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Amendement 1
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat het behoud van het 
bosbestand een van de grootste uitdagingen 
van onze tijd vormt, en een conditio sine 
qua non is voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de Green Deal; benadrukt dat het 
huidige beleid ontoereikend is om het 
duurzame gebruik van bossen te 
garanderen;

1. merkt op dat het behoud van het 
bosbestand een van de grootste uitdagingen 
van onze tijd vormt, en een conditio sine 
qua non is voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de Green Deal; benadrukt dat het 
huidige beleid ontoereikend is om het 
duurzame gebruik van bossen en 
ecosystemen te garanderen; benadrukt in 
dit verband dat het handels- en 
investeringsbeleid moet worden herzien, 
teneinde deze mondiale uitdaging 
effectiever aan te pakken, en dat op 
wereldschaal een gelijk speelveld moet 
worden gecreëerd door middel van een 
zorgvuldigheidsplicht voor 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 2
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat het behoud van het 
bosbestand een van de grootste uitdagingen 
van onze tijd vormt, en een conditio sine 
qua non is voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de Green Deal; benadrukt dat het 
huidige beleid ontoereikend is om het 
duurzame gebruik van bossen te 
garanderen;

1. merkt op dat het behoud van het 
bosbestand een van de grootste uitdagingen 
van onze tijd vormt op het gebied van 
duurzame ontwikkeling, de strijd tegen de 
klimaatopwarming, en het behoud van de 
biodiversiteit, en een conditio sine qua non 
is voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de Green Deal; benadrukt dat het 
huidige beleid ontoereikend is om het 
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duurzame gebruik van bossen te 
garanderen;

Or. fr

Amendement 3
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat het behoud van het 
bosbestand een van de grootste 
uitdagingen van onze tijd vormt, en een 
conditio sine qua non is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de Green 
Deal; benadrukt dat het huidige beleid 
ontoereikend is om het duurzame gebruik 
van bossen te garanderen;

1. merkt op dat het behoud van het 
bosbestand en het voorkomen van 
bosdegradatie tot de grootste uitdagingen 
van onze tijd behoren, en een conditio sine 
qua non zijn voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de Green Deal; benadrukt dat het 
huidige beleid ontoereikend is om het 
duurzame gebruik van bossen te 
garanderen;

Or. en

Amendement 4
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat het behoud van het 
bosbestand een van de grootste uitdagingen 
van onze tijd vormt, en een conditio sine 
qua non is voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de Green Deal; benadrukt dat het 
huidige beleid ontoereikend is om het 
duurzame gebruik van bossen te 
garanderen;

1. merkt op dat het behoud van het 
bosbestand wereldwijd een van de grootste 
uitdagingen van onze tijd vormt, en een 
conditio sine qua non is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de Green 
Deal; benadrukt dat het huidige beleid 
ontoereikend is om het duurzame gebruik 
van bossen in bepaalde delen van de 
wereld te garanderen;

Or. en
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Amendement 5
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de EU een 
belangrijke invoerder is van producten 
met een risico voor bossen en 
ecosystemen, en dat de EU de 
verantwoordelijkheid heeft om meer te 
doen om de negatieve gevolgen van deze 
invoer te beperken;

Or. en

Amendement 6
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert er, in de nasleep van de 
tragische COVID-19-pandemie, aan dat 
het algemeen bekend is dat de 
vernietiging van bosecosystemen de 
uitbraak van nieuwe pandemieën in de 
hand werkt;

Or. fr

Amendement 7
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vraagt dat bij de herziening van 
het gemeenschappelijke EU-handelsbeleid 
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ten volle rekening wordt gehouden met 
het verband tussen de groei van de 
internationale handel en de negatieve 
gevolgen van die groei voor de mondiale 
biodiversiteit, met name bosecosystemen; 
eist dat de Unie in haar 
handelsbetrekkingen bindende 
mechanismen en sancties opneemt om de 
biodiversiteit goed te beschermen;

Or. fr

Amendement 8
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat de uitbreiding van de 
landbouw verantwoordelijk is voor naar 
schatting 80 % van de ontbossing 
wereldwijd, als gevolg van de vraag naar 
producten met een risico voor bossen en 
ecosystemen, zoals palmolie, soja, vlees, 
leer, cacao, koffie, rubber en mais;

