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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het besluit van de Commissie om een nieuwe EU-bosbouwstrategie 
uit te werken; is van mening dat de Europese bosbouwstrategie een essentiële factor zal 
zijn voor de verwezenlijking van de Europese Groene Deal; onderstreept dat er geen 
specifieke rechtsgrondslag bestaat voor een gemeenschappelijk bosbeleid van de EU 
aangezien het bosbeleid eerst en vooral een bevoegdheid van de lidstaten is; erkent 
evenwel dat veel beleidsmaatregelen van de EU gevolgen hebben voor bossen en de 
houtsector en dat deze beleidsmaatregelen samenhang en meer sectoroverschrijdende 
coördinatie in het kader van de EU-bosbouwstrategie vereisen; merkt op dat een 
coherent en stabiel regelgevingsklimaat een eerste voorwaarde is om innovatie en 
investeringen in de houtsector aan te moedigen; 

2. merkt op dat voor de Europese Green Deal als nieuwe groeistrategie voor de EU 
investeringen nodig zijn die een schone en circulaire economie ten volle ondersteunen; 
wijst uitdrukkelijk op de essentiële rol van duurzaam actief bosbeheer voor het bereiken 
van klimaatneutraliteit in 2050 en voor de circulaire bio-economie van de EU; wijst met 
name op de grote capaciteit van beheerde bossen voor koolstofafvang en op het 
potentieel van houtproducten om fossiele brandstoffen en materialen te vervangen; is in 
dit verband van mening dat de strategie innovatie in de gehele waardeketen moet 
ondersteunen, onder meer door de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen en 
door te voorzien in een concurrerend regelgevingsklimaat; wijst op de belangrijke rol 
die bossen en duurzaam bosbeheer vervullen in de gehele waardeketen van bosbouw en 
bio-economie, met name op het gebied van de levering van duurzame grondstoffen aan 
de sector en op het vlak van het scheppen van werkgelegenheid in de EU; benadrukt dat 
de beschikbaarheid van duurzame grondstoffen moet worden gewaarborgd en bevorderd 
door een ondersteunend en coherent beleidskader voor alle betrokken sectoren;

3. beklemtoont dat de nieuwe bosbouwstrategie moet zijn gebaseerd op de drie pijlers van 
ecologische, economische en maatschappelijke duurzaamheid; beklemtoont de 
noodzaak van een holistische en consequente bosstrategie die de multifunctionele rol 
van bossen en de houtsector in de EU versterkt en gebruikt;

4. merkt op dat, als er sprake is van beheerde bossen, een duurzaam bosbeheer ook streeft 
naar de bescherming van de biodiversiteit en soortendiversiteit, en dat zulke duurzaam 
beheerde bossen bijgevolg beter bestand kunnen zijn tegen klimaateffecten zoals brand, 
droogte en ongewone weersomstandigheden, en als dusdanig een belangrijke 
investering voor de toekomst zijn, niet alleen voor de gemeenschappen en de natuur, 
maar ook voor de boseconomieën;

5. benadrukt dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat duurzaam beheerde bossen een 
hogere CO2-opnamecapaciteit hebben dan bossen die niet worden beheerd; dringt er 
daarom op aan dat met de nieuwe bosbouwstrategie duurzaam bosbeheer, ook door 
kmo’s, wordt aangemoedigd;

6. erkent dat duurzaam en actief bosbeheer voornamelijk door kmo’s wordt aangestuurd en 
gehandhaafd;
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7. beklemtoont dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan het scheppen van 
banen in de houtsector en aan nieuwe instrumenten om het economisch herstel in 
noodsituaties zoals die veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, te versnellen;

Houtverwerkende sectoren

8. merkt op dat de Europese bosbestanden aan het toenemen zijn, als gevolg van zowel 
natuurlijke groei als bebossing; merkt op dat de omvangrijke waardeketens van de 
houtsector, van de bosbouw tot de papierindustrie, volgens de branche hebben 
bijgedragen tot de creatie van bijna 4 miljoen banen, oftewel ongeveer 8 % van de totale 
Europese toegevoegde waarde van de verwerkende industrie; erkent in dit verband de 
positieve economische, maatschappelijke en ecologische bijdragen van de bosbouw en 
is van mening dat de bosstrategie verdere investeringen in innovatie en technologische 
vooruitgang moet stimuleren;

9. merkt op dat de Europese houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij maken van Europa 
door CO2-intensieve grondstoffen, producten en fossiele energie te vervangen door uit 
bosbouw afkomstige hernieuwbare alternatieven zoals materialen uit biologische 
grondstoffen, bijvoorbeeld bouwmaterialen, nieuwe innovatieve chemicaliën, plastic, 
textiel, verpakkingsmaterialen en duurzaam geproduceerde biomassa, biogas en 
biobrandstoffen, en wijst erop dat de sector op die manier bijdraagt tot het bereiken van 
de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en de Europese Green Deal;

