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SUGGESTIES

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

1. 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;

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;

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;

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;

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

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;

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;

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

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).


