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Amendement 1
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat er geen specifieke 
rechtsgrondslag bestaat voor een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU; 
wijst er echter op dat veel 
beleidsmaatregelen van de EU gevolgen 
hebben voor bossen en de houtsector en dat 
deze beleidsmaatregelen meer 
sectoroverschrijdende coördinatie vereisen;

1. onderstreept dat de toekomstige 
Europese bosstrategie volledig moet 
worden afgestemd op de Europese Green 
Deal en een ambitieuze EU-
biodiversiteitsstrategie; schaart zich 
achter het besluit en de erkenning door 
het Europees Hof van Justitie1 bis dat 
bosecosystemen deel uitmaken van het 
natuurpatrimonium van de EU, wat 
betekent dat de EU bevoegd is daarover 
handelingen vast te stellen, en eerbiedigt 
daarbij zowel de bevoegdheden van de 
lidstaten als die van de Europese Unie; 
wijst erop dat veel beleidsmaatregelen van 
de EU gevolgen hebben voor bossen en de 
houtsector en dat deze beleidsmaatregelen 
samenhang en meer sectoroverschrijdende 
coördinatie vereisen;

_________________
1 bis Arrest van het Hof van 25 februari 
1999, Europees Parlement tegen Raad 
van de Europese Unie, gevoegde zaken C-
164/97 en C-165/97, 
ECLI:EU:C:1999:99.

Or. en

Amendement 2
Henna Virkkunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat er geen specifieke 1. onderstreept dat er geen specifieke 
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rechtsgrondslag bestaat voor een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU; 
wijst er echter op dat veel 
beleidsmaatregelen van de EU gevolgen 
hebben voor bossen en de houtsector en dat 
deze beleidsmaatregelen meer 
sectoroverschrijdende coördinatie vereisen;

rechtsgrondslag bestaat voor een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU 
aangezien het bosbeleid eerst en vooral 
een bevoegdheid van de lidstaten is; wijst 
er echter op dat veel beleidsmaatregelen 
van de EU gevolgen hebben voor bossen 
en de houtsector en dat deze 
beleidsmaatregelen meer 
sectoroverschrijdende coördinatie vereisen; 
merkt op dat een coherent en stabiel 
regelgevingsklimaat een eerste 
voorwaarde is om innovatie en 
investeringen in de houtsector aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 3
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat er geen specifieke 
rechtsgrondslag bestaat voor een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU; 
wijst er echter op dat veel 
beleidsmaatregelen van de EU gevolgen 
hebben voor bossen en de houtsector en 
dat deze beleidsmaatregelen meer 
sectoroverschrijdende coördinatie 
vereisen;

1. onderstreept dat er geen specifieke 
rechtsgrondslag bestaat voor een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU; 
wijst er echter op dat beleidsmaatregelen 
van de EU negatieve gevolgen hebben 
gehad voor bossen en de houtsector, 
waaronder door het ontvolkingsprobleem 
in tal van regio’s te verergeren; is van 
mening dat bossen moeten worden 
beschermd door ander beleid, zoals 
landbouw-, industrieel, handels- en 
plattelandsontwikkelingsbeleid, en door 
beperkingen op nationale 
overheidsinvesteringen op te heffen;

Or. pt

Amendement 4
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat er geen specifieke 
rechtsgrondslag bestaat voor een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU; 
wijst er echter op dat veel 
beleidsmaatregelen van de EU gevolgen 
hebben voor bossen en de houtsector en dat 
deze beleidsmaatregelen meer 
sectoroverschrijdende coördinatie 
vereisen;

1. is ingenomen met het besluit van 
de Commissie om, voortbouwend op de 
biodiversiteitsstrategie 2030, een nieuwe 
EU-bosstrategie voor te bereiden; wijst 
erop dat verschillende huidige 
beleidsmaatregelen van de EU betrekking 
hebben op bossen en de houtsector en dat 
er daarom een meer sectoroverschrijdende 
beleidsintegratie nodig is tussen het 
klimaat-, biodiversiteits-, bos-, landbouw- 
en industrieel beleid;

Or. en

Amendement 5
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat er geen specifieke 
rechtsgrondslag bestaat voor een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU; 
wijst er echter op dat veel 
beleidsmaatregelen van de EU gevolgen 
hebben voor bossen en de houtsector en 
dat deze beleidsmaatregelen meer 
sectoroverschrijdende coördinatie vereisen;

1. onderstreept dat het bosecosysteem 
onderdeel is van het Europees natuurlijk 
erfgoed waarvoor de EU bevoegdheden 
heeft en dat veel beleidsmaatregelen van 
de EU gevolgen hebben voor bossen en de 
houtsector; acht het daarom van 
fundamenteel belang dat er meer 
sectoroverschrijdende coördinatie komt en 
dat het desbetreffende beleid verder wordt 
geïntegreerd, zowel op EU-niveau als met 
de lidstaten;

Or. it

Amendement 6
Markus Buchheit
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat er geen specifieke 
rechtsgrondslag bestaat voor een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU; 
wijst er echter op dat veel 
beleidsmaatregelen van de EU gevolgen 
hebben voor bossen en de houtsector en 
dat deze beleidsmaatregelen meer 
sectoroverschrijdende coördinatie 
vereisen;

1. onderstreept dat er geen specifieke 
rechtsgrondslag bestaat voor een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU; 
wijst er echter op dat veel 
beleidsmaatregelen van de EU gevolgen 
hebben voor bossen en de houtsector;

Or. de

Amendement 7
Rob Rooken
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat er geen specifieke 
rechtsgrondslag bestaat voor een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU; 
wijst er echter op dat veel 
beleidsmaatregelen van de EU gevolgen 
hebben voor bossen en de houtsector en 
dat deze beleidsmaatregelen meer 
sectoroverschrijdende coördinatie 
vereisen;

1. onderstreept dat er geen specifieke 
rechtsgrondslag bestaat voor een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU; 
beklemtoont dat het bosbeleid in eerste 
instantie een nationale bevoegdheid is; 
wijst er echter op dat veel 
beleidsmaatregelen van de EU gevolgen 
hebben voor bossen en de houtsector;

Or. en

Amendement 8
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat er geen specifieke 
rechtsgrondslag bestaat voor een 
gemeenschappelijk bosbeleid van de EU; 
wijst er echter op dat veel 
beleidsmaatregelen van de EU gevolgen 
hebben voor bossen en de houtsector en dat 
deze beleidsmaatregelen meer 
sectoroverschrijdende coördinatie vereisen;

1. onderstreept dat bosbeleid 
weliswaar in wezen een nationale 
bevoegdheid blijft, maar dat veel 
beleidsmaatregelen van de EU gevolgen 
hebben voor bossen en de houtsector en dat 
deze beleidsmaatregelen overeenkomstig 
artikel 191 van de Verdragen meer 
sectoroverschrijdende coördinatie vereisen;

