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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Satu Hassi

Amendement 1
Paragraaf 1

1. neemt nota van het voorstel van de Commissie een actieplan voor een duurzame 
bosbouw op te stellen en benadrukt dat de bevoegdheid van de EU op het gebied van 
het bosbouwbeleid zeer beperkt is en dat ook zal blijven; stelt vast dat er bij alle 
besluiten over de Europese bossen van moet worden uitgegaan dat deze zeer 
verschillend van aard zijn en met zeer uiteenlopende ecologische uitdagingen worden 
geconfronteerd; is derhalve van mening dat het EU-actieplan voor duurzame bosbouw 
in overeenstemming moet zijn met de internationale verplichtingen van de EU en 
haar lidstaten en daarnaast in sterke mate rekening moet houden met het 
subsidiariteitsbeginsel en moet voortbouwen op de nationale bosbouwprogramma’s;

Or. en
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Satu Hassi

Amendement 2
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. betreurt dat ondanks het feit dat de omvang van het Europese bosbestand toeneemt, 
de milieuomstandigheden daarvan in de afgelopen tien jaar sterk achteruit zijn 
gegaan, en roept de Commissie op om in haar actieplan garanties op te nemen dat 
de bosbouwsector niet verder zal bijdragen tot de vernietiging en fragmentatie van 
habitats en de doelstelling van de EU om de aantasting van de biodiversiteit tegen 
het jaar 2010 te stop te zetten, niet verder in de weg zal staan; 

Or. en

Amendement ingediend door Hélène Goudin

Amendement 3
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. benadrukt dat de EU geen gemeenschappelijk bosbouwbeleid dient te ontwikkelen 
en dat de besluitvorming op dit belangrijke beleidsterrein op nationaal niveau moet 
worden geregeld;

Or. sv

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 4
Paragraaf 2

2. benadrukt het belang van de multifunctionaliteit van de bossen; merkt op dat bossen 
een essentiële ecologische, sociale en economische bijdrage leveren aan het 
bereiken van belangrijke maatschappelijke doeleinden en dat de duurzame 
ontwikkelingen van bossen een langetermijnvisie vereist, wat betekent dat het 
voorzorgsbeginsel en variëteit belangrijke voorwaarden moeten vormen; is van 
oordeel dat de uitdaging erin bestaat manieren te vinden om de diverse waardevolle 
kwaliteiten van bossen te beschermen en te bevorderen;

Or. sv
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Satu Hassi

Amendement 5
Paragraaf 2

2. wijst met nadruk op de multifunctionaliteit van de bossen; wijst erop dat de bosbouw, 
indien deze in overeenstemming wordt gebracht met belangrijke milieuvereisten als 
het behoud van de beschermende functies en de biodiversiteit van bossen en met de 
ontwikkeling van de plattelandsregio’s, een bijzonder duidelijke bijdrage levert tot het 
bereiken van verschillende doelstellingen van de strategieën van Lissabon en 
Göteborg; is derhalve van mening dat goede voorwaarden voor de bosbouw nodig 
zijn, evenals een sterk bewustzijn voor de diverse oogmerken van het bosbeheer, 
opdat de Unie de verschillende doelstellingen van haar milieubeleid kan bereiken;

Or. en

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 6
Paragraaf 3

3. stelt vast dat de Europese Unie thans reeds vele politieke beslissingen neemt die een 
rechtstreeks of onrechtstreeks effect hebben op de Europese bossen en de bosbouw, 
dat echter de coördinatie tussen de verschillende beleidsgebieden betreffende de 
bossen door de Commissie zeer te wensen overlaat; stelt vast dat door deze 
omstandigheid grote nadelen zijn ontstaan wat betreft de verenigbaarheid van 
verschillende doelstellingen van het milieubeleid en de voorwaarden voor de 
bosbouw, en dat (schrapping) de Commissie daarom het geldende beleid met 
betrekking tot de bossen dient te coördineren, en merkt op dat Natura 2000, het EU-
netwerk voor het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van dier- en 
plantensoorten, een belangrijk element van de groene infrastructuur van de EU 
vormt;

