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Amendement 1
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. Voor een doeltreffend bosbeleid is 
betrouwbare informatie nodig over 
bosbestanden, de staat waarin zij verkeren 
en de wijze waarop zij worden beheerd en 
gebruikt, alsmede over veranderingen in 
landgebruik. Is van oordeel dat de EU 
aardobservatiegegevens van verschillende 
bronnen moet gebruiken voor het toezicht 
op ontbossing en bosdegradatie.

A. overwegende dat voor een 
duurzaam en doeltreffend bosbeleid 
betrouwbare informatie nodig is over de 
toestand van bossen (aanpassing aan de 
klimaatverandering en verspreiding van 
parasitaire aantasting) en de wijze waarop 
zij worden beheerd en gebruikt, alsmede 
over veranderingen in landgebruik; is van 
oordeel dat de EU aardobservatiegegevens 
van verschillende bronnen moet gebruiken 
voor het toezicht op ontbossing en 
bosdegradatie; overwegende dat een 
duurzaam bosbouwbeleid in het licht van 
de COVID-19-pandemie meer dan ooit 
nodig is;  overwegende dat door 
ontbossing, ongeremde verstedelijking en 
industrialisatie nog maar weinig 
leefgebied over is voor in het wild levende 
diersoorten, waardoor de 
waarschijnlijkheid van herhaaldelijk en 
nauw contact tussen mens en dier en 
uiteindelijk een "overschrijding van de 
soortgrens" groter wordt;

Or. fr

Amendement 2
Zdzisław Krasnodębski, Rob Rooken

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. Voor een doeltreffend bosbeleid is 
betrouwbare informatie nodig over 
bosbestanden, de staat waarin zij verkeren 
en de wijze waarop zij worden beheerd en 
gebruikt, alsmede over veranderingen in 

A. overwegende dat voor een 
doeltreffend bosbeleid betrouwbare 
informatie nodig is over bosbestanden, de 
staat waarin zij verkeren en de wijze 
waarop zij worden beheerd en gebruikt, 
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landgebruik. Is van oordeel dat de EU 
aardobservatiegegevens van verschillende 
bronnen moet gebruiken voor het toezicht 
op ontbossing en bosdegradatie.

alsmede over veranderingen in 
landgebruik; is van oordeel dat de EU 
aardobservatiegegevens van verschillende 
bronnen moet gebruiken voor het toezicht 
op ontbossing en bosdegradatie, en daarbij 
toe moet zien op nauwe samenwerking 
met de lidstaten;

Or. en

Amendement 3
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 4
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Verwelkomt de mededeling van de 
Commissie van 23 juli 2019 getiteld 
“Bescherming en herstel van bossen 
wereldwijd: de actie van de EU opvoeren” 
(COM(2019)0352).

1. benadrukt dat de mondiale 
ontbossing en aantasting van de bossen 
ernstige problemen zijn; verwelkomt de 
mededeling van de Commissie van 23 juli 
2019 getiteld “Bescherming en herstel van 
bossen wereldwijd: de actie van de EU 
opvoeren” (COM(2019)0352); wijst erop 
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dat aan de hand van deze voorstellen 
beleidsinitiatieven ontwikkeld moeten 
worden;

Or. en

Amendement 5
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Verwelkomt de mededeling van de 
Commissie van 23 juli 2019 getiteld 
“Bescherming en herstel van bossen 
wereldwijd: de actie van de EU opvoeren” 
(COM(2019)0352).

1. neemt kennis van de mededeling 
van de Commissie van 23 juli 2019 getiteld 
“Bescherming en herstel van bossen 
wereldwijd: de actie van de EU opvoeren” 
(COM(2019)0352);

Or. pt

Amendement 6
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de EU en haar 
lidstaten onmiddellijk actie moeten 
ondernemen om te voldoen aan de door 
hen aangegane verplichtingen, te weten:
- de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, 
en met name doelstelling 15 en het daarin 
vervatte streefdoel 2, dat gaat over het 
duurzaam beheren van alle soorten 
bossen, het tegenhouden van ontbossing, 
het herstellen van aangetaste bossen en 
het aanzienlijk opvoeren van bebossing en 
herbebossing tegen 2020; en
- de bestaande mondiale overeenkomsten, 
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toezeggingen en kaders die bijdragen tot 
de vermindering van ontbossing en 
bosdegradatie en het herstel van bossen, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, het algemeen 
strategisch plan voor biodiversiteit 2011-
2020 en de bijbehorende Aichi-
biodiversiteitsdoelen, en het strategisch 
plan van de VN voor bossen en de 
bijbehorende mondiale bosdoelen;