Or. en

Amendement 9
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. stelt vast dat er momenteel, 
met uitzondering van de producten die 
onder de EU-houtverordening vallen, 
geen EU-wetgeving in voege is die 
economische actoren die producten met 
een risico voor bossen en ecosystemen in 
de EU op de markt brengen verplicht om 
zorgvuldigheidsprocedures te volgen, 
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teneinde het risico op ontbossing te 
beperken; 

Or. en

Amendement 10
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verheugt zich over het feit dat de 
samenwerking met derde landen in het 
kader van het Flegt-actieplan en de 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten 
van de EU positieve resultaten heeft 
opgeleverd met betrekking tot het 
aanpakken van de aanbodzijde van illegale 
houtkap, en benadrukt dat deze 
inspanningen nog moeten worden 
opgevoerd, onder meer op het vlak van 
capaciteitsopbouw;

2. verheugt zich over het feit dat de 
samenwerking met derde landen in het 
kader van het Flegt-actieplan en de 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten 
van de EU positieve resultaten heeft 
opgeleverd met betrekking tot het 
aanpakken van de aanbodzijde van illegale 
houtkap, en benadrukt dat deze 
inspanningen nog moeten worden 
opgevoerd, onder meer op het vlak van 
capaciteitsopbouw; 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;

Or. en

Amendement 11
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verheugt zich over het feit dat de 
samenwerking met derde landen in het 
kader van het Flegt-actieplan en de 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten 
van de EU positieve resultaten heeft 

2. verheugt zich over het feit dat de 
samenwerking met derde landen in het 
kader van het Flegt-actieplan en de 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten 
(VPO's) van de EU positieve resultaten 
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opgeleverd met betrekking tot het 
aanpakken van de aanbodzijde van illegale 
houtkap, en benadrukt dat deze 
inspanningen nog moeten worden 
opgevoerd, onder meer op het vlak van 
capaciteitsopbouw;

heeft opgeleverd met betrekking tot het 
aanpakken van de aanbodzijde van illegale 
houtkap, en benadrukt dat deze 
inspanningen nog moeten worden 
opgevoerd, onder meer op het vlak van 
capaciteitsopbouw; is van oordeel dat het 
VPO-model kan worden uitgebreid zodat 
ook nieuwe producten met een risico voor 
bossen en ecosystemen eronder vallen;

Or. en

Amendement 12
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verheugt zich over het feit dat de 
samenwerking met derde landen in het 
kader van het Flegt-actieplan en de 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten 
van de EU positieve resultaten heeft 
opgeleverd met betrekking tot het 
aanpakken van de aanbodzijde van illegale 
houtkap, en benadrukt dat deze 
inspanningen nog moeten worden 
opgevoerd, onder meer op het vlak van 
capaciteitsopbouw;

2. verheugt zich over het feit dat de 
samenwerking met derde landen in het 
kader van het Flegt-actieplan en de 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten 
van de EU positieve resultaten heeft 
opgeleverd met betrekking tot het 
aanpakken van de aanbodzijde van illegale 
houtkap, en benadrukt dat deze 
inspanningen nog moeten worden 
opgevoerd, vooral op het gebied van 
monitoring, checks en controles, en ook 
op het vlak van capaciteitsopbouw;

Or. en

Amendement 13
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat de uitvoering en 
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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;

Or. en

Amendement 14
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderkent hoe belangrijk de EU-
houtverordening is om te voorkomen dat 
illegaal gekapt hout op de EU-markt 
komt; stelt vast dat de toepassing en 
handhaving van deze verordening te 
wensen overlaten;

Or. en

Amendement 15
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. 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 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 
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samenwerking met de lidstaten en in 
volledige overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 16
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. 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, zodat bijvoorbeeld ook 
drukwerk en houtproducten onder de 
verordeningen komen te vallen; verlangt 
dat het maatschappelijk middenveld een 
grotere rol gaat spelen als cruciale 
informatiebron over ontbossing; verzoekt 
de EU om meer middelen voor Flegt vrij 
te maken;

Or. en

Amendement 17
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Amendement 18
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. 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 invoerder is van producten 
die verband houden met ontbossing, zoals 
soja, palmolie, eucalyptus, rubber, mais, 
rundvlees, leer en cacao, die dikwijls 
drijvende krachten achter mondiale 
ontbossing zijn;

