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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. 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; 

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; 

3. dringt er bij de Commissie op aan te zorgen voor de volledige tenuitvoerlegging van 
het Flegt-werkplan van de EU voor de periode 2018-2022; 

– onderstaande aanbevelingen in de bijlage bij haar ontwerpresolutie op te nemen:

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; 

2. benadrukt 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; 

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; 

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. 