Or. en

Amendement 7
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat initiatieven moeten 
worden genomen om problemen buiten 
Europa aan te pakken, waarbij de nadruk 
moet liggen op de tropen en de factoren 
buiten de bosbouwsector die leiden tot 
onduurzame praktijken in het bos, tot 
ontbossing en tot bosdegradatie; stelt vast 
dat de Europese houtsector uitsluitend 
legaal verkregen hout verwerkt dat 
afkomstig is uit duurzaam beheerde 
bossen;

Or. en

Amendement 8
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst er met bezorgdheid op dat 
overmatige houtkap en de vernietiging 
van habitats en biodiversiteit het van 
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zoönosen als COVID-19 uitgaande gevaar 
voor de bevolking aanzienlijk vergroot; 
onderstreept dat de pogingen om de 
opwarming van de aarde en het verlies 
van biodiversiteit en habitats een halt toe 
te roepen radicaal moeten worden 
opgevoerd;

Or. fr

Amendement 9
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 10
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat de uitvoering van de 
houtverordening van de EU moet worden 
bevorderd om te voorkomen dat illegaal 
gewonnen hout op de Europese interne 
markt komt;
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Or. en

Amendement 11
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Steunt de prioriteiten voor actie 
zoals uiteengezet in de mededeling en 
belooft de beschreven acties actief ten 
uitvoer te zullen leggen.

2. belooft actief beleid na te streven, 
zodat bossen in biologisch, sociaal en 
cultureel opzicht diverser worden met het 
oog op de bescherming van ecosystemen 
en habitats en ter aanmoediging van de 
sociale en economische ontwikkeling van 
lokale gemeenschappen; verwerpt de 
zuiver commerciële visie op grondstoffen 
en goederen uit bossen die leidend zijn bij 
de vrijhandelsovereenkomsten;

Or. pt

Amendement 12
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Steunt de prioriteiten voor actie 
zoals uiteengezet in de mededeling en 
belooft de beschreven acties actief ten 
uitvoer te zullen leggen.

2. neemt kennis van de prioriteiten 
voor actie zoals uiteengezet in de 
mededeling en belooft de beschreven acties 
actief verder te ontwikkelen, zodat ze 
effectief worden en elkaar aanvullen, en 
verlangt voorts dat deze acties worden 
opgevoerd en correct ten uitvoer gelegd; 

Or. en

Amendement 13
Rob Rooken
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namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Steunt de prioriteiten voor actie 
zoals uiteengezet in de mededeling en 
belooft de beschreven acties actief ten 
uitvoer te zullen leggen.

2. neemt kennis van de prioriteiten 
voor actie zoals uiteengezet in de 
mededeling en is ingenomen met de 
beschreven acties; onderstreept dat met 
name meer inspanningen ter bescherming 
van oerbossen geleverd moeten worden;

Or. en

Amendement 14
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Steunt de prioriteiten voor actie 
zoals uiteengezet in de mededeling en 
belooft de beschreven acties actief ten 
uitvoer te zullen leggen.

2. erkent de prioriteiten voor actie 
zoals uiteengezet in de mededeling en 
belooft de beschreven acties actief op te 
voeren en effectief ten uitvoer te zullen 
leggen.

Or. en

Amendement 15
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat herstel van bossen 
geen compensatie voor ontbossing kan 
zijn, aangezien het herstel van verloren 
habitats en ecosystemen decennia of zelfs 
eeuwen kan duren; benadrukt dat het dus 
van essentieel belang is om herstel als 
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aanvullende maatregel in te zetten en niet 
als alternatief ter bestrijding van 
ontbossing;

Or. fr

Amendement 16
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat een holistische 
aanpak moet worden gevolgd; 
onderstreept dat maatregelen moeten 
berusten op de drie pijlers van 
duurzaamheid: ecologische, economische 
en sociale duurzaamheid;

Or. en

Amendement 17
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat besluiten over 
beleidsmaatregelen met betrekking tot 
bossen, de houtsector en de 
desbetreffende waardeketens empirisch 
onderbouwd moeten zijn;

Or. en

Amendement 18
Patrizia Toia

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. Betreurt het ten zeerste dat de EU-
doelstelling van het tegen 2020 met 50 % 
reduceren van de brutokap van tropische 
bossen ondanks de inspanningen van de 
Unie en haar lidstaten waarschijnlijk niet 
zal worden verwezenlijkt en geeft in dit 
verband volmondig steun aan het voorstel 
van de Commissie om de actie voor 
bescherming en herstel van de bossen van 
de wereld op te voeren.

