
PA\1198829NL.docx PE647.152v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie industrie, onderzoek en energie

2019/2156(INI)

19.2.2020

ONTWERPADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU 
opvoeren
(2019/2156(INI))

Rapporteur: Mauri Pekkarinen



PE647.152v01-00 2/3 PA\1198829NL.docx

NL

PA_NonLeg



PA\1198829NL.docx 3/3 PE647.152v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

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.

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).

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

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.

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.

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.

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.


