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SUGGESTIES

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

1. verzoekt de EU meer te investeren in programma’s voor onderzoek en innovatie, met 
als doel klimaatbestendige landbouw, duurzame intensivering en gewasdiversificatie, 
agro-ecologie, boslandbouw en op de natuur gebaseerde oplossingen te versterken in 
overeenstemming met de Europese “Green Deal” en de conclusies van het speciaal 
verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) 
over klimaatverandering en de bodem; benadrukt eveneens de noodzaak om te 
investeren in het beheer van bossen waarbij de gemeenschap het uitgangspunt is; dringt 
erop aan dat de EU ernaar streeft de door ontbossing en aantasting van de bossen 
veroorzaakte emissies terug te dringen, beschadigde bossen te herstellen en een einde te 
maken aan illegale houtkap en de uitbreiding van het landgebruik ten koste van bossen 
en natuurlijke ecosystemen, en tegelijkertijd de bestaansmiddelen en voedselzekerheid 
te verbeteren en duurzame sociaaleconomische kansen te bieden aan een groeiende 
bevolking; herinnert eraan dat nieuw aangeplante bossen oerbossen en hun capaciteit 
om extra koolstofdioxide te verwijderen en op te slaan niet kunnen vervangen; 
onderstreept daarom het belang van bosverbetering voor de aanpak van de dubbele 
wereldwijde crisis van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit, alsook van 
bebossing en herbebossing om de bosbedekking te vergroten en de bodem te herstellen 
met het oog op het bereiken van klimaatneutraliteit, zoals aangegeven in doelstelling 
voor duurzame ontwikkeling (SDG) 15;

2. onderstreept dat de EU-maatregelen op het gebied van samenwerking gericht moeten 
zijn op het aanpakken van de oorzaken van ontbossing, namelijk corruptie, zwak 
bestuur en zwakke instellingen, minder ruimte voor maatschappelijke organisaties, een 
gebrek aan opgeleid personeel en een definitie van bossen, criminaliteit en 
straffeloosheid op bosbouwgebied, en onzeker landeigendom, aangezien dit de 
voornaamste oorzaken zijn van illegale houtkap, fraude, belastingontduiking en 
schendingen van mensenrechten; benadrukt dat duurzame ruimtelijke ordening, met het 
oog op het waarborgen van de landeigendomsrechten van gemeenschappen die 
afhankelijk zijn van bossen en van inheemse volkeren, centraal moet staan in de 
donorinitiatieven en -programma’s op het gebied van land- en bosbouw;

3. erkent de relevantie van internationale kaderregelingen zoals de vrijwillige richtsnoeren 
van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) voor een 
verantwoord beheer van grondbezit, visgronden en bossen (VGGT), die zorgen voor 
juridische duidelijkheid en internationaal aanvaarde normen voor goede praktijken voor 
een verantwoord beheer van landeigendom; verzoekt de Commissie de verspreiding en 
het gebruik van de VGGT op mondiaal, regionaal en nationaal niveau te ondersteunen; 
benadrukt de noodzaak van een doeltreffende, onafhankelijke controle en handhaving, 
met inbegrip van passende geschillenbeslechting en klachtenmechanismen, om de 
naleving van de VGGT te waarborgen;

4. wijst erop dat de toename van de ontbossing en de schade aan bossen niet alleen nadelig 
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zijn voor de duurzame bosbouw en de biodiversiteit, maar ook negatieve gevolgen 
hebben voor het leven en de rechten van mensen, bijvoorbeeld in de context van 
hervestiging of ontvolking van het land, als landrechten of arbeidsrechten niet worden 
nageleefd;

5. benadrukt dat de IPCC in zijn speciaal verslag over klimaatverandering en de bodem 
uitdrukkelijk de cruciale rol onderstreept die traditionele kennis, inheemse volkeren en 
plaatselijke gemeenschappen spelen in het beheer en de bescherming van land en 
bossen wereldwijd, alsook op het belang van het waarborgen van de 
landeigendomsrechten van gemeenschappen in de strijd tegen klimaatverandering; wijst 
erop dat deze groepen, samen met verdedigers van ecologische mensenrechten, bij de 
bescherming van hun bossen en land en het milieu steeds vaker worden bedreigd en 
geconfronteerd met intimidatie en schendingen van mensenrechten;