3. betreurt het ten zeerste dat de EU-
doelstelling van het tegen 2020 met 50 % 
reduceren van de brutokap van tropische 
bossen ondanks de inspanningen van de 
Unie en haar lidstaten waarschijnlijk niet 
zal worden verwezenlijkt en geeft in dit 
verband volmondig steun aan het voorstel 
van de Commissie om de actie voor 
bescherming en herstel van de bossen van 
de wereld op te voeren. wijst erop dat 
diersoorten die virussen en bacteriën bij 
zich dragen door ontbossing hun habitats 
verliezen en zo naar gebieden worden 
gedreven waar mensen wonen, waardoor 
de waarschijnlijkheid toeneemt dat 
gevaarlijke ziekten van soort op soort 
worden overgebracht;

Or. it

Amendement 19
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Betreurt het ten zeerste dat de EU-
doelstelling van het tegen 2020 met 50 % 
reduceren van de brutokap van tropische 
bossen ondanks de inspanningen van de 
Unie en haar lidstaten waarschijnlijk niet 
zal worden verwezenlijkt en geeft in dit 
verband volmondig steun aan het voorstel 
van de Commissie om de actie voor 
bescherming en herstel van de bossen van 
de wereld op te voeren.

3. is uitermate bezorgd over het feit 
dat de toezegging van de EU en haar 
lidstaten om in het licht van de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen de ontbossing 
tegen 2020 een halt toe te roepen 
waarschijnlijk niet zal worden 
verwezenlijkt en geeft in dit verband 
volmondig steun aan het voorstel van de 
Commissie om de actie voor bescherming 
en herstel van de bossen van de wereld op 
te voeren.

Or. en
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Amendement 20
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Betreurt het ten zeerste dat de EU-
doelstelling van het tegen 2020 met 50 % 
reduceren van de brutokap van tropische 
bossen ondanks de inspanningen van de 
Unie en haar lidstaten waarschijnlijk niet 
zal worden verwezenlijkt en geeft in dit 
verband volmondig steun aan het voorstel 
van de Commissie om de actie voor 
bescherming en herstel van de bossen van 
de wereld op te voeren.

3. merkt op dat de doelstelling van het 
tegen 2020 met 50 % reduceren van de kap 
van tropische bossen niet gehaald blijkt te 
zijn omdat de EU beleid blijft bevorderen 
dat private belangen dient en het 
openbaar belang schaadt;

Or. pt

Amendement 21
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Betreurt het ten zeerste dat de EU-
doelstelling van het tegen 2020 met 50 % 
reduceren van de brutokap van tropische 
bossen ondanks de inspanningen van de 
Unie en haar lidstaten waarschijnlijk niet 
zal worden verwezenlijkt en geeft in dit 
verband volmondig steun aan het voorstel 
van de Commissie om de actie voor 
bescherming en herstel van de bossen van 
de wereld op te voeren.

3. betreurt het ten zeerste dat de EU-
doelstelling om in het kader van de 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen de 
ontbossing tegen 2020 een halt 
toegeroepen te hebben ondanks de 
inspanningen van de Unie en haar lidstaten 
waarschijnlijk niet zal worden 
verwezenlijkt en geeft in dit verband 
volmondig steun aan het voorstel van de 
Commissie om de actie voor bescherming 
en herstel van de bossen van de wereld op 
te voeren.

