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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid:

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat wereldwijde ontbossing kan worden aangepakt door de waarde van 
bossen te erkennen, de impact van onze consumptiepatronen aan te pakken, de 
economische waarde van bossen veilig te stellen en landeigendomsrechten te 
waarborgen; overwegende dat het tegelijkertijd van cruciaal belang is primaire bossen te 
beschermen en herstel van secundaire bossen te stimuleren;

B. overwegende dat gezonde bossen die op een duurzame manier worden beheerd en 
gebruikt, van essentieel belang zijn voor het bijdragen aan de overkoepelende 
verbintenissen en beleidsdoelstellingen van de Unie;

C. overwegende dat door bossen en de houtsector verstrekte klimaatvoordelen en andere 
ecosysteemdiensten van cruciaal belang zullen zijn voor het verwezenlijken van de 
internationale verbintenissen van de Unie, zoals de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties en die uit 
hoofde van het Kyotoprotocol, de Overeenkomst van Parijs en andere internationale 
instrumenten;

D. overwegende dat duurzaam bosbeheer een significante impact kan hebben op het 
voorkomen van ontbossing en een positief effect heeft op de gezondheid en diversiteit 
van bossen;

E. overwegende dat indirecte veranderingen in landgebruik (ILUC) kunnen plaatsvinden 
wanneer land dat voorheen bestemd was voor voedsel- of diervoederproductie wordt 
omgevormd voor de productie van biobrandstoffen, vloeibare biomassa en brandstof uit 
biomassa, hetgeen kan leiden tot de uitbreiding van landbouwgrond naar gebieden met 
hoge koolstofvoorraden, waardoor wordt bijgedragen aan wereldwijde ontbossing;

F. overwegende dat er in bepaalde delen van de wereld een verband bestaat tussen 
enerzijds ontbossing en omvorming van ecosystemen en anderzijds schendingen van 
mensenrechten, waaronder de rechten van inheemse volken en lokale gemeenschappen;

G. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 15 januari 2020 over de 
Europese Green Deal1 een oproep doet aan de Europese Commissie om onverwijld een 
voorstel voor Europese wetgeving op basis van zorgvuldigheidseisen voor te leggen 
teneinde duurzame en ontbossingsvrije toeleveringsketens voor op de interne markt 
gebrachte producten te waarborgen;

H. overwegende dat grondstoffen en houtproducten alleen afkomstig mogen zijn uit bossen 
die op legale wijze worden gekapt volgens de beginselen van duurzaam bosbeheer die 
zijn ontwikkeld in het kader van internationale bosbouwprocessen zoals de 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_NL.html
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duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties (met name 
SDG 15) en Forest Europe, waarin onder meer milieudoelstellingen en sociale en 
economische doelstellingen zijn opgenomen;

I. overwegende dat de uitvoering van de EU-houtverordening2 moet worden bevorderd 
teneinde te verhinderen dat hout van illegale oorsprong de interne markt binnen komt;

1. onderstreept de multifunctionele rol van bossen in de samenleving en de brede waaier 
van ecosysteemdiensten die zij leveren, waaronder die met betrekking tot de 
verstrekking van grondstoffen, hernieuwbare energie, zuurstofvoorziening, CO2-opslag, 
luchtkwaliteit, wateropslag en -filtratie en erosiebeheersing;

2. merkt op dat de bosbestanden met behulp van economische stimulansen voor duurzaam 
bosbeheer minstens kunnen verdubbelen, aangezien duurzaam bosbeheer het mogelijk 
maakt de waarde van bosbouw op lange termijn te benutten en aangezien bomen minder 
snel worden geoogst dan ze groeien, waardoor de bossen in omvang blijven toenemen;

3. herinnert eraan dat de Unie het risico van ontbossing aanpakt door middel van de EU-
houtverordening, de mededeling van de Commissie van 21 mei 2003 getiteld 
“Wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw – Voorstel voor een EU-
actieplan”, de vrijwillige partnerschapsovereenkomsten ter bevordering van 
multistakeholderprocessen in producerende landen, en de richtlijn hernieuwbare energie 
(RED II)3, die talrijke voorschriften omvatten en als nuttige basis kunnen dienen om het 
risico van ontbossing en illegale houtkap tot een minimum te beperken; merkt op dat de 
verplichting om aan de duurzaamheidscriteria van de Unie te voldoen met RED II wordt 
uitgebreid van biobrandstoffen tot alle gebruiksvormen van bio-energie, waaronder 
verwarming/koeling en elektriciteit, maar wijst erop dat RED II alleen betrekking heeft 
op grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van bio-energie en bijgevolg 
momenteel niet kan garanderen dat grondstoffen niet als biobrandstof worden gebruikt 
in het kader van ontbossing of ecosysteemomvorming;

