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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 voor een duurzaam en doeltreffend bosbeleid betrouwbare informatie 
nodig is over bosbestanden, de staat waarin zij verkeren en de wijze waarop zij worden 
beheerd en gebruikt, alsmede over veranderingen in landgebruik; 

B. overwegende dat bossen en de houtwaardeketen van fundamenteel belang zijn voor de 
verdere ontwikkeling van de biologische circulaire economie, aangezien zij banen 
scheppen, zorgen voor economische welvaart in plattelands- en stedelijke gebieden, de 
klimaatverandering afzwakken, en gezondheidsvoordelen bieden; 

1. herinnert eraan dat van de EU en haar lidstaten verwacht wordt dat zij dringend actie 
ondernemen om bossen te beschermen en te herstellen, zodat zij voldoen aan de 
verplichtingen die zij zijn aangegaan in het kader van de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, de Overeenkomst van Parijs, het mondiale 
strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020 en het strategisch plan van de VN voor 
bossen en de bijbehorende mondiale bosdoelen;

2. maakt zich grote zorgen omdat de toezegging van de EU om de ontbossing tegen 2020 
als onderdeel van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen een halt roe te roepen, 
ondanks de inspanningen van de EU en haar lidstaten waarschijnlijk niet zal worden 
verwezenlijkt; steunt derhalve ten volle het voorstel van de Commissie om meer te doen 
voor het beschermen en herstellen van de bossen wereldwijd;

3. beklemtoont dat de wereldwijde ontbossing en achteruitgang van de bossen een groot 
probleem is en verwelkomt derhalve de mededeling van de Commissie van 23 juli 2019 
getiteld “Bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren” 
(COM(2019)0352); 

4. neemt kennis van de prioriteiten voor actie zoals uiteengezet in de mededeling en 
belooft de beschreven acties actief verder te ontwikkelen, zodat ze effectief worden en 
elkaar aanvullen, en verlangt dat deze acties vervolgens worden opgevoerd en correct 
ten uitvoer gelegd; benadrukt dat een holistische aanpak moet worden gevolgd; 
onderstreept dat maatregelen moeten berusten op de drie pijlers van duurzaamheid: te 
weten ecologische, economische en sociale duurzaamheid; 

5. wijst erop dat duurzaam bosbeheer ontbossing kan voorkomen en een positieve 
uitwerking heeft op de gezondheid en de diversiteit van bossen, bijdraagt tot 
koolstofbinding en -opslag in weerbare, groeiende bossen, voor koolstofopslag in uit de 
houtoogst voortkomende houtproducten zorgt, en ook een hernieuwbare en 
klimaatvriendelijke grondstof oplevert die energie-intensieve materialen en fossiele 
brandstoffen zou kunnen vervangen;

6. benadrukt het belang van het bevorderen van een inclusieve partnerschapsbenadering op 
alle niveaus met derde landen, teneinde duurzaam landbeheer en duurzame landbouw, 
alsook duurzaam grondbezit en goed bestuur, en een hout- en ontbossingsvrije circulaire 
economie te versterken, en van het bevorderen van een sterke onderlinge band op het 
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vlak van het bestrijden van ontbossing, met inachtneming van de rechten van inheemse 
volkeren, kleine boeren en plaatselijke gemeenschappen, 

7. merkt op hoe belangrijk het is om erop toe te zien dat ontbossing aan de orde komt in de 
politieke dialogen op nationaal niveau, en dat partnerlanden geholpen worden om 
nationale kaders voor bosbouw en duurzame bosbouw te ontwikkelen en uit te voeren, 
rekening houdend met de verschillende soorten bosbeheer in de lidstaten; benadrukt dat 
die nationale kaders zowel binnenlandse behoeften, als internationale verbintenissen 
moeten weerspiegelen; onderstreept dat stimuleringsmechanismen voor kleine 
landbouwers ingevoerd moeten worden ter behoud en verbetering van ecosystemen en 
producten die voortkomen uit duurzame bosbouw en landbouw; 

8. onderstreept dat reeds veel financiering met middelen van Horizon 2020 aan onderzoek 
en innovatie in verband met de transitie naar meer duurzame praktijken op het gebied 
van landgebruik en bevoorradingsketens is besteed, teneinde ontbossing en 
bosdegradatie een halt toe te roepen; verlangt dat de financiële middelen van Horizon 
2020 worden verhoogd, zodat het programma deze doelstellingen kan blijven steunen; 

9. benadrukt dat de uitvoering van de houtverordening van de EU1 moet worden bevorderd 
om te voorkomen dat illegaal gewonnen hout op de Europese interne markt komt;

10. onderstreept dat private investeringen gemobiliseerd moeten worden om de oorzaken 
van ontbossing aan te pakken en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en de 
Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken; benadrukt in dit verband hoe belangrijk een 
concurrentiegericht regelgevingsklimaat is, en dat belanghebbenden volledig betrokken 
moeten worden bij alle fasen van het beleidsproces;

11. benadrukt de noodzaak om bijkomende, WTO-conforme, regelgevende en niet-
regelgevende maatregelen aan de vraagzijde nader te evalueren, zodat een 
gemeenschappelijk begrip van ontbossingsvrije toeleveringsketens tot stand komt; 
benadrukt dat transparantere toeleveringsketens nodig zijn en dat het risico op 
ontbossing - al dan niet in verband met de invoer van grondstoffen in de EU - 
geminimaliseerd moet worden; verzoekt de Commissie een dialoog te initiëren met 
andere verbruikende landen over ontbossingsvrije toeleveringsketens, financiering en 
investeringen;

12. roept de Commissie op om van de industrie uitgaande innovaties en initiatieven ter 
verhoging van de duurzaamheid in waardeketens te ondersteunen en te stimuleren;

13. verzoekt de Unie in nauwe samenwerking met de lidstaten steun toe te kennen voor het 
monitoren van ontbossing en de achteruitgang van bossen middels gebruikmaking van 
aardobservatiegegevens van verschillende bronnen en ontwikkeling van gedetailleerdere 
aardobservatiesatellieten om accuraat en in real time toezicht op ontbossing te kunnen 
houden wijst erop dat de zo verkregen informatie een waardevol instrument zou zijn 
voor de wereldwijde bestrijding van ontbossing;

14. verzoekt de Commissie de transparantie van de toeleveringsketens te vergroten en het 

1 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.
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risico op ontbossing voor industrie en consumenten te minimaliseren, en er zo toe bij te 
dragen dat toeleveringsketens ontbossingsvrij zijn;

15. benadrukt dat niet zozeer nieuwe normen en certificaten in de regelgeving moeten 
worden geïntegreerd, maar dat de reeds bestaande normen en certificeringsstelsels 
verbeterd moeten worden, en dat - daarnaast - de normen en certificeringsstelsels 
verenigbaar moeten zijn met de WTO-regels;

16. dringt erop aan consumenten en EU-industrieën bewuster te maken van de noodzaak om 
de gevolgen van ons verbruik voor het land te verminderen en stimuleert mensen en de 
EU-bioeconomie te kiezen voor producten uit “ontbossingsvrije” toeleveringsketens;

17. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om zo snel mogelijk een Europees rechtskader 
voor te stellen op basis van passende zorgvuldigheid, teneinde te zorgen voor duurzame 
en ontbossingsvrije toeleveringsketens voor alle producten die in de EU in de handel 
worden gebracht overeenkomstig internationale normen en verplichtingen; dringt erop 
aan dat dergelijke wetgeving gepaard gaat met een robuust handhavingsmechanisme en 
doeltreffende, proportionele en afschrikkende sancties voor niet-naleving omvat.
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