Or. en

Amendement 19
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. benadrukt dat producten 
zoals cacao het mogelijk maken om vroeg 
voortgang te boeken met een dergelijke 
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aanpak en conclusies te trekken uit de 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten 
inzake Flegt;

Or. en

Amendement 20
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 septies. 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;

Or. en

Amendement 21
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 octies. 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 
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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;

Or. en

Amendement 22
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 nonies. onderstreept dat de 
drijvende krachten achter ontbossing de 
bosbouwsector op zich overstijgen 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 vrouwelijke landbouwers een 
centrale rol spelen in de bescherming van 
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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;

Or. en

Amendement 23
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 decies. 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 de actieve 
betrokkenheid van de EU bij dit proces;

Or. en

Amendement 24
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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3 undecies. 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;

Or. en

Amendement 25
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat complexe, dynamische 
en niet-transparante mondiale 
waardeketens vaak gepaard gaan met 
ontbossing, ook al ondernemen bedrijven 
oprechte pogingen tot zelfregulering in de 
vorm van vrijwillige 
zorgvuldigheidsverplichtingen; pleit 
bijgevolg voor de uitwerking van 
efficiëntere en brede maatregelen die de 
vraagzijde in de hele Unie omvatten;

1. stelt vast dat complexe, dynamische 
en niet-transparante mondiale 
waardeketens vaak gepaard gaan met 
ontbossing, en dat, ook al ondernemen 
bedrijven oprechte pogingen tot 
zelfregulering in de vorm van vrijwillige 
zorgvuldigheidsverplichtingen, deze 
pogingen duidelijk ontoereikend blijven 
en enkel een aanvulling kunnen zijn op 
een strenger, bindend EU-
regelgevingskader; pleit bijgevolg voor de 
uitwerking van efficiëntere en brede 
maatregelen die de vraagzijde in de hele 
Unie omvatten; verzoekt de Commissie 
bijgevolg een afdwingbaar kader voor 
zorgvuldigheidsvereisten te ontwikkelen 
dat geldt voor de volledige 
toeleveringsketen van producten met een 
risico voor bossen en ecosystemen en 
afgeleide derivaten, zodat ecologische en 
sociale gevolgen en risico's voor de 
mensenrechten in kaart worden gebracht, 
en worden voorkomen en afgezwakt; 
benadrukt dat een dergelijk wettelijk 
kader, om doeltreffend te zijn, ook moet 
voorzien in behoorlijke toegang tot de 
rechter, rechtsmiddelen en effectieve 
bescherming voor klokkenluiders in 
landen die natuurlijke hulpbronnen 
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uitvoeren;

Or. en

Amendement 26
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat complexe, dynamische 
en niet-transparante mondiale 
waardeketens vaak gepaard gaan met 
ontbossing, ook al ondernemen bedrijven 
oprechte pogingen tot zelfregulering in de 
vorm van vrijwillige 
zorgvuldigheidsverplichtingen; pleit 
bijgevolg voor de uitwerking van 
efficiëntere en brede maatregelen die de 
vraagzijde in de hele Unie omvatten;

1. stelt vast dat complexe, dynamische 
en niet-transparante mondiale 
waardeketens vaak gepaard gaan met 
ontbossing, ook al ondernemen bedrijven 
oprechte pogingen tot zelfregulering in de 
vorm van vrijwillige 
zorgvuldigheidsverplichtingen; pleit 
bijgevolg voor de uitwerking van 
efficiëntere en brede maatregelen die de 
vraagzijde in de hele Unie omvatten, 
alsook voor de versterking van de 
mondiale milieugovernance en de 
samenwerking met derde landen via 
technische ondersteuning, de uitwisseling 
van informatie en goede praktijken bij het 
behoud, de conservering en het duurzame 
gebruik van bossen, met bijzondere 
nadruk op duurzaamheidsinitiatieven in 
de particuliere sector;

Or. en

Amendement 27
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat complexe, dynamische 
en niet-transparante mondiale 
waardeketens vaak gepaard gaan met 
ontbossing, ook al ondernemen bedrijven 