Or. en

Amendement 22
Manuel Bompard
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herhaalt het in zijn resolutie van 
15 januari 2020 over de Europese Green 
Deal aan de Commissie gerichte verzoek 
om een voorstel voor Europese wetgeving 
in te dienen op basis van passende 
zorgvuldigheid, zodat bij producten die op 
de interne markt komen duurzame en 
ontbossingsvrije toeleveringsketens 
gegarandeerd worden;

Or. fr

Amendement 23
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderkent dat duurzaam en actief 
bosbeheer de effectiefste manier is om 
schade aan bossen en ontbossing te 
voorkomen en biodiversiteit te behouden;

Or. en

Amendement 24
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verlangt dat nieuwe stimulansen 
worden geboden om de gevolgen van het 
voedselsysteem van de EU op de natuur 
en op de mens binnen en buiten de EU te 
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verminderen;

Or. en

Amendement 25
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat duurzaam 
bosbeheer drie wezenlijke voordelen voor 
het klimaat biedt: koolstofbinding en -
opslag in weerbare, groeiende bossen; 
koolstofopslag in de uit de houtoogst 
voortkomende houtproducten; en een 
hernieuwbare en klimaatvriendelijke 
grondstof die energie-intensieve 
materialen en fossiele brandstoffen 
vervangt;

Or. en

Amendement 26
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert eraan dat inspanningen 
met het oog op het herstel van bossen en 
het creëren van bossen met een grote 
biodiversiteit die klimaatresistenter zijn, 
prioriteit moeten krijgen boven EU-
maatregelen op het gebied van bebossing 
en herbebossing;

Or. en
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Amendement 27
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. merkt op dat dankzij 
duurzaam bosbeheer de waarde van 
bosbouw gedurende langere tijd benut 
kan worden, waardoor de economische 
stimulans bij duurzaam bosbeheer het 
mogelijk maakt het bosbestand te 
verdubbelen, omdat de oogst in een lager 
tempo plaatsvindt dan de groei en het 
bosvolume dus verder toeneemt;

Or. en

Amendement 28
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Onderstreept dat reeds veel 
financiering met middelen van Horizon 
2020 aan onderzoek en innovatie in 
verband met de transitie naar meer 
duurzame praktijken op het gebied van 
landgebruik en bevoorradingsketens is 
besteed, teneinde ontbossing en 
bosdegradatie een halt toe te roepen. Vindt 
dat de steun met middelen van Horizon 
2020 voor deze doelstellingen moet 
worden gecontinueerd.

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

Or. pt

Amendement 29
Rob Rooken
namens de ECR-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Benadrukt het belang van 
partnerschappen met derde landen voor het 
versterken van duurzaam bosbeheer, de op 
hout stoelende circulaire economie en hun 
sterke onderlinge wisselwerking met 
betrekking tot bestrijding van ontbossing.

5. benadrukt het belang van 
partnerschappen met derde landen voor het 
versterken van duurzaam bosbeheer, de op 
hout stoelende circulaire economie en hun 
sterke onderlinge wisselwerking met 
betrekking tot bestrijding van ontbossing; 
moedigt de lidstaten aan de invoer van 
(rest)hout uit derde landen dat wordt 
gebruikt voor biomassa te staken, 
aangezien biomassa geen vorm van 
duurzame energie is en er bij de 
verbranding van hout meer CO2 vrijkomt: 
20 % meer dan bij kolen en 95 % meer 
dan bij gas; benadrukt voorts dat bij het 
vervoer van hout uit derde landen naar de 
EU een grote hoeveelheid energie wordt 
verbruikt en aanzienlijke hoeveelheden 
koolstof in de atmosfeer terecht komen;

Or. en

Amendement 30
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Benadrukt het belang van 
partnerschappen met derde landen voor het 
versterken van duurzaam bosbeheer, de op 
hout stoelende circulaire economie en hun 
sterke onderlinge wisselwerking met 
betrekking tot bestrijding van ontbossing.

5. benadrukt het belang van 
partnerschappen met derde landen voor het 
versterken van duurzaam bosbeheer, de op 
hout stoelende circulaire economie en hun 
sterke onderlinge wisselwerking met 
betrekking tot bestrijding van ontbossing; 
wijst erop dat duurzaam bosbeheer 
ontbossing kan tegengaan en een 
positieve uitwerking heeft op de 
gezondheid en de diversiteit van bossen; is 
van mening dat het tegengaan van 
ontbossing en de bevordering van 
duurzaam bosbeheer op alle niveaus 
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ondersteund moeten worden aan de hand 
van een op partnerschap gebaseerde 
benadering;

Or. en

Amendement 31
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Benadrukt het belang van 
partnerschappen met derde landen voor het 
versterken van duurzaam bosbeheer, de 
op hout stoelende circulaire economie en 
hun sterke onderlinge wisselwerking met 
betrekking tot bestrijding van ontbossing.