Or. fr

Amendement 9
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. steunt de Europese Green Deal 
waar het de kerndoelstellingen van de 
nieuwe EU-bosstrategie betreft, met name 
het herstel, het behoud en de bescherming 
van bossen om bevordering van bosgroei 
en bosbehoud mogelijk te maken waarbij 
diverse boomsoorten in heel Europa 
voorrang krijgen op plaatsen die geschikt 
zijn voor die soorten, zodat de 
koolstofopslag in bomen en bodems wordt 
bevorderd en de frequentie en de omvang 
van bosbranden worden verlaagd;

Or. en

Amendement 10
Tomas Tobé

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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1 bis. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om voor de periode na 2020 
een nieuwe Europese bosstrategie uit te 
voeren; beklemtoont echter dat in die 
nieuwe strategie het 
subsidiariteitsbeginsel volledig in acht 
moet worden genomen en dat er 
dienovereenkomstig een bottom-
upbenadering moet worden gehanteerd en 
moet worden voortgebouwd op nationale 
en industriële knowhow evenals op lokale 
procedurele kennis;

Or. en

Amendement 11
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. 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;

Or. it

Amendement 12
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met het besluit van 
de Commissie om een nieuwe bosstrategie 
in te voeren, maar benadrukt dat in die 
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bosstrategie het subsidiariteitsbeginsel 
volledig in acht moet worden genomen;

Or. en

Amendement 13
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. beklemtoont de noodzaak van een 
holistische en consequente bosstrategie 
die de multifunctionele rol van bossen en 
de houtsector in de EU versterkt en 
gebruikt;

Or. en

Amendement 14
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. beklemtoont dat de nieuwe 
bosstrategie moet zijn gebaseerd op de 
drie duurzaamheidspijlers, namelijk 
ecologische, economische en 
maatschappelijke duurzaamheid;

Or. en

Amendement 15
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Europese 
houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven zoals biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook 
bijdraagt tot het bereiken van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de Europese Green Deal;

2. merkt op dat de Europese 
houtsector kan bijdragen tot de 
vervanging van CO2-intensieve 
grondstoffen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven; wijst evenwel op de 
keerzijden die inherent zijn aan deze 
bijdragen, aangezien de productie van uit 
bosbouw afkomstige alternatieven en de 
toegenomen vraag naar hout kunnen 
leiden tot ontbossing, landroof en de 
verslechtering van habitats, met alle 
gevolgen van dien voor het vermogen van 
bossen om koolstof vast te leggen; meent 
dat deze tegenstrijdigheid enkel kan 
worden verholpen door echt 
hernieuwbare energiebronnen te 
bevorderen en moet worden aangepakt in 
de toekomstige strategie van de 
Commissie;

Or. it

Amendement 16
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Europese 
houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven zoals biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook bijdraagt 
tot het bereiken van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
Europese Green Deal;

2. merkt op dat de Europese 
houtsector kan bijdragen tot het 
koolstofvrij maken van Europa door CO2-
intensieve grondstoffen en fossiele energie 
te vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven zoals duurzaam 
geproduceerd biogas en biobrandstoffen, 
en daarmee ook kan bijdragen tot het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de Europese 
Green Deal; is zich echter bewust van de 
uitdagingen die voortvloeien uit de 
toenemende vraag naar hout, onder meer 
de aantasting van de cruciale 
leefomgeving van in het wild levende 
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planten en dieren en in bossen opgeslagen 
koolstof, en verzoekt de Commissie deze 
passend aan te pakken in de toekomstige 
strategie en tegelijkertijd het bereiken van 
klimaatneutraliteit in 2050 te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 17
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Europese 
houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven zoals biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook 
bijdraagt tot het bereiken van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de Europese Green Deal;

2. merkt op dat de Europese 
houtsector kan bijdragen tot de 
vervanging van CO2-intensieve 
grondstoffen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven; is zich echter bewust van de 
uitdagingen en afwegingen die 
voortvloeien uit de toenemende vraag van 
hout voor materialen, energie en de bio-
economie, waardoor een spanningsveld 
bestaat met de duurzaam geachte omvang 
van de oogst, gezien de beschikbaarheid 
van bosbiomassa, en verzoekt de 
Commissie deze uitdagingen passend aan 
te pakken wanneer zij haar nieuwe 
bosstrategie voorbereidt;

Or. en

Amendement 18
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Europese 2. merkt op dat de Europese 



PE648.616v01-00 12/58 AM\1201856NL.docx

NL

houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven zoals biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook bijdraagt 
tot het bereiken van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
Europese Green Deal;

houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven zoals biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook bijdraagt 
tot het bereiken van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
Europese Green Deal; herinnert er 
evenwel aan dat die uit bosbouw 
afkomstige alternatieven niet ecologisch 
neutraal zijn en effecten hebben op de 
luchtkwaliteit en op de volksgezondheid;

Or. it

Amendement 19
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Europese 
houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven zoals biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook bijdraagt 
tot het bereiken van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
Europese Green Deal;

2. merkt op dat de Europese 
houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen zoals staal te vervangen door 
uit bosbouw afkomstige doeltreffende en 
duurzame alternatieven, en daarmee ook 
bijdraagt tot het bereiken van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de Europese Green Deal; wijst op 
het belang van herbebossing met respect 
voor de lokale ecosystemen door 
aanplanting van diverse soorten 
aangezien 42 % van de boomsoorten in 
Europa met uitsterving zijn bedreigd;

Or. fr

Amendement 20
Rob Rooken
namens de ECR-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Europese 
houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven zoals biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook bijdraagt 
tot het bereiken van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
Europese Green Deal;

2. benadrukt dat de Europese 
houtsector niet bijdraagt tot de vervanging 
van CO2-intensieve grondstoffen en 
fossiele energie door uit bosbouw 
afkomstige alternatieven zoals biogas en 
biobrandstoffen, maar dat door de 
productie, de verwerking en het vervoer 
van biobrandstoffen integendeel 
aanzienlijke hoeveelheden koolstof in de 
atmosfeer worden uitgestoten; 
beklemtoont voorts dat de productie van 
biobrandstoffen ten koste gaat van 
bossen;

Or. en

Amendement 21
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Europese 
houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven zoals biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook bijdraagt 
tot het bereiken van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
Europese Green Deal;

2. 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 textiel, 
chemicaliën, bouw- en 
verpakkingsmaterialen evenals biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook bijdraagt 
tot het bereiken van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 22



PE648.616v01-00 14/58 AM\1201856NL.docx

NL

Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Europese 
houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven zoals biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook bijdraagt 
tot het bereiken van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
Europese Green Deal;

