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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 Unie 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, ontbossingsvrij en in overeenstemming met de mensenrechten zijn; 
benadrukt dat dergelijke wetgeving op een productoverschrijdende benadering moet zijn 
gebaseerd, voor alle economische actoren, met inbegrip van financiële actoren, moet 
gelden, en gepaard moet gaan met een robuust handhavingsmechanisme, dat 
doeltreffende, proportionele en afschrikkende sancties voor niet-naleving omvat;

2. vraagt de Unie om, in het kader van de herziening van Richtlijn 2014/95/EU van het 
Europees Parlement en de Raad1, 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;  

3. 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; 
benadrukt dat het noodzakelijk is de effectieve erkenning en eerbiediging van de 
traditionele landeigendomsrechten van bosafhankelijke samenlevingen en inheemse 
bevolkingsgroepen te waarborgen;

4. 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 tot 
ontbossing in het buitenland leidt; 

5.  vraagt de Unie het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling na te leven, en 
samenhang te verzekeren van haar beleidsmaatregelen op het gebied van handel, 
landbouw, energie en klimaat; 

6. verzoekt de Commissie ambitieuze, voor bossen specifieke bepalingen in alle handels- 
en investeringsovereenkomsten van de Unie op te nemen; benadrukt dat deze 
bepalingen bindend en afdwingbaar moeten zijn via een doeltreffend toezichts- en 
sanctiemechanisme.

1 Richtlijn 2014/95/EU 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


