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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. benadrukt dat het bosbouwbeleid in de eerste plaats een nationale bevoegdheid is; erkent 
evenwel dat veel beleidsmaatregelen van de Unie gevolgen hebben voor bossen; verzoekt 
de Unie onverwijld een wetgevingshandeling aan te nemen die bedrijven ertoe verplicht 
zorgvuldigheidseisen toe te passen in de hele toeleveringsketen, om te verzekeren dat de 
voor bossen risicovolle goederen die in de Unie in de handel worden gebracht duurzaam 
en ontbossingsvrij zijn, niet tot degradatie van bossen of ecosystemen met een rijke 
biodiversiteit leiden, en in overeenstemming met de mensenrechtenverplichtingen zijn, in 
lijn met internationale arbeids- en milieunormen en andere internationale verplichtingen, 
met inbegrip van de rechten van inheemse volken en lokale gemeenschappen en de 
OESO-richtsnoeren inzake de zorgvuldigheidseisen voor verantwoord 
ondernemersgedrag; benadrukt dat dergelijke wetgeving op een productoverschrijdende 
benadering moet zijn gebaseerd en voor alle economische actoren moet gelden, met 
inbegrip van financiële actoren, zowel aan de leverings- als de afnemerzijde van de 
toeleveringsketen; onderstreept dat dergelijke wetgeving slachtoffers toegang tot de 
rechter moet bieden, gepaard moet gaan met een robuust verslagleggings-, 
openbaarmakings- en handhavingsmechanisme, met inbegrip van doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties voor niet-naleving, en gebaseerd moet zijn op de 
ervaring met bestaande wetgeving die verplichte zorgvuldigheidseisen omvat, 
bijvoorbeeld de wetgeving inzake conflictmineralen, hout, en ongereglementeerde en 
ongemelde visserij;

2. verzoekt de Commissie om een dergelijk regelgevend kader op internationaal niveau te 
bevorderen; benadrukt bijgevolg het belang van sectoroverschrijdende coördinatie en van 
het opzetten van partnerschappen, in nauwe samenwerking met producerende en 
verbruikende landen, om ontbossing en bosdegradatie op holistische wijze aan te pakken, 
met name in belangrijke internationale fora, hetgeen bijvoorbeeld inhoudt dat een 
gemeenschappelijke visie op duurzame en ontbossingsvrije toeleveringsketens en 
transparante waardeketens wordt bevorderd, op basis van een robuuste methodologie die 
door de partnerlanden wordt gedeeld;

3. onderstreept eveneens dat het nieuwe regelgevende kader niet mag leiden tot oneerlijke 
concurrentie of buitensporige administratieve lasten voor kmo’s, en dringt erop aan dat 
steun wordt verleend aan ontwikkelingslanden voor de aanpassing aan het voorgestelde 
nieuwe regelgevende kader, met name wat de diversificatie van inkomsten betreft; 
benadrukt het belang van begeleidende maatregelen om kmo’s te compenseren voor 
mogelijke inkomensverliezen en om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij de 
aanpassing aan het nieuwe rechtskader;

4 dringt er bij de Unie op aan leiderschap te tonen en doortastend op te treden, aangezien 
de ontbossing de afgelopen jaren op wereldschaal is toegenomen, ondanks talrijke 
internationale initiatieven; onderstreept dat er in de particuliere sector steeds meer 
ontbossingsvrije initiatieven tot stand komen, en dat de tijd dus rijp is om 
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beleidssynergieën te creëren; merkt echter nadrukkelijk op dat de invoering van 
etiketterings- en certificeringsregelingen voor ontbossingsvrije producten niet afdoende 
is, met name in het licht van de klimaat- en de biodiversiteitscrisis, en dat meer 
richtsnoeren nodig zijn in verband met het ontwerp, de toepassing en de monitoring van 
dergelijke initiatieven in de toeleveringsketen om de ontbossing door de particuliere 
sector te beperken;