2. merkt op dat de Europese 
houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven, zoals bouwmaterialen, 
nieuwe innovatieve chemicaliën, 
kunststoffen en textiel, biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook bijdraagt 
tot het bereiken van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 23
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Europese 
houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven zoals biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook bijdraagt 
tot het bereiken van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
Europese Green Deal;

2. merkt op dat de houtsector moet 
bijdragen tot het koolstofvrij maken door 
CO2-intensieve grondstoffen en fossiele 
energie geleidelijk te vervangen door 
hernieuwbare alternatieven, en daarmee 
ook een cruciale rol speelt in het 
nastreven van ecologisch evenwicht;

Or. pt

Amendement 24
Henna Virkkunen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de Europese 
houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
alternatieven zoals biogas en 
biobrandstoffen, en daarmee ook bijdraagt 
tot het bereiken van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs en de 
Europese Green Deal;

2. merkt op dat de Europese 
houtsector bijdraagt tot het koolstofvrij 
maken van Europa door CO2-intensieve 
grondstoffen en fossiele energie te 
vervangen door uit bosbouw afkomstige 
duurzame alternatieven zoals op 
biomaterialen gebaseerde producten, 
biogas en biobrandstoffen, en daarmee ook 
bijdraagt tot het bereiken van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de Europese Green Deal;

Or. en

Amendement 25
Tomas Tobé

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. 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 te 
vervangen; is in dit verband van mening 
dat de strategie innovatie in de gehele 
waardeketen moet ondersteunen, onder 
meer door de uitwisseling van beste 
praktijken te bevorderen en door te 
voorzien in een concurrerend 
regelgevingsklimaat;

Or. en
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Amendement 26
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het energetisch 
rendement van hout zeer slecht is en dat 
de CO2-emissies stijgen als fossiele 
energie wordt vervangen door hout; is 
daarom van mening dat dit geen geschikte 
reactie is om de klimaatopwarming 
doeltreffend te bestrijden; merkt op dat 
een deugdelijk beleid, dat in de lijn ligt 
van de circulaire economie, slechts kan 
worden bereikt als alleen afvalhout wordt 
omgezet in pellets;

Or. fr

Amendement 27
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont dat geen enkel 
vervangingseffect van houtproducten een 
compensatie kan vormen voor het verlies 
van oude bossen en oerbossen, die 
onvervangbaar worden geacht en die 
moeten worden beschermd met behulp 
van wettelijke instrumenten en 
stimulansen;

Or. en

Amendement 28
Sara Skyttedal
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont dat duurzaam en 
actief bosbeheer bijdraagt tot de 
bestrijding van en aanpassing aan 
klimaatverandering, de energiezekerheid 
verbetert, banen schept in de gehele 
houtwaardeketen en economische groei 
bevordert;

Or. en

Amendement 29
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. maakt zich zorgen over de illegale 
houtkap in de EU; merkt op dat bijna alle 
oerbossen en oude bossen verloren zijn 
gegaan; merkt op dat niet alleen de 
bossen bedreigd zijn, maar dat er in 
verband met de illegale houtkap ook 
geweld is gebruikt tegen boswachters; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan dringend maatregelen te treffen in 
verband met deze kwesties aan de hand 
van nauw toezicht, de handhaving van 
bestaande EU-wetten en de invoering van 
nieuwe maatregelen ter voorkoming van 
illegale houtkap, om de 
verantwoordelijken ter verantwoording te 
roepen en een einde te maken aan het 
geweld tegen boswachters;

Or. en

Amendement 30
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Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Europese Unie bossen 
te erkennen als gemeenschappelijk goed, 
de bosbouwkundige overheidsdiensten te 
versterken en de arbeidsvoorwaarden van 
bosarbeiders en houthakkers te 
verbeteren;

Or. fr

Amendement 31
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. onderstreept dat duurzame 
bosbouwpraktijken van cruciaal belang 
zijn voor de koolstofvastlegging en het 
behoud van de biodiversiteit; beklemtoont 
bovendien de voordelen voor de lucht- en 
waterkwaliteit, voor de 
grondwatervoorziening en voor het 
verkleinen van het erosie- en 
overstromingsgevaar (en dus van 
natuurrampen), hetgeen ook ten goede 
komt aan de lokale gemeenschappen en 
de landbouwers; 

Or. fr

Amendement 32
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)



AM\1201856NL.docx 19/58 PE648.616v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. benadrukt dat de 
houtsector moet worden betrokken bij de 
bescherming van zijn grondstof; 
onderstreept dat 10 % van de oppervlakte 
van de Europese Unie geschikt zou zijn 
voor een heraanplanting van 
bosmassieven en aldus de capaciteit van 
koolstofputten zou kunnen doen 
toenemen, op voorwaarde dat er soorten 
worden geplant die aangepast zijn aan de 
lokale ecosystemen; herhaalt zijn vraag 
aan de Commissie om wettelijk bindende 
doelstellingen voor de Unie en de lidstaten 
vast te stellen teneinde in 2030 te komen 
tot minstens 30 % beschermde land- en 
zeeoppervlakte en het herstel van 
minstens 30 % van de aangetaste 
ecosystemen1 bis;
_________________
1 bis Paragraaf 10 van de resolutie van het 
Europees Parlement van 16 januari 2020 
over de 15e bijeenkomst van de 
Conferentie van de partijen bij het 
Verdrag inzake biologische diversiteit 
(COP15) (2019/2824(RSP)).

Or. fr

Amendement 33
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. onderstreept dat een 
intensief bosbeheer niet strookt met de 
Europese doelstellingen inzake de 
klimaatnoodtoestand, de biodiversiteit en 
koolstofneutraliteit; vraagt in verband 
daarmee om strikte voorwaarden te stellen 
aan kapvlakten vanaf percelen van meer 
dan 0,5 hectare; wijst uitdrukkelijk op de 
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rampzalige gevolgen van kapvlakten, niet 
alleen voor de biodiversiteit en de 
inklinking van de bodem, maar ook voor 
de aantrekkingskracht voor bewoners en 
toeristen; vraagt om over te gaan naar een 
bosbouw die gebaseerd is op het 
natuurlijke herstel van de beplanting met 
een “oordeelkundige mechanisering” van 
de oogsttechnieken;