6. herinnert eraan dat inheemse volkeren, plaatselijke gemeenschappen, kleine boeren en 
vrouwen onmisbare kennis bezitten over bossen en sterk afhankelijk zijn van deze 
kennis; verzoekt de EU ervoor te zorgen dat hun landeigendom en mensenrechten 
worden erkend als een kwestie van sociale rechtvaardigheid, in overeenstemming met 
de VGGT van de FAO, de VN-Verklaring inzake de rechten van inheemse volken 
(UNDRIP) en Verdrag 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), evenals hun 
daadwerkelijke deelname aan de opzet en uitvoering van de ontwikkelingsprogramma’s 
van de EU die gevolgen hebben voor hen en aan de handhaving van 
bosbeschermingsmaatregelen, op basis van de lering die is getrokken uit het programma 
Wetshandhaving, bosbouw en handel in de bosbouw (Flegt); verzoekt de EU voorts de 
transparantie en verantwoordingsplicht van vrijwillige partnerschapsovereenkomsten te 
vergroten;

7. benadrukt dat inheemse vrouwen en boerinnen een centrale rol spelen in de 
bescherming van bosecosystemen; constateert echter bezorgd dat de integratie en de 
zelfbeschikking van vrouwen in het proces voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen 
ontbreken; is van mening dat gendergelijkheid in het bosbouwonderwijs een essentiële 
rol speelt bij het duurzaam beheer van bossen en in het EU-actieplan tot uitdrukking 
moet komen; 

8. vestigt de aandacht op het belang van de ondersteuning van kleine en middelgrote 
bosbouwbedrijven door middel van kennisoverdracht en de verstrekking van technische 
en financiële bijstand en opleiding; 

9. wijst erop dat de EU beschikt over een brede deskundigheid op het gebied van 
duurzame energievoorziening en, door middel van onderzoek en samenwerking, kennis 
beschikbaar moet stellen en moet doorgeven aan de landen die het ergst getroffen zijn 
door ontbossing, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen inzake 
duurzaam bosbeheer die zijn uiteengezet in de Agenda 2030;

10. dringt erop aan dat de bosbouwsector een belangrijke plaats inneemt in het komende 
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 
(NDICI) en dat het volledige potentieel van het plan voor externe investeringen en 
regionale blendingfaciliteiten wordt benut door het aantrekken van particuliere 
financiering voor duurzaam bosbeheer (uiteenlopend van bosverbetering tot 
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herbebossing en bebossing), duurzaam toerisme en agrobosbouw, evenals de 
initiatieven van bedrijven om producten die bijdragen tot ontbossing, uit hun 
toeleveringsketen te halen, met als doel de SDG’s te verwezenlijken; verzoekt de 
particuliere sector proactief te zijn in de bestrijding van ontbossing in het kader van zijn 
toeleveringsketens en investeringen, en onmiddellijk zijn toezeggingen tot 
verwezenlijking van nul procent ontbossing na te komen met inachtneming van 
volledige transparantie met betrekking tot de naleving van die toezeggingen; verzoekt 
de Commissie toe te zien op de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de VGGT van de 
FAO in haar plan voor externe investeringen; 

11. benadrukt de therapeutische werking van bossen in de sterk verstedelijkte 
samenlevingen van Europa, alsook het toenemende belang van stedelijke bossen en 
bomen in steden, die rechtstreekse positieve gevolgen hebben voor de menselijke 
gezondheid en de levenskwaliteit van de burgers; benadrukt dat bossen ook bijdragen 
aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland wereldwijd, onder meer 
door de verdeling van de middelen onder de armste gebieden dankzij bosbouw, andere 
bosproducten dan hout, en ecotoerisme;

12. verzoekt de EU haar normen te versterken wat betreft de verplichte openbaarmaking 
door bedrijven van informatie met betrekking tot de productie of verwerking van 
grondstoffen die risico’s voor bossen inhouden in de context van de herziening van de 
richtlijn inzake niet-financiële verslaglegging1 (NFRD), in het kader van haar 
inspanningen om duurzame financiering op te schalen;