Or. sv

Amendement ingediend door Maciej Marian Giertych

Amendement 7
Paragraaf 3

3. stelt vast dat de Europese Unie thans reeds vele politieke beslissingen neemt die een 
rechtstreeks of onrechtstreeks effect hebben op de Europese bossen en de bosbouw
(schrapping); stelt vast dat (schrapping) het daarom tot de belangrijkste taken van de 
Commissie behoort (schrapping) evaluaties van tevoren uit te voeren opdat er bijtijds 
op kan worden gelet, welk effect bepaalde politieke besluiten op de Europese bossen 
en de bosbouw hebben; is derhalve van mening dat (schrapping) het Permanent 
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Comité voor de bosbouw met de uitvoering van dergelijke evaluaties dient te worden 
belast;

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Satu Hassi

Amendement 8
Paragraaf 3

3. stelt vast dat de Europese Unie thans reeds vele politieke beslissingen neemt die een 
rechtstreeks of onrechtstreeks effect hebben op de Europese bossen en de bosbouw, 
dat echter de coördinatie tussen de verschillende beleidsgebieden betreffende de 
bossen door de Commissie zeer te wensen overlaat; stelt vast dat door deze 
omstandigheid grote nadelen zijn ontstaan wat betreft de verenigbaarheid van 
verschillende doelstellingen van het milieubeleid en de voorwaarden voor de 
bosbouw, en dat het daarom tot de belangrijkste taken van de Commissie behoort, het 
geldende beleid met betrekking tot de bossen te coördineren en in de toekomst 
evaluaties van tevoren uit te voeren opdat er bijtijds op kan worden gelet, welk effect 
bepaalde politieke besluiten op de Europese bossen en de bosbouw hebben; is 
derhalve van mening dat de rol van het Permanent Comité voor de bosbouw moet 
worden versterkt met een inbreng vanuit de burgermaatschappij en dat het met het 
toezicht op de tenuitvoerlegging van het voorgestelde actieplan dient te worden belast;

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Satu Hassi

Amendement 9
Paragraaf 4

4. verwelkomt het FLEGT-actieplan van de Commissie, dat in het leven werd geroepen 
om het probleem van de illegale houtkap tegen te gaan; wijst erop dat de illegale 
houtkap enerzijds aanzienlijke ecologische en maatschappelijke problemen tot gevolg 
heeft en een verstoring van de handel in houtproducten veroorzaakt en economische 
schade aan het bosbedrijf berokkent; stelt vast dat een succesvolle bestrijding van de 
handel met illegaal gekapt hout er voor een groot deel voor kan zorgen dat de aan dit 
probleem ten grondslag liggende factoren, zoals gebrekkige eigendomsrechten, 
corruptie en armoede, uit de wereld worden geholpen; benadrukt evenwel dat een 
vrijwillig licentiesysteem niet zal volstaan om het probleem op te lossen, en dringt 
opnieuw aan op de ontwikkeling van een uitvoerig wetsvoorstel voor een verbod op 
de invoer in de EU van illegaal gekapt hout en illegale bosproducten, met het doel 
wereldwijd een sociaal en ecologisch verantwoord bosbeheer te bevorderen;

Or. en
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Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 10
Paragraaf 4

4. verwelkomt het FLEGT-actieplan van de Commissie, dat in het leven werd geroepen 
om het probleem van de illegale houtkap tegen te gaan; wijst erop dat de illegale 
houtkap enerzijds aanzienlijke ecologische en maatschappelijke problemen tot gevolg 
heeft en een verstoring van de handel in houtproducten veroorzaakt en economische 
schade aan het bosbedrijf berokkent; stelt vast dat een succesvolle bestrijding van de 
handel met illegaal gekapt hout er voor een groot deel voor kan zorgen dat de aan dit 
probleem ten grondslag liggende factoren, zoals onduidelijkheid over de eigendom, 
corruptie en armoede, uit de wereld worden geholpen; acht het bovendien van belang
dat gevoelige sancties en straffen worden opgelegd aan mensen en bedrijven die met 
illegaal gekapt hout handelen;

