moet voor worden gezorgd dat de circulaire 
bio-economie ingang vindt, door middel van een krachtig onderzoeks- en innovatiebeleid. 
Elke euro die in het kader van Horizon 2020 wordt geïnvesteerd in onderzoek en innovatie 
met betrekking tot de bio-economie, zal ongeveer 10 EUR toegevoegde waarde genereren.

Er zij onderstreept dat veerkrachtige en gezonde bosecosystemen, met inbegrip van fauna en 
flora, belangrijk zijn om de levering te handhaven en te bevorderen van de talrijke 
ecosysteemdiensten die bossen te bieden hebben, zoals biodiversiteit, schone lucht, water, 
gezonde bodems, hout en andere grondstoffen dan hout. 

Bovendien bieden de Natura 2000-gebieden de maatschappij diverse ecosysteemdiensten, met 
inbegrip van grondstoffen. Voor het beheer van deze gebieden zijn echter voldoende 
financiële middelen nodig.

Voorts zijn bebossing en herbebossing geschikte instrumenten om de bosbedekking in de EU 
te verbeteren, met name op onbeheerde terreinen, dichtbij stedelijke en voorstedelijke 
gebieden en in bergachtige gebieden. We moeten erop wijzen dat de beschermende functies 
van bossen, alsmede actief en duurzaam bosbeheer in deze gebieden belangrijk zijn om de 
gezondheid en veerkracht van de ecosystemen te verbeteren en de soortensamenstelling aan te 
passen aan de regionale en klimatologische omstandigheden.
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Er zij op gewezen dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van cruciaal belang is, 
aangezien in het kader hiervan financiering wordt uitgetrokken voor bosbouwmaatregelen en 
voor de kaderprogramma’s voor onderzoek naar de bestaansmiddelen en de ontwikkeling van 
de bio-economie in plattelandsgebieden.  Landbouwers en boseigenaren zijn belangrijke 
actoren in plattelandsgebieden. Bovendien is de rol van de bosbouw, de agrobosbouw en de 
houtsector in het plattelandsontwikkelingsprogramma van het GLB 2014-2020 uitermate 
belangrijk geweest. We moeten de erkenning ervan in het kader van het GLB 2021-2027 en 
de tenuitvoerlegging van de Europese Green Deal aanmoedigen.

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

Bossen bieden bijvoorbeeld recreatieve waarden en maken bosgerelateerde activiteiten 
mogelijk als het oogsten van andere bosproducten dan hout, bijvoorbeeld paddenstoelen en 
klein fruit. We moeten wijzen op de mogelijkheden die worden geboden door een betere 
verwijdering van biomassa bij wijze van bosbrandpreventie en door een verbetering van de 
biodiversiteit door begrazing, waarbij er evenwel op zij gewezen dat begrazing door wilde 
dieren negatieve gevolgen kan hebben voor het overleven van zaailingen.

De Europese maatschappij is in toenemende mate losgekoppeld van bossen en van de 
bosbouw, en daarom moet het besef worden bevorderd dat duurzaam bosbeheer belangrijk is. 
Rekening houdend met de vitale rol die duurzaam bosbeheer speelt voor het verwezenlijken 
van de vele voordelen die bossen opleveren voor de maatschappij, is er een grote behoefte om 
het publiek te informeren over de economische, sociale en ecologische, alsmede de culturele 
en historische rol van bossen en het beheer ervan als onderdeel van ons natuurlijk erfgoed.

De Commissie moet via haar Permanent Comité voor de bosbouw de lidstaten een centrale rol 
toebedelen bij de voorbereiding en uitvoering van de EU-bosbouwstrategie voor de periode na 
2020, en de diverse belanghebbenden op parallelle wijze bij het proces betrekken via de 
Groep voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld voor bosbouw en kurk. De 
Commissie moet het Parlement ook jaarlijks bij de uitvoering van de EU-bosstrategie 
betrekken.

Als conclusie hebben we een ambitieuze en krachtige EU-bosbouwstrategie voor de periode 
na 2020 nodig om te zorgen voor een gecoördineerde en holistische aanpak van bossen, de 
houtsector en de diverse diensten die zij verlenen. Bossen en de houtsector hebben met hun 
toonaangevende digitale oplossingen en duurzame technologieën het potentieel om een steeds 
grotere bijdrage te leveren aan het klimaat, het milieu, de mensen en de circulaire economie 
op biologische basis. We hebben langetermijninvesteringen in duurzaam bosbeheer nodig om 
ervoor te zorgen dat bossen niet alleen economisch levensvatbaar blijven, maar ook een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de vele doelstellingen van de EU, 
waaronder de Europese Green Deal en de overgang naar een circulaire bio-economie. In de 
EU-bosstrategie moet aandacht worden geschonken aan het aantrekken van investeringen in 
de bosbouw in Europa en het faciliteren van de onderlinge verbanden met andere sectoren. 
Voorts zij gewezen op de cruciale rol en het potentieel van materialen op basis van hout in 
sectoren als de bouw-, de textiel-, de chemische en de verpakkingssector ter vervanging van 
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fossiele alternatieven. Daarnaast hebben we met betrekking tot het EU-beleid op het gebied 
van bossen een besluitvorming nodig die empirisch onderbouwd is.