5. verzoekt de particuliere sector onverwijld zijn toezeggingen op het gebied van “nul-
ontbossing” na te leven, en daarbij volledige transparantie te waarborgen; benadrukt in 
dit verband de noodzaak van strengere vereisten voor vrijwillige certificering inzake 
maatschappelijke en milieucriteria, met name door de toegang van kleine producenten tot 
certificering te bevorderen, het gebruik van onafhankelijke audits mogelijk te maken, de 
mechanismen om in beroep te gaan of geschillen te beslechten te versterken en de 
transparantie ervan te vergroten, criteria voor hoge instandhoudingswaardes en 
koolstofvoorraden vast te stellen, de omzetting van ecosystemen en de afwezigheid van 
aanplanting op veengronden te verzekeren en te waarborgen dat de gebruikelijke 
landrechten worden geëerbiedigd; verzoekt de Commissie nauw samen te werken met de 
particuliere sector bij de uitwisseling van beste praktijken en de harmonisering van 
gegevens;

6. verzoekt de Commissie in het algemeen ook om strengere normen en 
certificeringsregelingen aan te moedigen, die bijdragen tot het identificeren en promoten 
van ontbossingsvrijegoederen in derde landen; wijst op het belang van een versterkte 
samenwerking met producerende landen door middel van technische bijstand, de 
uitwisseling van informatie en goede praktijken, alsook de vaststelling van 
gemeenschappelijke activiteiten om de beleidsontwikkelingen te onderbouwen, op basis 
van een goed begrip van de gevolgen van ontbossing en bosdegradatie, transparante 
toeleveringsketens en doeltreffende monitoringmechanismen;

7. dringt erop aan dat de bosbouwsector een vooraanstaande plaats inneemt in het komende 
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 
(NDICI) en dat het volledige potentieel van het externe investeringsplan en de regionale 
blendingfaciliteiten wordt benut om particuliere financiering voor duurzaam bosbeheer 
aan te trekken; vraagt dat de bestaande normen en certificeringsregelingen worden 
versterkt, veeleer dan dat er nieuwe normen en certificeringsregelingen worden 
ingevoerd, en benadrukt dat deze normen en certificeringsregelingen in overeenstemming 
moeten zijn met de voorschriften van de WTO;

8. vraagt de Unie om te zorgen voor strengere normen met betrekking tot de verplichte 
bekendmaking van informatie door bedrijven in verband met de productie of de 
verwerking van voor bossen risicovolle goederen; vraagt om de EU-strategie voor de bio-
economie uit te voeren; erkent de positieve economische, maatschappelijke en 
ecologische bijdragen van de bosbouw en roept op tot verdere investeringen in onderzoek, 
innovatie en technologische vooruitgang;

9. verwelkomt het voorstel van de Commissie om bepalingen inzake ontbossing nog sterker 
te verankeren in de EU-milieukeur, groene overheidsopdrachten en andere initiatieven in 
het kader van de circulaire economie; roept de Commissie op om in dit verband met 
strategieën te komen;
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10. verzoekt de Commissie met name om het initiatief te nemen voor een verbod op de 
overheidsaankoop van ingevoerde producten die door ontbossing zijn verkregen, in het 
kader van de plurilaterale Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de 
Wereldhandelsorganisatie en Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de 
Raad1;

11. merkt op dat betere toegang tot douanegegevens over invoer die de Unie binnenkomt de 
transparantie en controleerbaarheid van mondiale waardeketens zou doen toenemen; 
verzoekt de Commissie om binnen de Unie een douane-partnerschap op te zetten en 
tegelijkertijd de vereisten inzake douanegegevens uit te breiden, met name door de 
exporteur en de fabrikant als verplichte gegevenselementen op te nemen, en aldus de 
transparantie en de traceerbaarheid van mondiale waardeketens te verbeteren;

12. herinnert eraan dat de steeds grotere vraag in de Unie naar hout als materiaal, als 
energiebron of voor de bio-economie, de kans groter maakt dat ontbossing plaatsvindt om 
goederen te kunnen invoeren, alsook het risico vergroot op landroof, gedwongen 
ontheemding en schendingen van de rechten van inheemse bevolkingsgroepen; dringt aan 
op een stopzetting van de illegale houtkap en op traceerbaarheid van hout en 
houtproducten in de hele toeleveringsketen;

13. benadrukt dat de effectieve erkenning en eerbiediging van traditionele 
landeigendomsrechten van bosafhankelijke samenlevingen en inheemse 
bevolkingsgroepen moet worden gewaarborgd, als een kwestie van sociale 
rechtvaardigheid, in lijn met de vrijwillige richtsnoeren van de FAO inzake het 
verantwoord beheer van land, visserij en bossen in het kader van de nationale 
voedselzekerheid (VGGT), de VN-Verklaring inzake de rechten van inheemse volken 
(UNDRIP) en Verdrag 169 van de IAO; verzoekt de Commissie de verspreiding, het 
gebruik en de tenuitvoerlegging van de VGGT op mondiaal, regionaal en nationaal niveau 
te ondersteunen, onder meer via het plan voor externe investeringen;