13. onderstreept dat de EU, in haar samenwerking met ontwikkelingslanden, specifieke 
aandacht moet besteden aan bossen in kustgebieden, zoals mangrovebossen, die in het 
bijzonder worden getroffen door klimaatverandering en menselijke activiteiten, en bij 
uitstek geschikt zijn voor beleidsmaatregelen op het gebied van behoud, aanpassing en 
beperking; 

14. benadrukt dat de bescherming van de biodiversiteit en de beperking van 
klimaatverandering elkaar niet automatisch ondersteunen; dringt erop aan dat de 
richtlijn hernieuwbare energie2 (RED II) wordt herzien om deze in overeenstemming te 
brengen met de internationale verplichtingen van de EU in het kader van de 
Agenda 2030, de Overeenkomst van Parijs en het Verdrag inzake biologische 
diversiteit, wat onder meer zou inhouden dat er sociale duurzaamheidscriteria moeten 
worden ingevoerd en dat er rekening moet worden gehouden met de risico’s van 
landroof; benadrukt in dit verband dat RED II moet voldoen aan internationale normen 
voor landeigendomsrechten, namelijk IAO-Verdrag nr. 169 en de VGGT van de FAO;

15. verzoekt de EU wereldwijd het voortouw te blijven nemen bij de opstelling en 
uitvoering van beperkings- en aanpassingsstrategieën om ontbossing en aantasting van 
de bossen tegen te gaan, het herstel van bossen aan te moedigen en ervoor te zorgen dat 
de geboekte vooruitgang op het gebied van duurzame bosbouw in de context van de 

1 Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 
2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit 
door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PB L 330 van 15.11.2014, blz. 1).
2 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82).
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Overeenkomst van Parijs en de SDG’s wordt gehandhaafd;

16. dringt er bij de EU op aan om in bilaterale dialogen met partnerlanden de problematiek 
van ontbossing, de aantasting van bossen en de verwoesting van natuurlijke 
ecosystemen aan de orde te stellen, met als doel deze landen aan te moedigen bossen en 
bestuursmaatregelen in verband daarmee, zoals beperkings- en aanpassingsstrategieën, 
in hun nationaal vastgestelde bijdragen (NDC’s) in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs en hun nationale biodiversiteitsstrategieën en actieplannen (NBSAP) op te nemen, 
om te werken aan internationaal bindende regelingen voor de bescherming van bossen 
en te zorgen voor coördinatie met internationale initiatieven;

17. is ingenomen met de toezegging van de Commissie om de duurzaamheid en 
transparantie van de toeleveringsketen te vergroten; herinnert eraan dat vrijwillige 
maatregelen en certificeringsregelingen alleen niet volstaan om de ontbossing een halt 
toe te roepen; dringt aan op de vaststelling van een EU-wetgevingskader op basis van 
verplichte zorgvuldigheidseisen in de toeleveringsketens van grondstoffen die risico’s 
voor bossen inhouden, op basis van de lering die is getrokken uit de bestaande 
wetgeving, om ontbossing en schendingen van mensenrechten te voorkomen, aan te 
pakken en tegen te gaan, om de producten van kleine boeren in duurzame 
toeleveringsketens te integreren, en tegelijkertijd te zorgen voor een gelijk speelveld om 
inkomensverlies in ontwikkelingslanden en oneerlijke concurrentie te voorkomen; 
benadrukt dat een dergelijk kader van toepassing moet zijn op alle economische actoren 
in de toeleveringsketen en gebaseerd moet zijn op een solide handhavingskader met 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties bij niet-naleving; onderstreept de 
noodzaak om ervoor te zorgen dat dit nieuwe rechtskader niet leidt tot buitensporige 
administratieve lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s); verzoekt de 
Commissie om een dergelijk regelgevend kader op internationaal niveau te bevorderen 
overeenkomstig de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten; 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;

18. moedigt de EU aan steun te verlenen om het toezicht op ontbossing en illegale 
activiteiten te vergroten;