1. stelt vast dat complexe, dynamische 
en niet-transparante mondiale 
waardeketens vaak gepaard gaan met 
ontbossing, ook al ondernemen bedrijven 
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oprechte pogingen tot zelfregulering in de 
vorm van vrijwillige 
zorgvuldigheidsverplichtingen; pleit 
bijgevolg voor de uitwerking van 
efficiëntere en brede maatregelen die de 
vraagzijde in de hele Unie omvatten;

oprechte pogingen tot zelfregulering in de 
vorm van vrijwillige 
zorgvuldigheidsverplichtingen; pleit 
bijgevolg voor de uitwerking van 
efficiëntere en brede maatregelen die de 
vraagzijde in de hele Unie omvatten; 
verneemt met instemming dat de 
Commissie toekomstige voorstellen heeft 
aangekondigd over passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
voor producten die op de interne markt 
worden gebracht;

Or. en

Amendement 28
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat complexe, dynamische 
en niet-transparante mondiale 
waardeketens vaak gepaard gaan met 
ontbossing, ook al ondernemen bedrijven 
oprechte pogingen tot zelfregulering in de 
vorm van vrijwillige 
zorgvuldigheidsverplichtingen; pleit 
bijgevolg voor de uitwerking van 
efficiëntere en brede maatregelen die de 
vraagzijde in de hele Unie omvatten;

1. stelt vast dat complexe, dynamische 
en niet-transparante mondiale 
waardeketens vaak gepaard gaan met 
ontbossing, ook al ondernemen bedrijven 
oprechte pogingen tot zelfregulering in de 
vorm van vrijwillige 
zorgvuldigheidsverplichtingen; pleit 
bijgevolg voor de uitwerking van 
efficiëntere, bindende en brede 
maatregelen die de vraagzijde in de hele 
Unie omvatten; vraagt dat de Unie de 
rechten van klokkenluiders in de strijd 
tegen ontbossing waarborgt;

Or. fr

Amendement 29
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vraagt de Commissie dat zij in de 
toekomstige maatregelen een brede en 
gedifferentieerde aanpak hanteert op het 
gebied van ontbossing, en rekening houdt 
met de verschillende dimensies en de 
wisselwerking met het genereren van 
duurzame projecten en de strijd tegen 
criminele economieën; roept daartoe op 
tot een dialoog met derde landen, om per 
geval te analyseren wat de belangrĳkste 
oorzaken van het verlies aan bosareaal 
zijn en welke relevantie de te 
implementeren maatregelen hebben;

Or. en

Amendement 30
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
dat zij met een ambitieus, doeltreffend en 
bindend kader komt, dat gestoeld is op 
passende zorgvuldigheid, om te 
waarborgen dat de EU-markt over 
duurzame toeleveringsketens beschikt die 
geen producten bevatten die het resultaat 
zijn van ontbossing;

Or. fr

Amendement 31
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt hoe belangrijk het is 2. benadrukt dat een 
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ervoor te zorgen dat dergelijke maatregelen 
in overeenstemming zijn met de 
voorschriften van de WTO, d.w.z. dat zij 
evenredig en niet-discriminerend zijn en 
geen willekeurige of ongerechtvaardigde 
discriminatie of een verkapte beperking 
van de internationale handel inhouden; 
beveelt aan dat kmo’s gepaste 
ondersteuning en overgangsperioden 
krijgen om hun bedrijfsactiviteiten aan de 
nieuwe regels aan te passen;

effectbeoordeling moet worden uitgevoerd 
en dat rekening moet worden gehouden 
met de resultaten, teneinde regels te 
ontwerpen die het concurrentievermogen 
van bedrijven, met name kmo's, niet 
fnuiken maar net vergroten, en 
onderstreept hoe belangrijk het is ervoor te 
zorgen dat dergelijke maatregelen in 
overeenstemming zijn met de voorschriften 
van de WTO, d.w.z. dat zij evenredig en 
niet-discriminerend zijn en geen 
willekeurige of ongerechtvaardigde 
discriminatie of een verkapte beperking 
van de internationale handel inhouden; 
beveelt aan dat kmo’s gepaste 
ondersteuning en overgangsperioden 
krijgen om hun bedrijfsactiviteiten aan de 
nieuwe regels aan te passen; herinnert de 
Commissie aan het "one in, one out"-
beginsel, en eist dat het voorstel inzake 
passende zorgvuldigheid gekoppeld wordt 
aan suggesties over het verminderen van 
de wetgevingslast voor de sector;