10. vraagt om de EU-strategie voor de bio-economie uit te voeren; pleit voor het duurzame 
gebruik van hout als een milieuvriendelijke grondstof; onderstreept dat producten op 
basis van hout met een lange levenscyclus en duurzaam bouwen met hout een 
doeltreffende manier vormen om meer koolstof op te slaan en de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen; beklemtoont dat de beschikbaarheid van grondstoffen 
op basis van hout belangrijk is voor de houtsector en de noodzaak om investeringen in 
de bosbouw in de EU aan te trekken; benadrukt dat prioriteit moet worden gegeven aan 
een efficiënt gebruik van hout;

11. benadrukt dat materialen op basis van hout een cruciale rol moeten spelen bij de 
vervanging van fossiele alternatieven in sectoren als de bouwnijverheid, de 
textielindustrie, de chemische industrie en de verpakkingsindustrie; beklemtoont dat bij 
de prioritering van op hout gebaseerde alternatieven rekening moet worden gehouden 
met de gehele levenscyclus van producten en met hun milieuprestaties; benadrukt dat er 
nog steeds duurzame steun nodig is voor onderzoek en innovatie in de bosbouw, en dit 
in de hele boswaardeketen, alsook voor op hout gebaseerde producten als vervanging 
voor fossiele of koolstofintensieve materialen; 

12. verzoekt de lidstaten de klimaatvriendelijkste oplossingen voor bouw en renovatie te 
identificeren; dringt aan op een grootschaliger ondersteuning van hout in de 
bouwsector; verzoekt de Commissie aanbevelingen in die zin vast te stellen in haar 
renovatieplan van einde dit jaar;

13. is zich er echter van bewust de toenemende vraag naar hout voor materialen, 
hernieuwbare energie en de bio-economie voor problemen kan zorgen, en verzoekt de 
Commissie deze uitdagingen in de toekomstige strategie passend aan te pakken en 
tegelijkertijd het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050 te vergemakkelijken;
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14. benadrukt dat de houtsector in de eerste plaats een stabiel beleidskader voor de lange 
termijn nodig heeft, in plaats van steunmaatregelen op korte termijn;

15. verzoekt de EU te stimuleren en te garanderen dat materialen van biologische 
oorsprong, waaronder houtafval, terugkeren in de waardeketen, door ecologisch 
ontwerp aan te moedigen en het gebruik te bevorderen van secundaire grondstoffen, 
zoals hout, vóór de mogelijke verbranding hiervan aan het einde van hun levenscyclus 
met het oog op de vervaardiging van producten;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten beleid in te voeren ter bevordering van duurzame 
en recycleerbare producten van biologische oorsprong, en recycleerbare producten van 
biologische oorsprong te ondersteunen door middel van openbare aanbestedingen en 
investeringssteun;

17. beklemtoont dat geen enkel vervangingseffect van houtproducten het verlies van oude 
bossen en oerbossen kan compenseren, en wijst erop dat deze bossen als onvervangbaar 
worden beschouwd en moeten worden beschermd met behulp van wettelijke 
instrumenten en stimulansen; 

18. meent dat een efficiënter gebruik van hout moet worden bereikt door prioriteit te 
verlenen aan gebruiksvormen met een grotere toegevoegde waarde in elke Europese 
industriesector;

Energiebeleid

19. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de tijdige en correcte tenuitvoerlegging van de 
herziene richtlijn hernieuwbare energie (RED II)1 die in december 2018 werd 
vastgesteld en waarin strenge duurzaamheidscriteria voor hernieuwbare energiebronnen 
zijn bepaald; merkt op dat in de herziene richtlijn hernieuwbare energie 
duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld om de duurzame productie van biomassa te 
waarborgen en dat deze criteria moeten worden nageleefd om te voldoen aan het 
streefcijfer voor hernieuwbare energie van de EU en om in aanmerking te komen voor 
ondersteuningsregelingen; beklemtoont dat de geharmoniseerde, in de hele EU geldende 
criteria die onlangs zijn overeengekomen van essentieel belang zijn voor de vlotte 
werking van de interne energiemarkt en om concurrentievervalsing te voorkomen;

20. wijst erop dat in de herziene richtlijn is bepaald dat de beheerders een op risico 
gebaseerde aanpak moeten invoeren om het risico op het gebruik van niet-duurzame 
bosbiomassa voor de productie van bio-energie tot een minimum te beperken;