19. verzoekt de EU ervoor te zorgen dat het beleid op alle gebieden overeenstemt met haar 
toezeggingen om bossen te beschermen en te herstellen, en haar 
biodiversiteitsdoelstellingen daarin te integreren, en dat mondiale toeleveringsketens en 
financiële stromen alleen legale, duurzame productie zonder ontbossing bevorderen en 
niet leiden tot schendingen van mensenrechten; herinnert aan het belang van robuuste, 
coherente en afdwingbare hoofdstukken over duurzaamheid in handelsovereenkomsten, 
samen met de effectieve tenuitvoerlegging van multilaterale milieu- en 
klimaatovereenkomsten; nodigt de Commissie uit het effect van 
handelsovereenkomsten op ontbossing zorgvuldig in kaart te brengen door middel van 
duurzaamheidseffectbeoordelingen en andere relevante beoordelingen op basis van 
deugdelijke gegevens en evaluatiemethoden; dringt er bij de Commissie op aan 
bindende en afdwingbare bepalingen op te nemen om illegale houtkap, ontbossing, 
aantasting van bossen en schendingen van mensenrechten een halt toe te roepen en te 
zorgen voor verantwoord ondernemerschap, onder meer door middel van bepalingen die 
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de vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van inheemse volkeren en 
plaatselijke gemeenschappen en de erkenning van de landeigendomsrechten van 
gemeenschappen die van de bossen afhankelijk zijn en van inheemse volkeren moeten 
waarborgen, alsook bindende mechanismen om toezicht te houden op de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van deze bepalingen en om verhaal te kunnen zoeken, met name door 
te voorzien in een toegankelijk klachtenmechanisme; dringt er bij de EU op aan de 
handel in grondstoffen die risico’s voor bossen inhouden, aan te pakken via nieuwe 
bilaterale partnerschappen met producerende landen, en daarbij gebruik te maken van de 
lessen die zijn getrokken uit de Flegt-VPA’s, waarbij de cacaoteelt de kans biedt om 
snel vooruitgang te boeken.

20. roept op tot versterking van de EU-ACS-samenwerking om het groeiende probleem van 
ontbossing en woestijnvorming in de ACS-landen aan te pakken door de ontwikkeling 
van actieplannen ter verbetering van het beheer en de instandhouding van de bossen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de oorzaken van ontbossing binnen en buiten de 
houtsector, en het belang wordt erkend van tropisch hout voor de economieën van ACS-
landen met houtproducerende bossen;

21. verzoekt de Commissie illegale bosbouwpraktijken, zoals te lage prijzen van hout in 
concessies, het kappen van beschermde bomen, het grensoverschrijdend smokkelen van 
houtproducten, de illegale houtkap en het verwerken van bosgrondstoffen zonder 
vergunning, op te nemen in afdwingbare bepalingen inzake corruptiebestrijding van 
vrijhandelsovereenkomsten;

22. benadrukt het verband tussen gezondheid, milieu en klimaatverandering; benadrukt dat 
uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat biodiversiteitsverlies en de 
toename van pandemieën, met name zoönotische ziekten in verband met ontbossing en 
de aantasting van natuurlijke habitats, onderling samenhangen; verzoekt de EU, als 
onderdeel van de externe dimensie van de Green Deal, haar technische bijstand aan en 
het delen van informatie en beste praktijken met derde landen op het gebied van 
duurzaam bosbeheer op te voeren; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan 
samen te werken met internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) en de FAO om de verspreiding van gezondheidscrises en pandemieën in de 
toekomst te voorkomen;

23. herinnert eraan dat ongeveer 2,6 miljard mensen wereldwijd traditionele biomassa, 
voornamelijk hout en houtskool, gebruiken om te koken, en dat driekwart van hen geen 
toegang heeft tot efficiënte kachels; verzoekt de EU derde landen sneller en krachtiger 
te ondersteunen, zodat die op duurzame en schone energiebronnen kunnen 
overschakelen en zo de ontbossingsdruk wordt verlicht die het gevolg is van het gebruik 
van hout als brandstof; moedigt acties aan om, waar relevant, het bosareaal en andere 
beboste gronden te vergroten; verzoekt de Commissie de uitruil als gevolg van de 
toenemende vraag naar hout voor materialen, energie en de bio-economie aan te pakken 
door de ontwikkeling van EU-criteria voor duurzaam bosbeheer met concrete 
benchmarks en drempels en bosverbetering te bevorderen als doeltreffende oplossing 
om klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit aan te pakken;