Or. fr

Amendement 34
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. onderstreept dat door 
overmatig houthakken een groot aantal 
soorten verloren gaan; vestigt de 
aandacht op het Europese 
samenwerkingsproject 
“FunDivEUROPE” waarbij 29 
onderzoeksteams betrokken zijn, met 
gegevens afkomstig uit meer dan 200 
percelen in bossen in zes Europese 
landen, evenals andere, soortgelijke 
studies; onderstreept dat deze studies 
aantonen dat de biotische homogenisatie 
negatieve gevolgen heeft voor de 
capaciteit van bossen om meervoudige 
ecosysteemvoordelen op te leveren; 
benadrukt dat in deze studies wordt 
aanbevolen de invasie door exoten te 
voorkomen en gebruik te maken van een 
grotere diversiteit van bomen voor de 
aanplanting van bossen om de 
multifunctionaliteit van bossen te 
bevorderen, zodat op die manier kan 
worden beantwoord aan de milieu-, 
economische en sociale eisen;

Or. fr



AM\1201856NL.docx 21/58 PE648.616v01-00

NL

Amendement 35
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare 
producten en producten van biologische 
oorsprong te ondersteunen aan de hand van 
openbare aanbestedingen en 
investeringssteun;

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare en 
geüpcyclede1 bis producten en producten 
van biologische oorsprong te ondersteunen 
aan de hand van openbare aanbestedingen 
en investeringssteun; verzoekt de Europese 
Unie ervoor te zorgen dat materialen van 
biologische oorsprong, waaronder al het 
houtafval, terugkeren in de waardeketen 
door ecologisch ontwerp te stimuleren, 
recyclingdoelstellingen te verhogen en het 
gebruik van uit hout bestaande 
secundaire grondstoffen voor producten 
vóór hun mogelijke verbranding aan het 
einde van de levensduur te bevorderen;
_________________
1 bis Proces van het omzetten van 
bijproducten, afvalmaterialen, 
onbruikbare of ongewenste producten in 
nieuwe materialen of producten van 
betere kwaliteit en met hogere 
milieuwaarde.

Or. xm

Amendement 36
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare 
producten en producten van biologische 
oorsprong te ondersteunen aan de hand van 
openbare aanbestedingen en 
investeringssteun;

3. wijst erop dat bossen met een hoge 
biodiversiteit, de duurzaam beheerde 
houtsector en de circulaire bio-economie 
een belangrijke rol spelen bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
de Europese Green Deal; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare en 
duurzame producten en producten van 
biologische oorsprong die zijn 
geproduceerd binnen de 
beschikbaarheidslimieten van de 
natuurlijke hulpbronnen en met 
bescherming van de boskoolstofputten te 
ondersteunen aan de hand van openbare 
aanbestedingen en investeringssteun;

Or. en

Amendement 37
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare 
producten en producten van biologische 
oorsprong te ondersteunen aan de hand van 
openbare aanbestedingen en 
investeringssteun;

3. erkent het belang van een 
duurzame houtsector voor de circulaire 
bio-economie; moedigt de lidstaten ertoe 
aan om veilige, duurzame en recycleerbare 
producten van biologische oorsprong te 
ondersteunen aan de hand van openbare 
aanbestedingen en investeringssteun; merkt 
echter op dat dit moet leiden tot een 
toename van boskoolstofputten, niet 
alleen in het hout maar ook in de bodem, 
en dat dit het best wordt bereikt door 
gebieden af te bakenen waar niet wordt 
ingegrepen en met duurzaam bosbeheer 
in beheerde bossen;

Or. en

Amendement 38
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare 
producten en producten van biologische 
oorsprong te ondersteunen aan de hand van 
openbare aanbestedingen en 
investeringssteun;

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare 
producten en producten van biologische 
oorsprong te ondersteunen aan de hand van 
openbare aanbestedingen en 
investeringssteun; beklemtoont dat de 
sector voor zijn ontwikkeling eerst en 
vooral stabiele regelgevingsvoorwaarden 
voor de lange termijn nodig heeft in plaats 
van ondersteuningsmaatregelen voor de 
korte termijn;

Or. en

Amendement 39
Rob Rooken
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare 
producten en producten van biologische 
oorsprong te ondersteunen aan de hand van 
openbare aanbestedingen en 
investeringssteun;

3. moedigt de lidstaten ertoe aan om 
recycleerbare producten en producten van 
biologische oorsprong te ondersteunen aan 
de hand van openbare aanbestedingen en 
investeringssteun;

Or. en

Amendement 40
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare 
producten en producten van biologische 
oorsprong te ondersteunen aan de hand van 
openbare aanbestedingen en 
investeringssteun;

3. onderstreept hoe belangrijk het is 
het Europese en mondiale bosbestand te 
behouden en de circulaire bio-economie te 
stimuleren; moedigt de lidstaten ertoe aan 
om recycleerbare en duurzame producten 
en producten van biologische oorsprong te 
ondersteunen aan de hand van openbare 
aanbestedingen en investeringssteun;

Or. it

Amendement 41
Markus Buchheit

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare 
producten en producten van biologische 
oorsprong te ondersteunen aan de hand van 
openbare aanbestedingen en 
investeringssteun;

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om Europese 
recycleerbare producten en Europese 
producten van biologische oorsprong te 
ondersteunen aan de hand van openbare 
aanbestedingen en investeringssteun;

Or. de

Amendement 42
Henna Virkkunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
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circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare 
producten en producten van biologische 
oorsprong te ondersteunen aan de hand van 
openbare aanbestedingen en 
investeringssteun;

circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare 
producten van biologische oorsprong te 
ondersteunen aan de hand van openbare 
aanbestedingen en investeringssteun;

Or. en

Amendement 43
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
circulaire bio-economie; moedigt de 
lidstaten ertoe aan om recycleerbare 
producten en producten van biologische 
oorsprong te ondersteunen aan de hand 
van openbare aanbestedingen en 
investeringssteun;

3. wijst erop dat de houtsector een 
belangrijke drijvende kracht is achter de 
circulaire bio-economie; stelt voor 
programma’s op te zetten die de lidstaten 
zullen helpen beleid in te voeren ter 
bevordering van recycleerbare producten 
en producten van biologische oorsprong;

Or. pt

Amendement 44
Tomas Tobé

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de bosoppervlakte in 
de EU in de periode 1990-2015 is 
toegenomen met een oppervlakte zo groot 
als Griekenland, ten gevolge van zowel 
natuurlijke groei als bebossing; merkt 
voorts op dat de bosbouw werk verschaft 
aan meer dan drie miljoen mensen en dat 
ongeveer de helft van de hernieuwbare 
energie die in de Unie wordt verbruikt 
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afkomstig is van hout; 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;

Or. en

Amendement 45
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat, als er sprake is van 
beheerde bossen, bossen die worden 
beheerd met het oog op bescherming van 
de diversiteit en soortendiversiteit 
weerbaarder 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;

Or. en

Amendement 46
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. erkent dat bossen en de houtsector 
aanzienlijk bijdragen tot de ontwikkeling 
van circulaire bio-economieën in de EU 
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en dat duurzaam beheerde bossen een 
cruciale rol spelen in de bestrijding van 
klimaatverandering en het bereiken van 
klimaatneutraliteit in 2050;

