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SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat met de vrijwillige partnerschapsovereenkomsten inzake 
wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (Flegt) wordt beoogd een 
juridisch kader te bieden om de legale productie te kunnen waarborgen van al het hout 
en alle houtproducten die in de EU worden ingevoerd en afkomstig zijn uit 
partnerlanden die onder de vrijwillige partnerschapsovereenkomsten vallen; benadrukt 
dat de vrijwillige partnerschapsovereenkomsten over het algemeen bedoeld zijn ter 
stimulering van systematische veranderingen in de bosbouwsector in de richting van 
duurzaam bosbeheer, de uitbanning van illegale houtkap en de ondersteuning van overal 
ter wereld geleverde inspanningen om ontbossing en aantasting van bossen een halt toe 
te roepen; onderstreept dat de vrijwillige partnerschapsovereenkomsten zowel de EU als 
haar partnerlanden een belangrijk juridisch kader bieden, en dat dit mogelijk wordt 
gemaakt door goede samenwerking en inzet van de betreffende landen;

2. is ingenomen met de vooruitgang die is geboekt in het kader van de Flegt-
partnerschapsovereenkomsten, en met de dankzij deze partnerschapsovereenkomsten 
toegenomen dialoog tussen overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld in 
verscheidene landen; merkt op dat tot op heden zeven landen (Kameroen, de Centraal-
Afrikaanse Republiek, Ghana, Indonesië, Liberia, de Republiek Congo en Vietnam) 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten met de EU hebben geratificeerd, waarbij 
Indonesië het eerste en tot dusver enige partnerland is dat deelneemt aan het in 2016 
ingevoerde Flegt-vergunningensysteem; wijst erop dat de EU de onderhandelingen met 
Honduras en Guyana heeft afgerond en vrijwillige partnerschapsovereenkomsten met 
deze landen heeft geparafeerd, terwijl met zes andere landen (Ivoorkust, de 
Democratische Republiek Congo, Gabon, Laos, Thailand en Maleisië) 
onderhandelingen lopen; benadrukt dat de vrijwillige partnerschapsovereenkomsten een 
zeer effectief kader bieden om goede partnerschappen met deze landen op te bouwen, en 
dat nieuwe vrijwillige partnerschapsovereenkomsten met extra partners bevorderd 
moeten worden; is ervan overtuigd dat de EU haar banden met landen waarmee zij 
Flegt-partnerschapsovereenkomsten heeft gesloten, moet blijven onderhouden om 
ervoor te zorgen dat de EU een aantrekkelijk alternatief blijft voor exportmarkten met 
minder strenge milieunormen; onderkent hoe belangrijk de Flegt-verordening en de EU-
houtverordening zijn om te voorkomen dat illegaal gekapt hout op de EU-markt komt; 
verzoekt de EU meer middelen voor Flegt vrij te maken; verheugt zich over de 
geschiktheidscontrole van de Flegt-verordening en de houtverordening van de EU die 
de Commissie binnenkort zal uitvoeren, aangezien deze de mogelijkheid biedt tot 
sterkere handhaving van deze verordeningen en tot uitbreiding van de werkingssfeer;

3. onderstreept dat de uitvoering en handhaving van de EU-houtverordening verder 
moeten worden verbeterd om de duurzame handel in hout en houtproducten die worden 
ingevoerd en intern WORDEN geproduceerd, zo goed mogelijk te beschermen; stelt 
nogmaals de eis dat de invoer van hout en houtproducten aan de EU-grenzen grondiger 
wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ingevoerde producten daadwerkelijk 



PE648.523v02-00 4/8 AD\1206136NL.docx

NL

voldoen aan de criteria voor invoer in de EU; benadrukt dat de Commissie moet 
waarborgen dat douanecontroles in de gehele EU aan dezelfde normen voldoen, door 
middel van een mechanisme voor rechtstreekse uniforme douanecontroles, in 
samenwerking met de lidstaten en in volledige overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel;

4. verzoekt de Commissie er bij de verstrenging van het huidige beleid op toe te zien dat 
de Flegt-partnerschapsovereenkomsten stroken met al haar beleid, ook op het vlak van 
ontwikkeling, milieu, landbouw en handel; verzoekt de Commissie bij toekomstige 
bilaterale of multilaterale handelsovereenkomsten te onderhandelen over invoernormen 
voor hout, teneinde de dankzij het Flegt-actieplan met de houtproducerende landen 
geboekte resultaten niet te ondermijnen;