24. wijst erop dat de strategie van de Commissie voor de bio-economie, die sterk gebaseerd 
is op het gebruik van biomassa, nieuwe uitdagingen opwerpt voor de bescherming en 
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het herstel van bossen; benadrukt dat het toenemende gebruik van hout voor 
biobrandstoffen en bio-energie de bossen wereldwijd onder druk zet en is bezorgd dat 
de toenemende vraag naar bio-energieproducten, als deze niet naar behoren wordt 
gecontroleerd, tot niet-duurzame praktijken kan leiden; herhaalt dat het bio-
energiebeleid van de EU moet voldoen aan strikte ecologische en sociale criteria en 
benadrukt dat er strengere criteria voor bosbiomassa moeten worden ingevoerd om 
ontbossing in het buitenland te voorkomen; dringt er daarom bij de EU en haar lidstaten 
op aan te zorgen voor consistentie tussen beleidsgebieden, in overeenstemming met het 
beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling, zoals vastgelegd in artikel 208 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

25. wijst erop dat bossen in ontwikkelingslanden een belangrijke bijdrage leveren aan de 
mondiale voedselzekerheid, bestaansmiddelen en voeding en een belangrijke bron van 
inkomsten zijn voor plaatselijke gemeenschappen; herinnert eraan dat vooruitgang in de 
richting van duurzame landbouw, voedselzekerheid en duurzaam bosbeheer als 
kernelementen van de Agenda 2030 gelijktijdig moet plaatsvinden;

26. herinnert eraan dat ongeveer 80 % van de ontbossing in de wereld het gevolg is van de 
uitbreiding van het land dat voor de landbouw wordt gebruikt, wat nog wordt verergerd 
door andere legale vormen van landgebruik, met name veeteelt, mijnbouw en boringen, 
en dat het verbruik in de EU goed is voor ongeveer 10 % van het totale aandeel van de 
wereldwijde ontbossing, door de grote afhankelijkheid van de invoer van eiwithoudende 
diervoeders en landbouwgrondstoffen zoals palmolie, vlees, soja, cacao, maïs, hout en 
rubber; dringt aan op aanscherping van de duurzaamheidscriteria voor de invoer van 
diervoeders, om ervoor te kunnen zorgen dat eiwithoudende gewassen in derde landen 
op een duurzame manier die niet schadelijk is voor het milieu of de sociale structuren 
worden geteeld; vraagt de Commissie het hoge aandeel verdisconteerde ontbossing en 
aantasting van bossen dat in verband staat met dierlijke producten, zoals vlees, 
zuivelproducten en eieren, aan te pakken en het gebruik door de EU van grondstoffen 
die risico’s voor bossen inhouden, te verminderen;

27. verzoekt de Commissie en haar lidstaten zich te blijven inzetten voor de bestrijding van 
illegale houtkap en de handel in illegaal gekapt hout en grondstoffen die risico’s voor 
bossen inhouden; dringt er bij de EU op aan te zorgen voor de traceerbaarheid van hout 
en houtproducten in de hele toeleveringsketen en de bosdiplomatie te integreren in haar 
klimaatbeleid, met als doel landen die aanzienlijke hoeveelheden tropisch hout 
verwerken en/of invoeren, aan te moedigen effectieve wetgeving vast te stellen om de 
invoer van illegaal gekapt hout te verbieden;

28. verzoekt de Commissie om in samenwerking met de ontwikkelingslanden het gebruik 
van het Copernicus-REDD+-satellietsysteem uit te breiden, in samenwerking met de 
ontwikkelingslanden de wereldwijde monitoring van risico’s voor bossen en van 
ontbossing te ondersteunen en de preventie van en de paraatheid bij ongecontroleerde 
bosbranden te versterken door samen met de ontwikkelingslanden te werken aan 
instrumenten voor vroegtijdige waarschuwing, rampbestendigheid, risicobeperkende 
maatregelen, innovatie, digitalisering en kennisoverdracht; verzoekt de Commissie om 
in verband daarmee samen met de particuliere sector en andere ontwikkelingsactoren 
nieuwe financierings- en verzekeringsoplossingen met betrekking tot rampenrisico’s te 
evalueren voor rampzalige gebeurtenissen die bossen treffen.
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