Or. en

Amendement 47
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat het vermogen van de 
EU om het potentieel van hernieuwbare 
biologische hulpbronnen aan te boren en 
deze hulpbronnen en afvalstromen om te 
zetten in producten met toegevoegde 
waarde, zoals diervoeder, producten van 
biologische oorsprong en bio-energie, 
voedsel, pulp- en papierproductie, evenals 
delen van de chemische, 
biotechnologische en energie-industrie, 
het verschil zal maken voor het behalen 
van een klimaatneutrale EU in 2050;

Or. en

Amendement 48
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit voor het gebruik van hout als 
een milieuvriendelijke grondstof; 
onderstreept dat producten op basis van 
hout en het bouwen met hout een 
doeltreffende manier vormen om meer 
koolstof op te slaan;

4. pleit voor het gebruik van hout als 
een milieuvriendelijke grondstof; 
onderstreept dat producten met een lange 
levensduur op basis van hout en het 
bouwen met hout een doeltreffende manier 
vormen om meer koolstof op te slaan; 
verzoekt de lidstaten de milieu- en 
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energieprestaties te beoordelen per 
gebouwencategorie om de 
klimaatvriendelijkste oplossingen voor 
bouw en renovatie aan te wijzen; stelt 
voor om tegen 2022 een doelstelling van 
50 % hout of andere organische 
materialen (hennep, stro) voor openbare 
gebouwen vast te stellen en het gebruik 
van hout in openbare gebouwen en voor 
openbare werken sterker te ondersteunen; 
verzoekt de Commissie aanbevelingen in 
die zin vast te stellen in haar 
renovatieplan van einde dit jaar;

Or. fr

Amendement 49
Henna Virkkunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit voor het gebruik van hout als 
een milieuvriendelijke grondstof; 
onderstreept dat producten op basis van 
hout en het bouwen met hout een 
doeltreffende manier vormen om meer 
koolstof op te slaan;

4. vraagt om de EU-strategie voor de 
bio-economie uit te voeren; pleit voor het 
gebruik van hout als een milieuvriendelijke 
grondstof; onderstreept dat producten op 
basis van hout en het 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;

Or. en

Amendement 50
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. pleit voor het gebruik van hout als 
een milieuvriendelijke grondstof; 
onderstreept dat producten op basis van 
hout en het bouwen met hout een 
doeltreffende manier vormen om meer 
koolstof op te slaan;

4. merkt op dat de Europese 
bosbestanden aan het toenemen zijn; pleit 
voor het gebruik van hout als een 
milieuvriendelijke grondstof; onderstreept 
dat producten op basis van hout en het 
bouwen met hout een doeltreffende manier 
vormen om meer koolstof op te slaan in 
producten en de vervanging van fossiele 
alternatieven te bevorderen;

Or. en

Amendement 51
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit voor het gebruik van hout als 
een milieuvriendelijke grondstof; 
onderstreept dat producten op basis van 
hout en het bouwen met hout een 
doeltreffende manier vormen om meer 
koolstof op te slaan;

4. beklemtoont dat voorrang moet 
worden gegeven aan het doeltreffendste 
gebruik van hout volgens het beginsel van 
cascadering, te beginnen met het gebruik 
voor toepassingen die de hoogste waarde 
toevoegen, namelijk voor de bouw en de 
vervaardiging van meubilair, waardoor er 
ook voor lange termijn koolstof wordt 
ingekapseld; raadt af om de productie van 
bosproducten met een korte levensduur te 
verhogen;

Or. en

Amendement 52
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. pleit voor het gebruik van hout als 
een milieuvriendelijke grondstof; 
onderstreept dat producten op basis van 
hout en het bouwen met hout een 
doeltreffende manier vormen om meer 
koolstof op te slaan;

4. pleit voor het duurzame gebruik 
van hout als een milieuvriendelijke 
grondstof; onderstreept dat producten op 
basis van hout en het bouwen met hout een 
doeltreffende manier kunnen vormen om 
meer koolstof op te slaan;

Or. en

Amendement 53
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat er illegale houtkap 
plaatsvindt en dat bijna alle oerbossen en 
oude bossen verloren zijn gegaan; dringt 
er bij de Commissie op aan in te grijpen 
en de resterende oude bossen te 
beschermen; betreurt de achteruitgang 
van de biodiversiteit in bossen zoals 
vermeld in de staat van de natuur in 
Europa van 2020; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten maatregelen te treffen en 
de vogel- en habitatrichtlijn te handhaven 
om deze trend te keren;

Or. en

Amendement 54
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beklemtoont dat duurzaam 
bosbeheer drie belangrijke 
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klimaatvoordelen biedt: CO2-vastlegging 
en koolstofopslag in weerbare, groeiende 
bossen, koolstofopslag van geoogste 
houtproducten, en een hernieuwbare en 
klimaatvriendelijke grondstof die energie-
intensieve materialen en fossiele 
brandstoffen vervangt;

Or. en

Amendement 55
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt met belangstelling op dat 
minder intensieve oogstmethoden en een 
sterkere bescherming van de bossen de 
gezondheid en weerbaarheid van de 
bossen zouden kunnen verbeteren zonder 
de huidige oogstniveaus en 
boseconomieën te verminderen, terwijl 
tegelijkertijd de hoeveelheid in bossen 
opgeslagen koolstof toeneemt1 bis;
_________________
1 bis Zie het nieuwe verslag “France’s 
forest strategy: fighting to end the climate 
crisis or to increase logging?”, waarin 
wordt aangetoond dat het in Frankrijk 
mogelijk zou zijn de gezondheid en 
weerbaarheid van de bossen te verbeteren 
zonder de huidige oogstniveaus te 
verminderen. Dit kan worden bereikt aan 
de hand van minder intensieve 
oogstmethodes en sterkere bescherming 
van de bossen. Het zou de hoeveelheid 
koolstof die in de Franse bossen is 
opgeslagen doen toenemen van ongeveer 
55 miljoen ton CO2-equivalent in 2017 tot 
nagenoeg 80 miljoen ton in 2050. Zie: 
https://www.fern.org/news-
resources/frances-forest-strategy-fighting-
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to-end-the-climate-crisis-or-to-increase-
logging-2082/

Or. en

Amendement 56
Henna Virkkunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat het voor het behalen 
van de ambitieuze streefcijfers van de 
Europese Green Deal cruciaal is dat de 
beschikbaarheid van hout wordt verbeterd 
om investeringen in de bosbouw in de EU 
aan te trekken;

Or. en

Amendement 57
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de tijdige en correcte tenuitvoerlegging 
van de herziene richtlijn hernieuwbare 
energie (RED II)1;