4. wijst op het belang van de ontwikkeling van een duurzame bio-economie die een hoge 
economische waarde aan duurzaam geproduceerde producten verleent;

5. herinnert eraan dat RED II de bijdrage aan het streefdoel voor hernieuwbare energie van 
de Unie beperkt van voedsel- en voedergewassen die een hoog risico op indirecte 
veranderingen in landgebruik (ILUC) inhouden en waarvoor een significante uitbreiding 
van het productiegebied naar land met hoge koolstofvoorraden wordt vastgesteld; merkt 
op dat de bijdrage van deze ILUC-biobrandstoffen in 2030 tot 0 % zal worden herleid; 
beschouwt dit als een cruciale bepaling die één van de ongewenste negatieve gevolgen 
van het Uniebeleid inzake hernieuwbare energie voor wereldwijde ontbossing 
tegengaat;

2 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot 
vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt 
brengen (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23).
3 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter 
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 
82).
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6. merkt op dat de ILUC-gevolgen van brandstoffen waarvoor consensus bestaat dat zij 
een hoog ILUC-risico vertonen, onder bepaalde omstandigheden kunnen worden 
voorkomen; is ingenomen met het feit dat de Commissie, die daartoe krachtens RED II 
door de medewetgevers is gemachtigd, criteria heeft vastgesteld om de identificatie en 
certificering van biobrandstoffen en brandstoffen uit al dan niet vloeibare biomassa met 
laag ILUC-risico mogelijk te maken; merkt op dat zulke gecertificeerde biobrandstoffen 
zijn uitgesloten van de beperkingen en de doelstelling voor geleidelijke vermindering 
die zijn vastgesteld voor biobrandstoffen met hoog ILUC-risico;

7. benadrukt dat er met name onafhankelijke controle nodig is op de vervaardiging van en 
de handel in producten die met ontbossing in verband worden gebracht; verzoekt de 
Commissie haar inspanningen op dit gebied te intensiveren aan de hand van het 
programma Horizon Europa en onafhankelijk toezicht in producerende landen te 
ondersteunen, evenals de uitwisseling van goede praktijken en daaruit getrokken lessen, 
ter verbetering van gebruikte methoden en verfijning van informatie;

8. onderstreept de essentiële rol van onderzoek en innovatie bij het bevorderen van de 
bijdrage van duurzaam bosbeheer en de houtsector aan het overwinnen van de 
uitdagingen op het vlak van ontbossing en het tegengaan van de klimaatverandering;

9. wijst op het belang van onderwijs en van gekwalificeerde en goed opgeleide 
werknemers voor de succesvolle uitvoering van duurzaam bosbeheer in de praktijk; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom maatregelen in te voeren en bestaande 
partnerschappen te gebruiken om de uitwisseling van goede praktijken te 
vergemakkelijken;

10. benadrukt dat er rekening moet worden gehouden met het verband tussen de houtsector 
en andere sectoren en onderstreept het belang van digitalisering en investeringen in 
onderzoek en innovatie teneinde toezicht te houden op ontbossing;

11. onderstreept de bijdrage van niet-gouvernementele organisaties, milieuactivisten, 
brancheverenigingen en klokkenluiders aan de bestrijding van illegale houtkap, die tot 
ontbossing, verlies aan biodiversiteit en een toename van de uitstoot van broeikasgassen 
leidt;

12. onderstreept dat de houtsectoren in de Unie positief bijdragen tot de totstandkoming en 
bevordering van wereldwijde normen voor duurzaam bosbeheer; meent dat de 
industrieën, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en micro-ondernemingen in 
de EU-bosbouwsector een essentiële rol moeten spelen in de dialoog met partnerlanden 
over de verdere bevordering van duurzaamheid in de volledige waardeketen; merkt 
echter op dat ongeveer 80 % van de wereldwijde ontbossing wordt veroorzaakt door de 
landbouw, en is daarom van mening dat normen en certificeringsregelingen in de eerste 
plaats op deze sector gericht moeten zijn;

13. benadrukt dat al bestaande normen en certificeringsregelingen moeten worden versterkt, 
veeleer dan dat er nieuwe normen en certificeringsregelingen worden ingevoerd; merkt 
bovendien op dat die normen en certificeringsregelingen moeten voldoen aan de 
voorschriften van de Wereldhandelsorganisatie; 