5. verzoekt de Commissie de capaciteitsondersteuning van Flegt-partnerlanden op te 
voeren met als doel voor een snellere uitvoering te zorgen van de gedane toezeggingen, 
waaronder de bestrijding van corruptie en greenwashing en de bevordering van goed 
bestuur en transparantie; onderstreept dat corruptie in verband met de illegale houtkap 
moet worden aangepakt in het kader van het handelsbeleid van de EU; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor de opname, in de hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling van vrijhandelsovereenkomsten, van ambitieuzere en volledig uit te 
voeren bepalingen inzake duurzame bosbouw en bescherming van ecosystemen, alsook 
van met illegale houtkap verband houdende bepalingen inzake corruptiebestrijding; 
verheugt zich over het feit dat de Overeenkomst van Parijs een essentieel onderdeel zal 
vormen van toekomstige overeenkomsten; verzoekt de EU om haar samenwerking met 
organisaties die gericht zijn op het tegengaan van mondiale criminaliteit met betrekking 
tot bossen, uit te breiden;

6. verzoekt de EU om de internationale samenwerking te versterken door zich meer in te 
zetten binnen cruciale internationale fora, waaronder de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) en de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO); 
verzoekt de Commissie te verkennen of er mogelijkheden zijn tot multilaterale of 
bilaterale samenwerking, onder meer middels het versnellen van de onderhandelingen 
binnen de WTO over een overeenkomst inzake milieugoederen, met handelspartners en 
andere invoerende landen in de strijd tegen ontbossing en tegen klimaatverandering ten 
gevolge van invoer, en daarbij de mogelijkheden voor legale handel veilig te stellen en 
duurzaam landbeheer, duurzame landbouw en goed bestuur, met name wat betreft 
landbezit, in derde landen te versterken;

7. merkt met bezorgdheid op dat onderzoek een verontrustend verband blijft leggen tussen 
zoönosen als COVID-19 en ontbossing, klimaatverandering en verlies van 
biodiversiteit; 

8. is ingenomen met de mededeling van de EU van 23 juli 2019 over de opvoering van het 
EU-optreden ter bescherming en herstel van bossen wereldwijd; brengt in herinnering 
dat duurzaam en inclusief bosbeheer en -bestuur van essentieel belang zijn voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling, de Overeenkomst van Parijs en de Europese Green Deal; onderstreept het 
belang van maatregelen die ervoor zorgen dat de vraag in overeenstemming is met de 
gestelde doelen, aangezien de EU een grote importeur is van producten die verband 
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houden met ontbossing, zoals soja, palmolie, eucalyptus, rubber, mais, rundvlees, leer 
en cacao, en die dikwijls drijvende krachten achter mondiale ontbossing zijn; benadrukt 
dat producten zoals cacao het mogelijk maken om vroeg voortgang te boeken met een 
dergelijke aanpak en conclusies te trekken uit de vrijwillige 
partnerschapsovereenkomsten inzake Flegt; is van mening dat de EU erop moet toezien 
dat zij alleen mondiale toeleveringsketens en financiële stromen steunt die duurzaam 
zijn, geen ontbossing veroorzaken en niet leiden tot schendingen van de mensenrechten; 
verzoekt de Commissie eventuele toekomstige voorstellen betreffende producten die 
een risico voor bossen met zich meebrengen, te baseren op de lessen die zijn getrokken 
uit het Flegt-actieplan, de EU-houtverordening, de verordening inzake 
conflictmineralen, de richtlijn niet-financiële rapportage, wetgeving inzake illegale, 
niet-gemelde en ongereglementeerde visserij, en andere EU-initiatieven ter regulering 
van de toeleveringsketens; neemt met belangstelling kennis van de aankondiging door 
de Commissie van toekomstige voorstellen over passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor producten die op de interne markt worden gebracht; verlangt dat 
het maatschappelijk middenveld een grotere rol gaat spelen als cruciale informatiebron 
over ontbossing; dringt er bij de Commissie op aan om er bij de uitwerking van 
dergelijke voorstellen voor te zorgen dat deze goederen en producten geen ontbossing, 
aantasting van bossen, omvorming of aantasting van natuurlijke ecosystemen of 
daarmee gepaard gaande mensenrechtenschendingen veroorzaken, erop toe te zien dat 
haar voorstellen gelden voor de hele toeleveringsketen, overeenstemmen met de OESO-
richtsnoeren inzake sociale verantwoordelijkheid en mensenrechten in de handel, en 
verenigbaar zijn met de voorschriften van de WTO, en zorgvuldig na te gaan of de 
voorstellen functioneel zijn en kunnen worden toegepast op alle marktspelers, inclusief 
kmo’s;