Schrappen

_________________
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).

Or. pt



AM\1201856NL.docx 33/58 PE648.616v01-00

NL

Amendement 58
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de tijdige en correcte tenuitvoerlegging van 
de herziene richtlijn hernieuwbare energie 
(RED II)1;

5. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de tijdige en correcte tenuitvoerlegging van 
de herziene richtlijn hernieuwbare energie 
(RED II)1; benadrukt echter dat bossen 
niet voor energie mogen worden ontgind 
ten koste van de bossen, 
klimaatverandering of andere 
milieukwesties en niet mag concurreren 
met andere gebruiksvormen van hout voor 
de lokale economische ontwikkeling, met 
name die van plattelandsgebieden; 
verzoekt de lidstaten om geen hout of 
producten op basis van hout in te voeren 
voor energiedoeleinden; verzoekt de 
Commissie de richtlijn hernieuwbare 
energie (RED II) te wijzigen zodat het 
verbranden van hout uit bossen niet 
meetelt in de streefcijfers voor 
hernieuwbare energie van de lidstaten en 
niet langer in aanmerking komt voor 
subsidies;

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Amendement 59
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de tijdige en correcte tenuitvoerlegging van 
de herziene richtlijn hernieuwbare energie 
(RED II)1;

5. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de tijdige en correcte tenuitvoerlegging van 
de herziene richtlijn hernieuwbare energie 
(RED II)1; benadrukt dat volgens 
Europese wetgeving slechts 36 %1 bis van 
alle bomen hoeven te worden verbrand 
voor het produceren van energie, wat 
inhoudt dat, vanwege de lage drempel 
voor elektrische efficiëntie, 64 van de 100 
bomen die worden gekapt en verbrand, 
worden verspild1 ter; verzoekt een einde te 
maken aan stimulansen en subsidies voor 
het opwekken van energie op basis van 
hout, wat duidelijk geen duurzame 
praktijk is;

_________________ _________________
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).

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).
1 bis Volgens de richtlijn hernieuwbare 
energie, artikel 29, lid 11, onder c), is 
elektriciteit “voor installaties met een 
totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van meer dan 100 MW, 
geproduceerd met ofwel hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingtechnologie, of ze 
is, in alleen op elektriciteit werkende 
installaties die een netto elektrische 
efficiëntie behalen van ten minste 36 %”.
1 ter FERN-briefing, “The shocking truth 
about EU forests... in numbers”. 
Zie:https://www.fern.org/fileadmin/uploa
ds/fern/Documents/2020/The_shocking_tr
uth_about_EU_forests_in_numbers.pdf

Or. xm

Amendement 60
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Henna Virkkunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de tijdige en correcte tenuitvoerlegging van 
de herziene richtlijn hernieuwbare energie 
(RED II)1;

5. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de tijdige en correcte tenuitvoerlegging van 
de herziene richtlijn hernieuwbare energie 
(RED II)1; spoort ertoe aan de richtlijn 
hernieuwbare energie uit te voeren met 
het oog op het verhogen van de innovatie 
en investeringen in de houtsector; 
beklemtoont het belang van een stabiel 
regelgevingskader en raadt een tweede 
herziening van de richtlijn hernieuwbare 
energie af;

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Amendement 61
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de tijdige en correcte tenuitvoerlegging van 
de herziene richtlijn hernieuwbare energie 
(RED II)1;

5. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de tijdige en correcte tenuitvoerlegging van 
de herziene richtlijn hernieuwbare energie 
(RED II)1; meent dat overeenkomstig het 
beginsel van cascadering prioriteit moet 
worden verleend aan een zo efficiënt 
mogelijk gebruik van hout, waarbij 
gebruiksvormen met een grotere 
toegevoegde waarde voorrang hebben en 
de productie van producten met een korte 
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levensduur wordt ontmoedigd;
_________________ _________________
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).

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).

Or. it

Amendement 62
Martin Hojsík

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de tijdige en correcte tenuitvoerlegging 
van de herziene richtlijn hernieuwbare 
energie (RED II)1;

5. verzoekt de Commissie de richtlijn 
hernieuwbare energie (RED II)1 te wijzigen 
op basis van wetenschappelijk 
onderbouwde kennis en het beginsel van 
cascadering te hanteren om voorrang te 
geven aan de doeltreffendste manier om 
hout te gebruiken; beklemtoont dat het 
verbranden van hout om energie op te 
wekken alleen mag gebeuren op het einde 
van de cascade;

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Amendement 63
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de tijdige en correcte tenuitvoerlegging van 
de herziene richtlijn hernieuwbare energie 
(RED II)1;

5. 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;

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Amendement 64
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. 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;

Or. it
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Amendement 65
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat biobrandstoffen en 
biomassa een belangrijke bijdrage leveren 
aan de opwekking van energie en 
verwarming in de EU en dat die bijdrage 
nog zal toenemen ten gevolge van de in 
RED II vastgestelde streefcijfers voor 
hernieuwbare energie, en dat de moderne 
economie op biologische basis 
uitdagingen inhoudt zoals de 
duurzaamheid van biomassa als 
grondstof, de doeltreffendheid van het 
gebruik ervan en de schaalvoordelen van 
de mobilisatie van biomassa; erkent dat 
duurzaam bosbeheer veel van deze 
problemen kan oplossen;

Or. en

Amendement 66
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. 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;

Or. en

Amendement 67
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Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. merkt op dat in de 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 Unie en om in aanmerking te 
komen voor ondersteuningsregelingen; 
beklemtoont dat de geharmoniseerde, 
Uniebrede criteria die onlangs zijn 
overeengekomen van essentieel belang 
zijn voor de vlotte werking van de interne 
energiemarkt en om 
concurrentievervalsing te voorkomen;

Or. en

Amendement 68
Henna Virkkunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat er nog steeds 
duurzame steun nodig is voor onderzoek en 
innovatie in de bosbouw, en dit in de hele 
boswaardeketen, alsook voor het gebruik 
van op hout gebaseerde producten als 
vervanging voor kunststofverpakkingen, in 
slim textiel en in geneesmiddelen;

6. benadrukt dat er nog steeds 
duurzame steun nodig is voor onderzoek en 
innovatie in de bosbouw, en dit in de hele 
houtwaardeketen, alsook voor het gebruik 
van op hout gebaseerde producten als 
vervanging voor fossiele of 
koolstofintensieve materialen zoals 
kunststofverpakkingen, in slim textiel en 
slimme vezels, in chemicaliën en in 
geneesmiddelen;

Or. en
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Amendement 69
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat er nog steeds 
duurzame steun nodig is voor onderzoek en 
innovatie in de bosbouw, en dit in de hele 
boswaardeketen, alsook voor het gebruik 
van op hout gebaseerde producten als 
vervanging voor kunststofverpakkingen, in 
slim textiel en in geneesmiddelen;