5. benadrukt het belang van 
partnerschappen met derde landen bij de 
bestrijding van ontbossing, zodat 
duurzame voedselketens worden versterkt 
en de opwarming van de aarde, het verlies 
van biodiversiteit, landroof en 
schendingen van de mensenrechten 
tegengegaan wordt; spreekt zich ervoor 
uit dat in het kader van het nieuwe 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI) een speciaal 
bosfonds wordt opgericht;

Or. fr

Amendement 32
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Benadrukt het belang van 
partnerschappen met derde landen voor het 
versterken van duurzaam bosbeheer, de op 
hout stoelende circulaire economie en hun 
sterke onderlinge wisselwerking met 
betrekking tot bestrijding van ontbossing.

5. benadrukt het belang van inclusieve 
partnerschappen met derde landen voor het 
versterken van duurzaam landbeheer en 
duurzame landbouw, grondbezit en goed 
bestuur, en hun sterke onderlinge 
wisselwerking met betrekking tot 
bestrijding van ontbossing; verlangt dat 
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een op partnerschap gebaseerde 
benadering beter bestuur ondersteunt, de 
rechten van inheemse volkeren, kleine 
landbouwbedrijven en lokale 
gemeenschappen eerbiedigt en processen 
met meerdere belanghebbenden in 
productielanden mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 33
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Benadrukt het belang van 
partnerschappen met derde landen voor het 
versterken van duurzaam bosbeheer, de op 
hout stoelende circulaire economie en hun 
sterke onderlinge wisselwerking met 
betrekking tot bestrijding van ontbossing.

5. benadrukt dat partnerschappen met 
derde landen, die de rechten van inheemse 
volkeren eerbiedigen, belangrijk zijn voor 
het versterken van duurzaam land- en 
bosbeheer, de op hout stoelende circulaire 
economie en hun sterke onderlinge 
wisselwerking met betrekking tot 
bestrijding van ontbossing;

Or. en

Amendement 34
Zdzisław Krasnodębski, Rob Rooken

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Benadrukt het belang van 
partnerschappen met derde landen voor het 
versterken van duurzaam bosbeheer, de op 
hout stoelende circulaire economie en hun 
sterke onderlinge wisselwerking met 
betrekking tot bestrijding van ontbossing.

5. benadrukt het belang van 
partnerschappen met derde landen voor het 
versterken van duurzaam bosbeheer, dat 
een belangrijke rol speelt in de op hout 
stoelende circulaire economie, en voor het 
verder ontwikkelen van hun sterke 
onderlinge relatie met betrekking tot 
bestrijding van ontbossing;
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Or. en

Amendement 35
Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Benadrukt het belang van 
partnerschappen met derde landen voor 
het versterken van duurzaam bosbeheer, de 
op hout stoelende circulaire economie en 
hun sterke onderlinge wisselwerking met 
betrekking tot bestrijding van ontbossing.

5. benadrukt het belang van het 
instellen en opvoeren van 
grensoverschrijdende samenwerking voor 
het versterken van duurzaam bosbeheer, de 
op hout stoelende circulaire economie en 
hun onderlinge wisselwerking met 
betrekking tot bestrijding van ontbossing;

Or. pt

Amendement 36
Tomas Tobé

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat private 
investeringen gemobiliseerd moeten 
worden om de oorzaken van ontbossing 
aan te pakken en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen en de 
Overeenkomst van Parijs te 
verwezenlijken; benadrukt in dit verband 
hoe belangrijk een concurrentiegericht 
regelgevingsklimaat is, en dat 
belanghebbenden volledig betrokken 
moeten worden bij alle fasen van het 
beleidsproces; roept de Commissie voorts 
op om van de industrie uitgaande 
innovaties en initiatieven ter verhoging 
van de duurzaamheid in waardeketens te 
ondersteunen en te stimuleren;

Or. en
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Amendement 37
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om met 
andere afnemerslanden, met inbegrip van 
China en India, een dialoog aan te gaan 
over ontbossingsvrije toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 38
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat het herstel van 
bossen en hun biodiversiteit van groot 
belang is voor het waarborgen van een 
klimaatresistent milieu;