Or. en

Amendement 32
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat dergelijke 
maatregelen geen nodeloze spanningen 
mogen veroorzaken in de betrekkingen 
tussen de EU en haar handelspartners; 
onderstreept dat rekening moet worden 
gehouden met de gevolgen van de 
maatregelen voor de werkgelegenheid en 
de groei in de minst ontwikkelde landen 
(MOL's), die afhankelijk zijn van de 
productie van goederen met een risico 
voor bossen en ecosystemen; vraagt de 
EU de regeringen van derde landen en 
maatschappelijke organisaties te 
ondersteunen en met hen samen te 
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werken tegen ontbossing, met name via 
het SAP+-stelsel; vraagt de Commissie te 
evalueren of een nieuw specifiek 
instrument voor handelsondersteuning 
moet worden ontwikkeld om de handel te 
bevorderen en tegelijkertijd de risico's in 
verband met de productie van goederen 
met een risico voor bossen en ecosystemen 
te beperken;

Or. en

Amendement 33
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen waarmee 
zorgvuldigheidsvereisten worden opgelegd 
aan operatoren die bosproducten en -
goederen met een risico voor het 
ecosysteem op de interne markt brengen, 
zodat dergelijke goederen en producten 
gegarandeerd geen ontbossing, aantasting 
van bossen en omvorming of aantasting 
van natuurlijke ecosystemen of daarmee 
gepaard gaande schendingen van de 
mensenrechten veroorzaken; is van 
mening dat voor de financiële sector 
soortgelijke zorgvuldigheidsvereisten 
moeten gelden; wijst erop dat de 
zorgvuldigheidsvereisten moeten gelden 
voor de hele toeleveringsketen en dat de 
OESO-richtsnoeren inzake sociale 
verantwoordelijkheid en mensenrechten 
in de handel in aanmerking genomen 
moeten worden; onderstreept dat toegang 
tot de rechter en klachtenmechanismen 
voor slachtoffers een belangrijk element 
van deze wetgeving moeten zijn;

Or. en



AM\1208730NL.docx 21/29 PE653.994v01-00

NL

Amendement 34
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor de opname in alle nieuwe 
handelsovereenkomsten van bepalingen 
inzake de instandhouding en het duurzame 
beheer van bossen, alsook van de 
verplichting om multilaterale 
milieuovereenkomsten, zoals de 
Overeenkomst van Parijs en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, effectief ten 
uitvoer te leggen;

3. pleit voor de opname in alle nieuwe 
handels- en investeringsovereenkomsten 
van bepalingen inzake de instandhouding 
en het duurzame beheer van bossen en 
ecosystemen, met inbegrip van de 
bescherming van de rechten van inheemse 
volkeren en lokale gemeenschappen, van 
anti-corruptiebepalingen inzake illegale 
houtkop, alsook van de verplichting om 
multilaterale milieuovereenkomsten, zoals 
de Overeenkomst van Parijs en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, effectief ten 
uitvoer te leggen; benadrukt dat de 
handhaving van dergelijke bepalingen 
een noodzakelijke voorwaarde is om EU-
handels- en investeringsovereenkomsten 
evenwichtiger te maken en beter af te 
stemmen op de Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 35
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor de opname in alle nieuwe 
handelsovereenkomsten van bepalingen 
inzake de instandhouding en het duurzame 
beheer van bossen, alsook van de 
verplichting om multilaterale 
milieuovereenkomsten, zoals de 
Overeenkomst van Parijs en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, effectief ten 
uitvoer te leggen;

3. eist de opname in alle nieuwe 
handelsovereenkomsten van bindende en 
afdwingbare bepalingen en 
samenwerkingsmechanismen inzake de 
instandhouding en het duurzame beheer 
van bossen, alsook van de verplichting om 
multilaterale milieuovereenkomsten, zoals 
de Overeenkomst van Parijs en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, effectief ten 
uitvoer te leggen; pleit ervoor dat de EU 
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vrijwillige certificering inzake duurzaam 
bosbeheer promoot als instrument om 
duurzaamheid te verifiëren;

Or. en

Amendement 36
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor de opname in alle nieuwe 
handelsovereenkomsten van bepalingen 
inzake de instandhouding en het duurzame 
beheer van bossen, alsook van de 
verplichting om multilaterale 
milieuovereenkomsten, zoals de 
Overeenkomst van Parijs en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, effectief ten 
uitvoer te leggen;