6. benadrukt dat er nog steeds 
duurzame steun nodig is voor onderzoek en 
innovatie in de bosbouw, en dit in de hele 
boswaardeketen, alsook voor het gebruik 
van veilige op hout gebaseerde producten 
als vervanging voor 
kunststofverpakkingen, in slim textiel en in 
geneesmiddelen; beklemtoont dat bij de 
prioritering van op hout gebaseerde 
alternatieven rekening moet worden 
gehouden met de gehele levenscyclus van 
producten en met hun milieuprestaties;

Or. en

Amendement 70
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat er nog steeds 
duurzame steun nodig is voor onderzoek en 
innovatie in de bosbouw, en dit in de hele 
boswaardeketen, alsook voor het gebruik 
van op hout gebaseerde producten als 
vervanging voor kunststofverpakkingen, in 
slim textiel en in geneesmiddelen;

6. benadrukt dat er nog steeds 
duurzame steun nodig is voor onderzoek en 
innovatie in de bosbouw, en dit in de hele 
boswaardeketen, alsook voor het gebruik 
van op hout gebaseerde producten als 
vervanging voor kunststofverpakkingen, in 
slim textiel en in geneesmiddelen; 
onderstreept dat kunststofproducten voor 
eenmalig gebruik moeten worden 
vervangen door duurzame producten met 
een lange levensduur;

Or. fr
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Amendement 71
Markus Buchheit

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat er nog steeds 
duurzame steun nodig is voor onderzoek en 
innovatie in de bosbouw, en dit in de hele 
boswaardeketen, alsook voor het gebruik 
van op hout gebaseerde producten als 
vervanging voor kunststofverpakkingen, in 
slim textiel en in geneesmiddelen;

6. benadrukt dat er nog steeds 
duurzame steun nodig is voor onderzoek en 
innovatie in de bosbouw, en dit in de hele 
boswaardeketen, alsook voor het gebruik 
van op hout gebaseerde producten als 
vervanging voor kunststofverpakkingen, in 
slim textiel en in geneesmiddelen, om 
Europese productieketens in geval van 
crisis minder afhankelijk te maken van de 
invoer uit derde landen;

Or. de

Amendement 72
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. 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 bosstrategie duurzaam 
bosbeheer, ook door kmo’s, wordt 
aangemoedigd;

Or. en

Amendement 73
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. 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;

Or. en

Amendement 74
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen;

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen; herhaalt zijn in 
eerste lezing aangenomen standpunt dat 
de duurzaamheid van ondernemingen, 
met inbegrip van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen, een doelstelling 
moet zijn van het programma voor de 
eengemaakte markt, het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en Europese statistieken;

Or. it

Amendement 75
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen;

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen; is van mening 
dat onderzoek in bosbouw en bosherstel 
het potentieel heeft om positieve 
resultaten op te leveren 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;

Or. en

Amendement 76
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen;

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen; onderstreept 
het feit dat onderzoek en innovatie op 
hoog niveau een essentiële rol spelen om 
ervoor te zorgen dat bossen en de 
houtsector een bijdrage leveren om het 
hoofd te bieden aan de uitdagingen van 
onze tijd;

Or. en

Amendement 77
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen;

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie, boslandbouw en 
samenleving door middel van specifieke 
instrumenten zoals Europese 
partnerschappen; is van mening dat deze 
programma’s mechanismen moeten 
omvatten die ervoor zorgen dat de 
doelstellingen worden behaald en de 
wetgeving inzake milieubescherming en 
het behoud van de diversiteit wordt 
nageleefd, terwijl eveneens de bestrijding 
van de klimaatverandering wordt 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 78
Henna Virkkunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen;

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen; 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;

Or. en
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Amendement 79
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen;

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken en stimuleren van nieuwe en 
bestaande banden tussen onderzoek, 
industrie en samenleving op alle niveaus 
door middel van specifieke instrumenten 
zoals Europese partnerschappen 
(bijvoorbeeld het Europees partnerschap 
voor een circulair biogebaseerd Europa 
en Built4People);

Or. en

Amendement 80
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen;

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen en de 
versterking van netwerken voor 
beroepsopleidingsscholen;

Or. fr

Amendement 81
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt om voldoende financiering 
voor Horizon Europa en voor het 
versterken van de banden tussen 
onderzoek, industrie en samenleving door 
middel van specifieke instrumenten zoals 
Europese partnerschappen;

7. vraagt om het opvoeren van 
financiering voor Horizon Europa en het 
opzetten van programma’s ter 
bevordering van samenwerking tussen 
onderzoek, industrie en samenleving;

Or. pt

Amendement 82
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt dat de meeste producten 
die uit de houtsector afkomstig zijn een 
korte levensduur hebben en dat de 
producten niet lang functioneren en geen 
koolstofopslag voor de lange termijn 
opleveren, zodat hun vervangingseffect 
verwaarloosbaar is; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de 
nauwkeurigheid van de bosgegevens te 
verbeteren, onder meer de rapportage 
over de gebruikswijzen van het geoogste 
hout; vraagt om deze gegevens te 
harmoniseren zodat vergelijkingen tussen 
de lidstaten mogelijk worden;

Or. en

Amendement 83
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. merkt op dat sinds de invoering 
van de bosstrategie in 2013 grote 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
onderzoek en technologie; benadrukt 
daarom dat het belangrijk is verder 
onderzoek op het gebied van bosbouw en 
producten uit biologische grondstoffen 
aan te moedigen en is van mening dat 
partnerschappen in het kader van het 
programma Horizon Europa daar verder 
voor moeten worden ingezet om de 
verbanden tussen onderzoek, de industrie 
en de samenleving te versterken;

Or. en

Amendement 84
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valerie Hayer, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op de werkzaamheden die 
worden verricht in het kader van het EU-
actieplan inzake de financiering van 
duurzame groei1 bis, met onder meer een 
EU-taxonomie voor duurzame 
activiteiten, op het gebied van bosbouw en 
andere economische activiteiten in 
verband met bossen;
_________________
1 bis Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Europese Raad, 
de Europese Centrale Bank, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s: Actieplan: 
duurzame groei financieren 
(COM/2018/097 final).

Or. en
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Amendement 85
Henna Virkkunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op het belang van de 
harmonisatie en uitwisseling van 
gegevens over bosbestanden binnen de 
hele EU;

Or. en

Amendement 86
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. 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 nauwkeuriger nationale 
bosinventarissen;

Or. en

Amendement 87
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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7 ter. benadrukt het feit dat rekening 
moet worden gehouden met de verbanden 
tussen de houtsector en andere sectoren, 
alsmede dat digitalisering en 
investeringen in onderzoek en innovatie 
belangrijk zijn om tot een industriële 
symbiose te komen;

Or. en

Amendement 88
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. wijst op het belang van 
onderwijs en van goed opgeleide 
werknemers 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;

Or. en

Amendement 89
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 90
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen.