Or. en

Amendement 39
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Unie gedetailleerdere 
aardobservatiesatellieten te ontwikkelen 
om accuraat en in real time toezicht op 
ontbossing te kunnen houden; wijst erop 
dat de zo verkregen informatie een 
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waardevol instrument zou zijn voor de 
wereldwijde bestrijding van ontbossing;

Or. en

Amendement 40
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Unie haar 
aardobservatiesatellieten te verbeteren om 
gedetailleerder en vroegtijdiger toezicht 
op ontbossing te kunnen houden;

Or. en

Amendement 41
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Dringt erop aan consumenten 
bewuster te maken van de noodzaak om 
de gevolgen van ons verbruik voor het 
land te verminderen en stimuleert mensen 
om producten te consumeren uit 
“ontbossingsvrije” toeleveringsketens.

6. verzoekt de Commissie een 
rechtskader voor te stellen ter 
waarborging van duurzame en 
ontbossingsvrije toeleveringsketens voor 
producten die in de EU in de handel 
worden gebracht, en daarbij het 
bewustzijn van consumenten voor de door 
hun consumptie veroorzaakte voetafdruk 
te versterken en een gedragsverandering 
in de richting van duurzame en 
ontbossingsvrije producten aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 42
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François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Dringt erop aan consumenten 
bewuster te maken van de noodzaak om 
de gevolgen van ons verbruik voor het 
land te verminderen en stimuleert mensen 
om producten te consumeren uit 
“ontbossingsvrije” toeleveringsketens.

6. herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om zo snel mogelijk een 
Europees rechtskader voor te stellen op 
basis van passende zorgvuldigheid, dat 
zorgt voor duurzame en ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor producten die in 
de EU in de handel worden gebracht, met 
in het bijzonder aandacht voor het 
aanpakken van de belangrijkste oorzaken 
van ingevoerde ontbossing en het 
bevorderen van de invoer van producten 
die in het buitenland geen ontbossing 
veroorzaken; benadrukt dat dit 
rechtskader vergezeld moet gaan van een 
solide handhavingsmechanisme en 
doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties voor niet-naleving 
moet bevatten;

Or. en

Amendement 43
Rob Rooken
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Dringt erop aan consumenten 
bewuster te maken van de noodzaak om de 
gevolgen van ons verbruik voor het land te 
verminderen en stimuleert mensen om 
producten te consumeren uit 
“ontbossingsvrije” toeleveringsketens.

6. dringt erop aan consumenten 
bewuster te maken van de noodzaak om de 
gevolgen van ons verbruik voor het land en 
de productie van biobrandstoffen als 
palmolie en mais, waarvoor enorme 
ontbossing nodig is, te verminderen;  
stimuleert mensen om producten te 
consumeren uit "ontbossingsvrije" 
toeleveringsketens;
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Or. en

Amendement 44
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Dringt erop aan consumenten 
bewuster te maken van de noodzaak om de 
gevolgen van ons verbruik voor het land te 
verminderen en stimuleert mensen om 
producten te consumeren uit 
“ontbossingsvrije” toeleveringsketens.

6. dringt erop aan consumenten en 
ondernemingen bewuster te maken van de 
noodzaak om de gevolgen van ons verbruik 
voor het land te verminderen en stimuleert 
mensen om producten te consumeren uit 
“ontbossingsvrije” toeleveringsketens, 
bijvoorbeeld door mensen te stimuleren 
minder vlees te eten;

Or. fr

Amendement 45
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Claudia Gamon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. Dringt erop aan consumenten 
bewuster te maken van de noodzaak om de 
gevolgen van ons verbruik voor het land te 
verminderen en stimuleert mensen om 
producten te consumeren uit 
“ontbossingsvrije” toeleveringsketens.

