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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 klimaatbestendige landbouw, 
duurzame intensivering en diversifiëring, en agro-ecologie en agrobosbouw, met als 
doel het toenemende landgebruik ten koste van de bossen een halt toe te roepen en 
tegelijk voldoende voedsel en economische kansen te verschaffen voor de groeiende 
wereldbevolking;

2. onderstreept dat de EU-maatregelen op het gebied van samenwerking gericht moeten 
zijn op het aanpakken van corruptie, zwak bestuur en zwakke instellingen, tekorten aan 
opgeleid personeel, straffeloosheid en onzeker grondbezit, aangezien dit de 
voornaamste oorzaken zijn van illegale houtkap, fraude, belastingontduiking en 
schendingen van de mensenrechten;

3. 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 zij betrokken zijn bij het ontwerp en de 
uitvoering van de EU-ontwikkelingsprogramma’s waarvan zij gevolgen ondervinden; 
verzoekt de EU voorts de transparantie van vrijwillige partnerschapsovereenkomsten te 
vergroten;

4. 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 aan te 
trekken;

5. dringt er bij de EU op aan om het in bilaterale dialogen met partnerlanden te hebben 
over de problematiek van de ontbossing, met als doel deze landen aan te moedigen tot 
het opnemen van bossen in hun nationaal vastgestelde bijdragen (NDC’s) in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, te werken aan internationaal bindende regelingen voor 
de bescherming van bossen en te zorgen voor coördinatie met internationale 
initiatieven;

6. is ingenomen met de toezegging van de Commissie om de duurzaamheid en 
transparantie van de toeleveringsketen te vergroten; dringt aan op de vaststelling van 
regelgevingsmaatregelen en de garantie van een gelijk speelveld om inkomensverlies in 
ontwikkelingslanden en oneerlijke concurrentie te voorkomen;

7. verzoekt de EU ervoor te zorgen dat al haar beleid coherent is met haar toezeggingen 
om de bossen te beschermen en te herstellen; herinnert eraan dat de hoofdstukken over 
duurzaamheid in handelsovereenkomsten specifieke bepalingen voor bossen en 
bepalingen inzake verantwoord ondernemerschap moeten bevatten, evenals 
mechanismen om toezicht te houden op de daadwerkelijke toepassing van deze 
bepalingen.