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer met bindende 
doelstellingen op het gebied van 
biodiversiteit en onderstreept het regionale 
en economische belang van bossen; 
verzoekt de lidstaten de 
koolstofvastlegging te beschouwen als de 
eerste opdracht van hun nationale 
bosbouworganisaties en hun personele en 
financiële middelen te verhogen; wijst 
erop dat het belangrijk is de expertise van 
de overheid te behouden en kant zich 
tegen de privatisering van die 
organisaties.

Or. fr

Amendement 91
Henna Virkkunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen.

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer, aan de onafgebroken 
aanvoer van grondstoffen op basis van 
hout en onderstreept het regionale en 
economische belang van bossen; erkent 
dat duurzaam bosbeheer voornamelijk 
door kmo’s wordt aangestuurd en 
gehandhaafd; wijst op de positieve 
gevolgen van duurzaam bosbeheer voor 
de bestrijding van en aanpassing aan 
klimaatverandering.
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Or. en

Amendement 92
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen.

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen; wijst op de belangrijke rol die 
duurzaam bosbeheer vervult in de gehele 
waardeketen van bosbouw en bio-
economie, met name op het gebied van de 
levering van duurzame grondstoffen aan 
de sector;

Or. en

Amendement 93
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen.

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen; beklemtoont dat duurzaam 
bosbeheer tegelijkertijd zal leiden tot de 
verdubbeling van de bosactiva aangezien 
het hout langzamer wordt ontgonnen dan 
het groeit, en de bosvolumes dus blijven 
toenemen.

Or. en

Amendement 94
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Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen.

8. benadrukt dat in een bepaald 
percentage van de Europese bosgebieden 
wegens de klimaat- en biodiversiteitscrisis 
het principe moet worden toegepast dat er 
niet wordt ingegrepen, om de praktijken 
van intensief beheer te vervangen door 
langdurig en duurzaam bosbeheer en 
onderstreept het regionale, ecologische, 
maatschappelijke, culturele en 
economische belang van bossen.

Or. en

Amendement 95
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen.

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen; is van mening dat de knowhow en 
kennis van duurzaam bosbeheer moeten 
worden bevorderd aangezien daardoor 
ontbossing kan worden voorkomen en de 
gezondheid en diversiteit van bossen 
positief wordt beïnvloed.

Or. en

Amendement 96
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen.

8. benadrukt nogmaals de 
onvervangbare rol van bossen als groene 
longen van onze wereld en meent dat 
bosbehoud een beleidsprioriteit van de 
Europese Unie moet zijn.

Or. it

Amendement 97
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen.

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer dat niet wordt 
gegijzeld door particuliere belangen en 
onderstreept het belang van bossen voor de 
financiële, sociale en ecologische 
levenskwaliteit van mensen.

Or. pt

Amendement 98
Rob Rooken
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer en onderstreept het 
regionale en economische belang van 
bossen.

8. benadrukt de behoefte aan 
duurzaam bosbeheer, aan versterking van 
de traditionele wetshandhaving in bossen, 
en onderstreept het regionale en 
economische belang van bossen.

Or. en
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Amendement 99
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. acht het noodzakelijk dat in dit 
verband bijzondere aandacht wordt 
besteed aan het waarborgen van 
aanpassing aan de klimaatverandering in 
harmonie met de natuur in alle regio’s, 
met bijzondere aandacht voor de gebieden 
die door de klimaatverandering het meeste 
gevaar lopen, bijvoorbeeld door extreme 
hitte en drogere seizoenen in Zuid-
Europa, en het verschuiven van 
bossoorten en plaagorganismen naar het 
noorden; is van mening dat de Commissie 
een gedifferentieerde strategie moet 
voorstellen afhankelijk van de 
klimaatzones, met inbegrip van de 
mediterrane klimaatzone.

Or. en

Amendement 100
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. 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; meent dat de bosbouw en 
houtsector een enorm potentieel hebben 
om te investeren in en bij te dragen tot een 
schone en circulaire economie en om 
banen te creëren in Europa; acht het 
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noodzakelijk dat de beschikbaarheid van 
duurzame grondstoffen wordt 
gewaarborgd en bevorderd door een 
ondersteunend en coherent beleidskader 
voor alle betrokken sectoren. 

Or. en

Amendement 101
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Europese Unie 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.

Or. fr

Amendement 102
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. erkent dat duurzaam en actief 
bosbeheer voornamelijk door kmo’s wordt 
aangestuurd en gehandhaafd; is voorts 
van mening dat duurzaam en actief 
bosbeheer de doeltreffendste manier is om 
schade aan bossen en ontbossing te 
voorkomen en de biodiversiteit te 
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behouden.

Or. en

Amendement 103
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. beklemtoont dat hout in de 
industriële productie een van de 
alternatieven voor kunststof is en dat het 
ook in de bouw kan worden gebruikt; is 
van mening dat het daardoor het gebruik 
van kunststof kan verminderen wanneer 
dat noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 104
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Claudia Gamon

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst erop dat bossen in de Unie 
zeer uiteenlopende kenmerken hebben en 
dat er daarom verschillende beleids- en 
beheersbenaderingen nodig zijn.

Or. en

Amendement 105
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 ter. maakt zich zorgen dat de 
bosstrategie zal worden voorgesteld 
gekoppeld aan de biodiversiteitsstrategie 
met het gevaar dat de specifieke rol van 
kmo’s in het duurzame bosbeheer zal 
worden genegeerd, zodat wordt 
voorbijgegaan aan de doeltreffendste 
manier om schade aan bossen en 
ontbossing te voorkomen en de 
biodiversiteit te behouden.

Or. en

Amendement 106
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. beklemtoont het belang van 
bossen, door hun vermogen om op 
natuurlijke wijze koolstof op te slaan, 
hetgeen kan helpen de doelstellingen van 
de Europese Green Deal te behalen;

Or. en

Amendement 107
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. onderstreept dat de nieuwe 
Europese bosstrategie gebruik moet 
maken van de bestaande mechanismen en 
investeringen in het duurzame-bosbeleid, 
evenals van nieuwe instrumenten die zijn 
bedacht als reactie op de huidige situatie, 
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die met name is veroorzaakt door de 
coronaviruspandemie en de 
maatschappelijke en economische 
gevolgen ervan; beklemtoont dat 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan duurzaam bosbeheer en banencreatie 
in de houtsector;

Or. en

Amendement 108
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. verzoekt de Europese 
Commissie een mechanisme voor te 
stellen dat de omzetting van onbeheerde 
terreinen, braakland en verlaten 
industriegebieden in bossen aanmoedigt, 
en aldus bijdraagt tot het 
decarbonisatiebeleid en de bestrijding van 
de klimaatverandering.

Or. en