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

Or. en

Amendement 46
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om zo snel mogelijk een 
Europees rechtskader voor te stellen op 
basis van passende zorgvuldigheid, dat 
zorgt voor duurzame en ontbossingsvrije 
toeleveringsketens voor producten die in 
de EU in de handel worden gebracht en 
die het natuurlijke ecosysteem in stand 
houden overeenkomstig internationale 
normen en verplichtingen, zoals de 
rechten van inheemse volkeren en lokale 
gemeenschappen, waarbij in het bijzonder 
aandacht is voor het aanpakken van de 
belangrijkste oorzaken van ingevoerde 
ontbossing1 bis;
_________________
1 bis paragraaf 71 van de resolutie over de 
Green Deal: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_NL.html

Or. fr

Amendement 47
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op hoe belangrijk het is om 
erop toe te zien dat ontbossing aan de 
orde komt in de politieke dialogen op 
nationaal niveau, en dat partnerlanden 
geholpen worden om nationale kaders 
voor bosbouw en duurzame bosbouw te 
ontwikkelen en uit te voeren; benadrukt 
dat in deze nationale kaders zowel de 
binnenlandse behoeften als de mondiale 
verplichtingen tot uiting moeten komen; 
onderstreept dat 
stimuleringsmechanismen voor kleine 
landbouwers ingevoerd moeten worden 
ter behoud en verbetering van 
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ecosystemen en producten die voortkomen 
uit duurzame bosbouw en landbouw;

Or. en

Amendement 48
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie voorstellen 
te doen voor aanbevelingen voor 
duurzaam bosbeheer in derde landen, 
zodat voormalige weide- en 
landbouwgrond kan worden omgezet in 
bosgebied;

Or. en

Amendement 49
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. beveelt aan om ook financiële 
instellingen te onderwerpen aan passende 
zorgvuldigheid en een solide 
handhavingskader vast te stellen met 
doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties bij niet-naleving, 
alsmede klachtenprocedures voor derden 
en betrokken personen, zodat in bossen 
levende gemeenschappen hun rechten 
kunnen doen gelden en verdedigen;

Or. fr

Amendement 50
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Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat niet zozeer nieuwe 
normen en certificaten ingevoerd moeten 
worden, maar dat de reeds bestaande 
normen en certificeringsstelsels verbeterd 
moeten worden; onderstreept voorts dat 
normen en certificeringsstelsels de handel 
niet mogen inperken en verenigbaar 
moeten zijn met de WTO-regels;

Or. en

Amendement 51
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie een 
definitie van het begrip 'ontbossingsvrije 
zone' voor te stellen om de transparantie 
van de toeleveringsketens te vergroten en 
het risico op ontbossing voor industrie en 
consumenten te minimaliseren, en er zo 
toe bij te dragen dat bewezen kan worden 
dat toeleveringsketens ontbossingsvrij 
zijn;

Or. en

Amendement 52
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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6 quater. onderstreept dat ontbossing 
in eerste instantie een landbouwprobleem 
is, en dat normen en certificeringsstelsels 
daarom moeten gelden voor 
landbouwproducten, en niet voor op hout 
gebaseerde materialen, de productie van 
papierpulp en papier, uit biomassa 
gewonnen vezels en grondstoffen voor de 
productie van biobrandstof;

Or. en

Amendement 53
Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie het 
Europees bosbeleid volledig te integreren 
in de Europese Green Deal, zodat het 
bosbeleid een van de wezenlijke 
onderdelen van de Green Deal wordt 
omdat het bijdraagt aan het halen van 
ambitieuze energie- en klimaatdoelen;

Or. en

Amendement 54
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. onderstreept dat het 
effectieve behoud van bosecosystemen 
ervan afhangt of de bijdrage van 
inheemse volkeren en lokale 
gemeenschappen aan bosbehoud al dan 
niet wordt erkend;

Or. fr
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Amendement 55
Manuel Bompard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. spreekt zich ervoor uit om 
concrete doelen en bindende 
verplichtingen met betrekking tot de 
bestrijding van ontbossing op te nemen in 
de hoofdstukken over het sluiten van EU-
handelsakkoorden met derde landen;

Or. fr

Amendement 56
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. benadrukt hoe belangrijk 
het is de complexiteit en administratieve 
belasting te beperken omdat dit in hoge 
mate schadelijk is voor kleine en 
middelgrote landbouwbedrijven en de 
collectieve landbouw in 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 57
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. benadrukt de noodzaak om 
bijkomende, WTO-conforme, 
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regelgevende en niet-regelgevende 
maatregelen aan de vraagzijde nader te 
evalueren, zodat een gemeenschappelijk 
begrip van ontbossingsvrije 
toeleveringsketens tot stand komt;  
benadrukt dat transparantere 
toeleveringsketens nodig zijn en dat het 
risico op ontbossing - al dan niet in 
verband met de invoer van grondstoffen 
in de EU - geminimaliseerd moet worden;

Or. en