Or. sv

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 11
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. benadrukt het belang van bosecosystemen voor het behoud van de biodiversiteit in 
overeenstemming met de uit internationale overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen; merkt op dat het bij deze verplichtingen onder andere gaat om het 
Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio 1992) en om de doelstelling de 
achteruitgang van het aantal dier- en plantensoorten tegen 2010 te stoppen (EU-
bijeenkomst in Göteborg 2001; Johannesburg 2002); merkt op dat het voor een 
succesvolle naleving van deze verplichtingen van het grootste belang is voldoende 
gebieden als natuurreservaten aan te wijzen en de bosbouwmethoden, samen met de 
ruimtelijke ordening, beter af te stemmen op de biologische voorwaarden;

Or. sv

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Satu Hassi

Amendement 12
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. merkt op dat een groot deel van het in de EU geïmporteerde hout in de vorm van 
bewerkte producten aankomt, waarvan een deel uit illegaal gekapt hout is
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vervaardigd; verzoekt de Commissie, teneinde het verbod op de invoer van dergelijke 
illegale bosbouwproducten te vergemakkelijken, te overwegen om de douanewet van 
de Gemeenschap en de oorsprongsregels voor niet-preferentiële goederen met 
betrekking tot hout te wijzigen zodat het laatste land waar de bewerking van de uit 
natuurlijke hulpbronnen vervaardigde producten plaatsvindt, verplicht wordt de 
legale oorsprong van de grondstoffen aan te tonen;

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Satu Hassi

Amendement 13
Paragraaf 4 ter (nieuw)

4 ter. merkt op dat de certificeringsregeling van de Forest Stewardship Council (FSC) de
enige internationaal erkende regeling is die door verantwoordelijke 
houtmaatschappijen, inheemse belangengroepen, vakbonden alsmede
milieubewegingen en sociale groeperingen in de houtproducerende landen wordt 
ondersteund, en stelt derhalve voor dat alle importen naar de EU aan de door deze 
regeling opgestelde normen moeten voldoen en overeenkomstig moeten worden 
geëtiketteerd;

Or. en

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 14
Paragraaf 5

5. benadrukt dat hout als grondstof unieke eigenschappen bezit op grond waarvan het een 
(schrapping) hernieuwbare en regeneratieve hulpbron is; stelt vast dat een sterker 
gebruik (schrapping) van hout een belangrijk element vormt van, onder andere, de 
overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem; herinnert er 
echter aan dat op mondiaal niveau het gebruik van hout moet worden gereduceerd
en dat het verbruik van bosbouwproducten in veel landen van de EU efficiënter 
dient te worden;

Or. sv
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Satu Hassi

Amendement 15
Paragraaf 5

5. benadrukt dat hout als grondstof unieke eigenschappen bezit op grond waarvan het een 
echt hernieuwbare en regeneratieve hulpbron is; stelt vast dat een sterker gebruik 
(schrapping) van hout, bijvoorbeeld in de bouw-, de papier- en de energiesector, ertoe 
kan bijdragen het gebruik van niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen te 
verminderen en de koolstofcyclus uit te breiden, en dat daarom het duurzaam gebruik 
van hout onder inachtneming van de biodiversiteit en de sociale gerechtigheid kan 
bijdragen tot de mogelijkheden van de EU, haar verplichtingen in het kader van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en het Protocol 
van Kyoto na te komen;

Or. en

Amendement ingediend door Riitta Myller

Amendement 16
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. beklemtoont het belang van breed onderzoek op het gebied van hout voor het 
bereiken van de doelstellingen van de Europese Unie met betrekking tot het 
concurrentievermogen en het milieu; merkt op dat hout een grondstof is met een 
hoog gehalte aan chemicaliën waarvan tot op heden nog geen nuttig gebruik wordt 
gemaakt, en dat gepaste middelen dienen te worden geïnvesteerd in onderzoek naar 
deze stoffen en in de ontwikkeling van markttoepassingen daarvoor;

Or. fi

Amendement ingediend door Maciej Marian Giertych

Amendement 17
Paragraaf 6

6. vestigt de aandacht op regio’s die herhaaldelijk door grote bosbranden zijn getroffen, 
en betuigt zijn solidariteit met deze regio’s; hecht evenwel belang aan de vaststelling 
dat zowel de problemen in verband met bosbranden als ook de voorwaarden voor de 
bestrijding daarvan in de afzonderlijke lidstaten zeer van elkaar verschillen; wijst erop 
dat (schrapping), zoals de ervaring leert, de inspanningen en de inschakeling van de 
maatregelen ter plekke doorslaggevend zijn voor een doeltreffende preventie en 
bestrijding van bosbranden;