14. stelt vast dat oude bossen de aandacht moeten krijgen die ze verdienen, aangezien ze een 
bijdrage leveren op het gebied van kennis en gezondheid die de volgende generaties niet 
mag worden ontzegd; spreekt zijn bezorgdheid uit over het huidige verlies aan 
biodiversiteit in verschillende delen van de wereld, als gevolg van de klimaatverandering, 
met name in ontwikkelingslanden, en herinnert eraan dat ook de preventie van het verlies 
aan biodiversiteit een prioriteit voor de Unie moet zijn;

15. benadrukt dat het bio-energiebeleid van de Unie moet beantwoorden aan strikte sociale 
en milieucriteria;

16. betreurt het dat de beleidsmaatregelen ter bescherming van de biodiversiteit en ter 
beperking van de klimaatverandering elkaar niet automatisch ondersteunen; is met name 
bezorgd over de milieugevolgen van de toenemende invoer van biomassa, die bij gebrek 
aan behoorlijke monitoring tot niet-duurzame praktijken en ontbossing in het buitenland 
kan leiden; dringt er met name bij de Commissie en de lidstaten op aan volledig rekening 
te houden met de gevolgen van het toegenomen gebruik van biobrandstoffen en biomassa 

1 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen 
van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).
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voor de ontbossing;

17 dringt, meer in het algemeen, aan op een uitgebreide effectbeoordeling met betrekking tot 
de toenemende invoer van biomassa, en roept op tot de herziening van Richtlijn 
2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad2, om deze in overeenstemming te 
brengen met de internationale verplichtingen van de Unie in verband met de Agenda 
2030, de Overeenkomst van Parijs en het Verdrag inzake biologische diversiteit, hetgeen 
onder meer inhoudt dat er sociale duurzaamheidscriteria moeten worden vastgesteld en 
dat rekening moet worden gehouden met het risico van landroof, in overeenstemming met 
de internationale landeigendomsrechten, met name Verdrag 169 van de IAO, de VGGT 
en de beginselen van de FAO inzake verantwoord investeren in de landbouw en 
voedselsystemen;

18. vraagt de Unie het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling, zoals bepaald in 
artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, na te leven, en 
samenhang te verzekeren van haar beleidsmaatregelen op het gebied van handel, 
buitenlands beleid, landbouw, energie, onderzoek en innovatie, klimaat en biodiversiteit; 
dringt er bij de Unie in het bijzonder op aan om meer te investeren in programma’s die 
meer klimaatbestendige, duurzame en extensieve landbouwpraktijken bevorderen, 
evenals duurzame diversificatie, agro-ecologie en agrobosbouw, teneinde de tendens om 
bossen te kappen om land te verkrijgen, om te buigen, in lijn met de doelstellingen van 
de Europese Green Deal;

19. vraagt de Unie de partnerlanden te ondersteunen bij de ontwikkeling van een duurzaam 
bosbeheer (SFM) en strategieën in dat verband, op basis van wetenschappelijk bewijs, 
hetgeen van essentieel belang is om ontbossing en bosdegradatie tegen te gaan; 
onderstreept dan ook het belang van bosverbetering, als een effectieve oplossing voor de 
dubbele wereldwijde crisis van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, en 
benadrukt dat ook bebossing en herbebossing moeten bijdragen aan het herstel van 
beschadigde ecosystemen, aan bodemregeneratie om erosie en het verlies van nutriënten 
te voorkomen, en aan het vergroten van de bosbedekking om klimaatneutraliteit te 
bereiken, zoals aangegeven in SDG 15; roept de Unie eveneens op te overwegen steun te 
verlenen aan derde landen om over te schakelen op niet op hout gebaseerde hernieuwbare 
energiebronnen, en zo de druk op bossen te verlichten die het gevolg is van het gebruik 
van hout als brandstof;

20. benadrukt dat de maatregelen van de Unie ook gericht moeten zijn op het beperken van 
de gevolgen van legale houtkap in het kader van alternatieve vormen van landgebruik, 
met name voor veehouderij, mijnbouw en boringen, die de belangrijkste aanjagers zijn 
van ontbossing, degradatie van ecosystemen en vernietiging van habitats, samen met 
intensieve landbouw;