9. onderstreept dat de drijvende krachten achter ontbossing de bosbouwsector op zich te 
buiten gaan en verband houden met allerlei kwesties, zoals grondbezit, de bescherming 
van de rechten van inheemse volkeren, landbouwbeleid, klimaatverandering, 
democratie, mensenrechten en politieke vrijheid; herinnert eraan dat inheemse vrouwen 
en boerinnen een centrale rol spelen in de bescherming van bosecosystemen; verzoekt 
de Commissie zich intensiever in te zetten voor een holistischer aanpak van de 
ontbossing door middel van een coherent beleidskader, waarbij ook de instandhouding 
van ecosystemen wordt gewaarborgd; is van mening dat gendergelijkheid in het 
bosbouwonderwijs essentieel is voor het duurzaam beheer van bossen, wat in het EU-
actieplan tot uitdrukking moet komen; brengt in herinnering hoe belangrijk het is dat de 
richtsnoeren van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten worden 
geëerbiedigd; steunt de lopende onderhandelingen om een bindend VN-instrument 
inzake transnationale bedrijven en andere ondernemingen met betrekking tot de 
mensenrechten in het leven te roepen en onderstreept het belang van actieve 
betrokkenheid van de EU bij dit proces;

10. is van mening dat het Flegt-vergunningensysteem een aanvulling vormt op de 
vrijwillige certificering door derden en dat dit systeem met name voordelig is voor 
kleinere exploitanten die vaak moeite hebben om certificering te verkrijgen via 
particuliere-sectorregelingen;

11. is ervan overtuigd dat groen aanbestedingsbeleid een belangrijke rol kan spelen in de 
stimulering van handel in legaal en duurzaam hout; merkt evenwel op dat in de meeste 
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EU-lidstaten voor centrale overheden een verplicht inkoopbeleid geldt en voor lokale 
overheden, die het overgrote deel van de publieke uitgaven doen, een vrijwillig beleid; 
verzoekt de lidstaten hun statistieken over de hoeveelheid hout dat zij aankopen te 
verbeteren, en daarbij aangeven hoeveel duurzaam, legaal materiaal of Flegt-
gecertificeerd materiaal in hun aanbesteding kan worden opgenomen;

12. wijst erop dat hout uit conflictgebieden reeds is opgenomen in het Flegt-actieplan, maar 
dat onvoldoende werk is verzet om deze kwestie aan te pakken; doet een beroep op de 
Commissie om haar toezegging gestand te doen de zorgvuldigheidsverplichtingen uit 
hoofde van de EU-houtverordening uit te breiden tot hout uit conflictgebieden in het 
kader van de komende herziening;

13. benadrukt dat alle nieuwe vrijhandelsovereenkomsten, waaronder Mercosur en andere 
overeenkomsten, duidelijke verplichtingen inzake de bestrijding van ontbossing moeten 
bevatten;

14. verzoekt de Commissie de nieuwe bepalingen inzake milieu- en klimaatbeleid van de 
antidumpingverordening te benutten;

15. verzoekt de EU handel en ontwikkelingsbeleid sterker met elkaar te verbinden, onder 
meer door een betere tenuitvoerlegging van het stelsel van algemene preferenties Plus 
(SAP+) in partnerlanden; verzoekt de Commissie samen te werken met de SAP+-
begunstigden op het gebied van actieplannen voor bosbeheer, zodat de effectieve 
tenuitvoerlegging van hun milieutoezeggingen gewaarborgd wordt.
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