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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is van mening dat het wenselijk is prikkels voor het behoud en beheer van de bossen op te 

nemen in de strategie, en is ingenomen met de mededeling van de Commissie over een 

nieuwe EU-bosstrategie, aangezien het -zonder afbreuk te doen aan het 

subsidiariteitsbeginsel- noodzakelijk is te beschikken over een algemene, samenhangende 

gemeenschappelijke strategie voor de preventie en het beheersen van bosrampen; 

2. verzoekt de lidstaten de opneming van betalingen voor milieudiensten als prikkels voor 

bosbeheer in overweging te nemen; wijst erop dat duurzaam bosbeheer een positief effect 

heeft op brandpreventie, biodiversiteit en het behoud van bossen, en van cruciaal belang is 

voor economische ontwikkeling, met name op het platteland en in afgelegen gebieden;  

3. benadrukt dat, met name in het Middellandse Zeegebied, het fenomeen bosbranden 

veelvuldig voorkomt en zowel een oorzaak als een gevolg van klimaatverandering is; 

wijst erop dat stormen, bosbranden en bosplagen natuurrampen zijn die tot een minimum 

kunnen worden beperkt door middel van bosbouwkundige technieken en dat er, in 

combinatie met beter bosbeheer, specifieke acties moeten worden bevorderd, zoals de 

invoering van nomadische veeteelt of mozaïeken voor boslandbouw, die moeten worden 

opgenomen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, in zowel de eerste pijler 

(beweidbare grond) als de tweede pijler (plattelandsontwikkeling); 

4. acht het belangrijk dat de toepassing van het concept van een bio-economie wordt 

bevorderd met het oog op de economische levensvatbaarheid van de houtsector door 

middel van innovatie en technologie-overdracht, en dat in dit verband meer steun wordt 

verleend aan niet-houten bosproducten; 

5. wijst erop dat tevens moet worden gekeken naar de mogelijkheid om door middel van 

hergebruik en efficiënt gebruik van bosbouwkundig materiaal een bijdrage te leveren aan 

de vermindering van het tekort op de handelsbalans van de Unie, aan de beperking van 

niet-duurzaam beheer, aan de instandhouding van het milieu en aan de vermindering van 

de ontbossing in derde landen;  

6. benadrukt dat de bosbeheerplannen niet mogen veranderen in nieuwe, bijkomende 

bureaucratische lasten die duurzaam gebruik van de Europese bossen bemoeilijken; 

verzoekt de lidstaten derhalve de tenuitvoerlegging van de bosbeheerplannen te herzien, 

met inachtneming van de beginselen van evenredigheid en "think small first", en daarbij te 

voorzien in het gebruik van de formule van de verklaring van aansprakelijkheid van de 

beheerder. 