3. pleit voor de opname in het 
hoofdstuk over duurzame ontwikkeling in 
alle nieuwe handelsovereenkomsten van 
bindende bepalingen inzake de 
instandhouding en het duurzame beheer 
van bossen, die waarborgen dat 
multilaterale milieuovereenkomsten, zoals 
de Overeenkomst van Parijs en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, effectief ten 
uitvoer worden gelegd;

Or. es

Amendement 37
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor de opname in alle nieuwe 
handelsovereenkomsten van bepalingen 
inzake de instandhouding en het 
duurzame beheer van bossen, alsook van 
de verplichting om multilaterale 
milieuovereenkomsten, zoals de 
Overeenkomst van Parijs en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, effectief ten 
uitvoer te leggen;

3. verwelkomt de opname in alle 
nieuwe handelsovereenkomsten van 
bepalingen die het duurzame beheer van 
bossen bevorderen, wat leidt tot een betere 
staat van de bossen, alsook van de 
verplichting om multilaterale 
milieuovereenkomsten, zoals de 
Overeenkomst van Parijs en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, effectief ten 
uitvoer te leggen;
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Or. en

Amendement 38
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor de opname in alle nieuwe 
handelsovereenkomsten van bepalingen 
inzake de instandhouding en het duurzame 
beheer van bossen, alsook van de 
verplichting om multilaterale 
milieuovereenkomsten, zoals de 
Overeenkomst van Parijs en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, effectief ten 
uitvoer te leggen;

3. pleit voor de opname in alle nieuwe 
handelsovereenkomsten van bindende 
bepalingen inzake de instandhouding en 
het duurzame beheer van bossen, alsook 
van de verplichting om multilaterale 
milieuovereenkomsten, zoals de 
Overeenkomst van Parijs en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit, effectief ten 
uitvoer te leggen;

Or. fr

Amendement 39
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de duurzame-
ontwikkelingsregels in EU-
vrijhandelsovereenkomsten en de 
handhaving daarvan de nieuwe 
maatregelen kan ondersteunen; verzoekt 
de Commissie om strengere handhaving 
van de milieu- en klimaatbepalingen van 
de EU-vrijhandelsovereenkomsten; is 
ingenomen met het voorstel dat de 
Commissie in de Europese Green Deal 
heeft gedaan om de Overeenkomst van 
Parijs een essentieel onderdeel te maken 
van toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten, alsook met 
het voorstel van de Commissie om dit te 
doen in het geval van de overeenkomst 
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tussen de EU en het VK; verzoekt de 
Commissie instrumenten te ontwikkelen 
voor het monitoren van de CO2-
voetafdruk van ingevoerde producten; 
verzoekt de EU een "hiërarchieclausule" 
op te nemen in de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling van 
nog te sluiten vrijhandelsovereenkomsten, 
waarbij de bepalingen van de 
internationale overeenkomsten inzake 
klimaat, milieu, mensenrechten en 
arbeidsrechten die de partijen 
onderschrijven, voorrang krijgen op 
andere bepalingen van de overeenkomst; 
verzoekt de EU in nog te sluiten 
vrijhandelsovereenkomsten bepalingen op 
te nemen die haar in staat stellen 
inspecties en verificaties door te voeren 
wanneer het vermoeden bestaat dat de 
bepalingen van het hoofdstuk over handel 
en duurzame ontwikkeling niet worden 
nageleefd, zodat het mogelijk wordt 
handelspreferenties geleidelijk in te 
trekken bij niet-naleving van deze 
bepalingen;

Or. en

Amendement 40
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van een 
versterkte internationale samenwerking 
inzake maatregelen en acties om 
ontbossing en bosdegradatie tegen te gaan 
en bossen te herstellen door meer 
inspanningen te leveren binnen cruciale 
internationale fora, waaronder de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de 
Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO);

Or. en



AM\1208730NL.docx 25/29 PE653.994v01-00

NL

Amendement 41
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van oordeel dat handel en 
internationale samenwerking belangrijke 
instrumenten zijn om strengere normen 
voor duurzaamheid te bewerkstelligen, 
vooral voor sectoren die met bossen of 
afgeleide waardeketens te maken hebben;