21. merkt op 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 legale en illegale houtkap voor brandstof en export; onderstreept dat het 
landbouwmodel van de Unie op de invoer van grote hoeveelheden eiwitvoer is 

2 Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16).
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aangewezen, dat aan de andere kant van de oceaan wordt geteeld en daar vaak ontbossing 
en vernietiging van regenwouden aanjaagt;

22. dringt aan op de vaststelling van duurzaamheidscriteria voor de invoer van diervoeder, 
teneinde derde landen aan te moedigen om op duurzame wijze eiwitrijke gewassen te 
telen en daarbij het milieu of de maatschappij niet te schaden of tot massale ontbossing 
over te gaan; verzoekt de Unie om, als laatste toevlucht, geleidelijk de invoer van soja 
stop te zetten wanneer derde landen niet bereid zijn dergelijke duurzaamheidscriteria in 
te voeren;

23. herhaalt dat het handelsbeleid van de Unie moet overeenstemmen met, en bijdragen tot, 
haar internationale milieuverbintenissen; benadrukt in dit verband dat de Overeenkomst 
van Parijs een essentieel onderdeel moet vormen van toekomstige handelsakkoorden van 
de Unie; dringt er derhalve bij de Commissie op aan bepalingen inzake bossen en 
biodiversiteit op te nemen in alle handels- en investeringsovereenkomsten van de Unie, 
met robuuste, coherente en afdwingbare hoofdstukken over duurzaamheid, die onder 
andere duurzaamheidsbenchmarks voor landbouwgoederen omvatten, evenals 
bepalingen die verzekeren dat de inheemse bevolkingsgroepen en lokale 
gemeenschappen vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming moeten geven, en 
bepalingen die de eerbiediging van de landeigendomsrechten waarborgen van inheemse 
bevolkingsgroepen en gemeenschappen die van bossen afhankelijk zijn; benadrukt dat 
dergelijke bepalingen bindend en afdwingbaar moeten zijn door middel van een effectief 
monitoringmechanisme dat betrokkenen in staat stelt verhaal te zoeken, met name door 
te voorzien in toegankelijke klachtenmechanismen en evaluatiesystemen om 
verantwoordingsplicht en transparantie te waarborgen; nodigt de Commissie uit het effect 
van handelsovereenkomsten op ontbossing zorgvuldig in kaart te brengen door middel 
van duurzaamheidseffectbeoordelingen en andere relevante beoordelingen, onder meer 
van de staat van bossen, natuurlijke ecosystemen en mensenrechten, op basis van 
betrouwbare gegevens en evaluatiemethoden;

24. roept op tot versterking van de EU-ACS-samenwerking om het steeds grotere probleem 
van ontbossing en woestijnvorming in de ACS-landen aan te pakken, door actieplannen 
te ontwikkelen om het beheer en de instandhouding van de bossen te verbeteren en door 
monitoringsystemen op te zetten; vraagt de Unie ervoor te zorgen dat ontbossing wordt 
opgenomen in de politieke dialogen op nationaal niveau, en vraagt haar de partnerlanden 
te helpen om nationale kaders inzake bossen en duurzame toeleveringsketens te 
ontwikkelen en ten uitvoer te leggen, en tegelijkertijd de effectieve uitvoering van de 
nationaal vastgestelde bijdragen (NDC) krachtens de Overeenkomst van Parijs te 
ondersteunen;

25. dringt er bij de Commissie op aan de samenwerking met producerende en verbruikende 
landen, alsook met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld te versterken, 
door richtsnoeren te ontwikkelen, met inbegrip van een beoordeling op basis van 
specifieke criteria, teneinde de geloofwaardigheid en robuustheid aan te tonen van de 
verschillende normen en stelsels die gericht zijn op het identificeren en promoten van 
ontbossingsvrije producten;

26. benadrukt dat de klimaatverandering, de ontbossing, de vernietiging van habitats en het 
verlies aan biodiversiteit het risico van de overdracht van zoönoses van dier op mens, 
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zoals bij COVID-19, aanzienlijk vergroten;

27. is van mening dat een grotere bewustmaking van de consument omtrent 
verbruiksvoetafdrukken gedragswijzigingen en de keuze voor duurzame en 
ontbossingsvrije producten aanmoedigt.
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