Onderzoek en innovatie

21. onderstreept het feit dat onderzoek en innovatie een essentiële rol spelen om ervoor te 
zorgen dat bossen en de houtsector bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen van 
onze tijd; is van mening dat onderzoek in de bosbouw en de houtsector positieve 
resultaten kan opleveren in verband met de bestrijding van de klimaatverandering, de 
groei van duurzame bedrijven, de werkgelegenheid, het langdurige behoud van gezonde 
bossen en de bescherming van de biodiversiteit, en dat dergelijk onderzoek daarom 

1 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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moet worden aangemoedigd; vraagt om voldoende financiering voor Horizon Europa en 
voor het versterken en stimuleren van nieuwe en bestaande banden tussen onderzoek, 
industrie, bosbouw, boslandbouw en samenleving op alle niveaus door middel van 
specifieke instrumenten zoals Europese partnerschappen (bijvoorbeeld het Europees 
partnerschap voor een circulair biogebaseerd Europa en Build4People);

22. benadrukt dat er rekening moet worden gehouden met de verbanden tussen de 
houtsector en andere sectoren, en dat digitalisering en investeringen in onderzoek en 
innovatie belangrijk zijn om tot een industriële symbiose te komen; 

23. beklemtoont dat het belangrijk is verder onderzoek in de houtsector aan te moedigen, en 
wijst daarbij uitdrukkelijk op de rol van kmo’s voor bijdragen aan onderzoek en 
innovatie in de duurzame bosbouw; 

24. wijst op het belang van onderwijs en van goed opgeleide werknemers in de houtsector 
voor de geslaagde uitvoering van duurzaam bosbeheer in de praktijk; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten derhalve om de bestaande Europese instrumenten in dit 
verband te blijven toepassen en versterken;

Gegevens - gebruik van satellietdiensten

25. verzoekt de EU een netwerk op te richten voor toezicht op de Europese bossen, dat 
informatie verzamelt op lokaal niveau (herbebossing, temperaturen, parasitaire ziekten, 
natuurrampen) in samenhang met Copernicus, het programma voor aardobservatie, 
zodat er betrouwbare prognoses in real time kunnen worden gedaan om het duurzame 
beheer van bossen te verbeteren; verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
nauwkeurigheid van de bosgegevens te verbeteren om de rechtstreekse uitwisseling van 
vergelijkbare informatie tussen de lidstaten mogelijk te maken; 

26. vraagt om een satellietvolgsysteem op te zetten en toe te passen teneinde de bossen in 
de hele Europese Unie nauwlettend te kunnen bewaken, met het oog op betere 
weerswaarschuwingen en effectverslagen, en de gegevens te gebruiken voor nationale 
bosinventarissen; benadrukt niettemin dat dit niet mag leiden tot buitensporige 
administratieve lasten voor de betrokken ondernemingen, aangezien de meeste daarvan 
kmo’s zijn;

27. benadrukt dat de bossen in de EU heel uiteenlopende kenmerken hebben en dat er 
bijgevolg verschillende beheersbenaderingen nodig zijn; uit zijn bezorgdheid over de 
gezondheidstoestand en de weerbaarheid van bossen in grote delen van Europa als 
gevolg van klimaatverandering en van uitbraken van plagen en bosziekten; benadrukt de 
noodzaak om de EU-mechanismen met betrekking tot monitoring, voorlichting en het 
aanpakken van de druk op de bosbestanden als gevolg van de verspreiding van 
invasieve uitheemse soorten, plagen en ziekten, te versterken en ten volle te benutten; 
verzoekt de Commissie in dit verband bijzondere aandacht te besteden aan de gebieden 
die het meest bedreigd worden door de klimaatverandering, zoals het Middellandse 
Zeegebied.



AD\1205447NL.docx 7/8 PE648.258v02-00

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 28.5.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

48
20
10

Bij de eindstemming aanwezige leden François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard 
Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel 
Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Klaus 
Buchner, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo 
Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, 
Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina 
Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez 
Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart 
Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert 
Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán 
Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, 
Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa 
Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan 
Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri 
Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, 
Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Jérôme Rivière, Robert 
Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie 
Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos 
Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Jutta Paulus, Edina Tóth



PE648.258v02-00 8/8 AD\1205447NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

48 +
PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy 

Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, 
Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria 
Spyraki, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, 
Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

20 -
ECR Robert Roos

GUE/NGL Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias, Sira Rego

ID Markus Buchheit, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

NI Martin Buschmann, Ignazio Corrao

Verts/ALE François Alfonsi, Michael Bloss, Klaus Buchner, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, 
Marie Toussaint

10 0
ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen 

Tošenovský

ID Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Isabella Tovaglieri

NI Clara Ponsatí Obiols

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