Or. en

Amendement 42
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat in bepalingen 
inzake overheidsopdrachten in 
vrijhandelsovereenkomsten steeds 
rekening moet worden gehouden met 
sociale en milieucriteria en criteria 
betreffende verantwoord zakelijk gedrag 
voor de gunning van contracten;

Or. en

Amendement 43
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat verplichte 4. dringt erop aan dat verplichte 
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voorschriften op het niveau van de Unie 
moeten worden aangevuld met versterkte 
wereldwijde samenwerking en coherente 
actie, zodat ongewenste, door ontbossing 
gekenmerkte toeleveringsketens niet 
worden verplaatst naar andere regio’s in de 
wereld.

voorschriften op het niveau van de Unie 
moeten worden aangevuld met versterkte 
wereldwijde samenwerking en coherente 
actie, zodat ongewenste, door ontbossing 
gekenmerkte toeleveringsketens niet 
worden verplaatst naar andere regio’s in de 
wereld; wijst erop dat de EU-maatregelen 
in dit verband gericht moeten zijn op het 
vermijden van banenverlies in 
ontwikkelingslanden en het voorkomen 
dat illegale activiteiten gestimuleerd 
zouden worden, omdat vele van deze 
activiteiten aan grensoverschrijdende 
georganiseerde misdaad gelinkt zijn en dit 
nog meer rampzalige gevolgen voor 
maatschappij en milieu zou hebben;

Or. en

Amendement 44
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat verplichte 
voorschriften op het niveau van de Unie 
moeten worden aangevuld met versterkte 
wereldwijde samenwerking en coherente 
actie, zodat ongewenste, door ontbossing 
gekenmerkte toeleveringsketens niet 
worden verplaatst naar andere regio’s in de 
wereld.

4. dringt erop aan dat verplichte 
voorschriften op het niveau van de Unie 
moeten worden aangevuld met versterkte 
wereldwijde samenwerking en coherente 
actie, zodat ongewenste, door ontbossing 
gekenmerkte toeleveringsketens niet 
worden verplaatst naar andere regio’s in de 
wereld; verlangt dat op mondiaal niveau 
meer wordt samengewerkt bij de selectie 
van te herplanten soorten, zodat de 
veerkracht van bossen in de toekomst 
behouden blijft; onderstreept dat de 
diversiteit van de herplante soorten 
daarbij het uitgangspunt moet zijn;

Or. fr

Amendement 45
Jordi Cañas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van oordeel dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
maatregelen die de ontwikkelingslanden 
treffen, en met name aan mogelijke 
nadelige gevolgen zoals het verlies van 
banen of inkomen; vraagt de Commissie 
en de lidstaten de samenwerking met 
derde landen door middel van technische 
steun, de uitwisseling van informatie en 
goede praktijken op het gebied van het 
behoud, de conservering en het duurzame 
gebruik van bossen te versterken, met 
bijzondere nadruk op het verband tussen 
georganiseerde misdaad en goederen die 
verband houden met ontbossing; 

Or. en

Amendement 46
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, 
Barry Andrews, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. het voorstel moet waarborgen dat 
de relevante betrokken partijen 
rechtszekerheid hebben over nieuwe EU-
brede maatregelen en nieuwe kaders in 
verband met vrijhandelsovereenkomsten 
en licenties krachtens Flegt, zodat 
investeringen in ontbossingsvrije uitvoer 
naar de EU interessant blijven;

Or. en

Amendement 47
Juan Ignacio Zoido Álvarez
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de Commissie 
wetenschappelijke en academische 
samenwerking met derde landen te 
promoten en faciliteren, evenals 
onderzoeksprogramma's om kennis en 
innovatie inzake biodiversiteit, "green 
business" en de circulaire economie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 48
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. moedigt de Commissie aan om op 
handel gebaseerde 
partnerschapsovereenkomsten te sluiten 
met de belangrijkste productielanden voor 
landbouwgoederen, teneinde de drijvers 
voor ontbossing aan productiekant aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 49
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de nodige investeringen aan te 
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moedigen, via handel en internationale 
samenwerking, om strengere 
duurzaamheidsnormen te bewerkstelligen 
in de bosbouwsector en de daaraan 
gekoppelde waardeketens, en daardoor de 
circulaire bio-economie, groen toerisme, 
hernieuwbare energie, slimme landbouw 
en andere relevante domeinen, ook in 
derde landen, te stimuleren;

Or. en