14. benadrukt dat besluiten over beleidsmaatregelen met betrekking tot bossen, de 
houtsector en de desbetreffende waardeketens empirisch onderbouwd moeten zijn; 
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erkent dat duurzaam en actief bosbeheer een doeltreffende manier is om schade aan 
bossen en ontbossing te voorkomen en de biodiversiteit in stand te houden; 

15. benadrukt dat er initiatieven moeten komen om problemen buiten de Unie aan te 
pakken, waarbij de aandacht moet uitgaan naar de tropen en naar factoren buiten de 
bosbouwsector die een impact hebben op niet-duurzame praktijken in de bossen en 
aldus tot ontbossing en tot de aantasting van bossen leiden; 

16. wijst erop dat het belangrijk is te zorgen voor de opname van ontbossing in het politieke 
debat op nationaal niveau, en voor de ondersteuning van partnerlanden bij de uitwerking 
en uitvoering van nationale kaders voor duurzame bosbouw; benadrukt dat die nationale 
kaders zowel binnenlandse behoeften als internationale verbintenissen moeten 
weerspiegelen; beklemtoont dat er mechanismen nodig zijn die kleine landbouwers 
ertoe aanzetten het ecosysteem te beschermen en te verbeteren, en die producten 
afkomstig uit duurzame bos- en landbouw promoten;

17. onderstreept dat het van essentieel belang is de mechanismen te verbeteren waarmee de 
oorsprong of herkomst van op de interne markt gebracht hout kan worden 
geïdentificeerd;

18. wijst erop dat vrijwillige maatregelen en regelingen alleen niet zullen volstaan om de 
ontbossing en de aantasting van bossen een halt toe te roepen; ziet in dit verband een rol 
weggelegd voor zorgvuldigheidswetgeving, die er, in overeenstemming met de 
internationale normen en verplichtingen, mede voor kan zorgen dat op de interne markt 
gebracht producten voortkomen uit toeleveringsketens waarin geen sprake is van 
ontbossing, noch van andere activiteiten die de milieu- en mensenrechten van de 
inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, waaronder vrouwen, schaden, bossen 
aantasten of natuurlijke ecosystemen omvormen en beschadigen; verzoekt de 
Commissie nogmaals om in dit verband een voorstel voor een rechtskader van de Unie 
in te dienen, dat stoelt op het beginsel van passende zorgvuldigheid en is gebaseerd op 
een effectbeoordeling die met name op kmo’s is gericht; onderstreept de noodzaak om 
ervoor te zorgen dat dit nieuwe rechtskader kansen creëert voor kmo’s en niet tot 
buitensporige administratieve lasten leidt; 

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

19. verzoekt de Commissie na te gaan of het Copernicus-satellietsysteem intensiever kan 
worden gebruikt voor de bewaking van bossen en voor de preventie van bosbranden en 
schade aan bossen, met inbegrip van bewaking en identificatie van de oorzaken van 
branden en schade aan bossen, ontbossing en omvorming van ecosystemen, onder meer 
door het systeem toegankelijker te maken voor de relevante autoriteiten in alle lidstaten 
en gegevens vrij en gratis beschikbaar te stellen voor kmo’s en start-ups;

20. verzoekt de Commissie zich te beraden over de oprichting van een mechanisme voor 
vroegtijdige waarschuwing waarmee consumenten, overheidsinstanties en bedrijven 
worden ingelicht over de winning van grondstoffen uit met ontbossing bedreigde 
gebieden.

21. vraagt de Commissie de samenwerking met alle belanghebbenden, zowel in de 
openbare als in de particuliere sector, te intensiveren om ervoor te zorgen dat zij zich 
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verbinden tot het beginsel van verantwoord bosbeheer, verantwoorde aankooppraktijken 
en duurzame productie;

22. verzoekt de Commissie zich harder in te spannen, samen met de lidstaten, om te zorgen 
voor strengere normen en certificatieregelingen, die bijdragen tot het identificeren en 
promoten van producten die geen ontbossing veroorzaken; 

23. verzoekt de Commissie de transparantie van toeleveringsketens te vergroten, het risico 
van ontbossing voor bedrijven en consumenten te beperken en bedrijven en 
consumenten in staat te stellen actief bij te dragen tot de totstandbrenging van 
toeleveringsketens die geen ontbossing veroorzaken;

24. spoort de Commissie ertoe aan het EU-actieplan inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (Flegt) te intensiveren, hierbij de nadruk te leggen op vrijwillige 
partnerschapsovereenkomsten als cruciale bilaterale handelsovereenkomsten met derde 
landen, en het Flegt-actieplan te integreren in de nieuwe Europese bosbouwstrategie 
met als doel derde landen ertoe aan te zetten af te stappen van beleid dat ontbossing 
veroorzaakt.
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