Or. en
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Satu Hassi

Amendement 18
Paragraaf 6

6. vestigt de aandacht op regio’s die herhaaldelijk door grote bosbranden zijn getroffen, 
en betuigt zijn solidariteit met deze regio’s; hecht evenwel belang aan de vaststelling 
dat zowel de problemen in verband met bosbranden als ook de voorwaarden voor de 
bestrijding daarvan in de afzonderlijke lidstaten zeer van elkaar verschillen; wijst erop 
dat het programma Forest Focus de betrokkenen weliswaar waardevolle ondersteuning 
biedt, maar dat, zoals de ervaring leert, de inspanningen en de inschakeling van de 
maatregelen ter plekke evenals een ontwikkeling weg van brandgevaarlijke 
monoculturen in de bosbouw, met name wat betreft eucalyptus, doorslaggevend zijn 
voor een doeltreffende bosbrandpreventie; 

Or. en

Amendement ingediend door María Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 19
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. wijst erop dat het grootste deel van de financiële middelen voor de 
bosbrandpreventie via het regionale ontwikkelingsbeleid wordt toegewezen; betreurt 
het gebrek aan coördinatie tussen de programma's die op regionaal en nationaal 
niveau worden uitgevoerd; is van mening dat het noodzakelijk is de coördinatie van 
die programma's te versterken door een stelsel van strategische communautaire 
richtsnoeren te formuleren opdat de preventiemaatregelen die door de verschillende 
nationale en/of lokale overheden worden getroffen op elkaar aansluiten;

Or. es

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 20
Paragraaf 6 ter (nieuw)

6 ter. verzoekt de Commissie iedere regio aan te bevelen een alomvattende strategie voor 
de bosbrandbestrijding op te stellen en met de lidstaten samen te werken; is van 
mening dat een dergelijke strategie zich eveneens moet uitstrekken tot de 
verhouding tussen de landbouw en het bosmilieu, de specifieke risico's van het 
gebied en de preventieve maatregelen die tegen deze risico's worden genomen;

Or. es
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Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 21
Paragraaf 6 quater (nieuw)

6 quater. benadrukt dat bebossing een essentieel instrument vormt voor de bestrijding van 
verwoestijning en droogte; is in dit verband van oordeel dat middelen ter 
beschikking moeten worden gesteld voor bebossingsacties en -strategieën 
waaraan de EU, de lidstaten, regio's en gemeenteraden behoren deel te nemen; 
is van mening dat er cijfers moeten worden geleverd om de bebossing te kunnen 
kwantificeren, dat de bebossing geëvalueerd en naar omvang en kenmerken 
gecontroleerd dient te worden;

Or. es

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 22
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

6 quinquies. roept ertoe op nieuwe methoden die gebruik maken van satellieten en andere 
geavanceerde technologieën voor het voorkomen en blussen van bosbranden 
te ontwikkelen en te onderzoeken, en verzoekt erom deze niet alleen in bossen 
in te zetten, maar ook ter bescherming van de burgerbevolking;

Or. es

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 23
Paragraaf 7 (nieuw)

7. benadrukt dat het belangrijk is een scala van verschillende bosbouwmethoden aan 
te wenden die rekening houden met de verschillende voorwaarden van de regio's 
qua vruchtbaarheid, klimaat en bosecosystemen; is van oordeel dat 
bosbouwmethoden moeten worden ontwikkeld die beter zijn afgestemd op de 
natuurlijke voorwaarden en de behoeften van kleine grondbezitters en die beter te 
verenigen zijn met de instandhouding van de biodiversiteit; is van mening dat er 
prioriteit moet worden verleend aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 
alternatieve bosbouwmethoden en dat daarbij kaalslag, eenzijdige monoculturen en 
het gebruik van kunstmatige middelen zoveel mogelijk moet worden vermeden; 

Or. sv
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Satu Hassi

Amendement 24
Paragraaf 7

7. beklemtoont de belangrijke rol van Natura 2000, dat als EU-netwerk zorgt voor de 
bescherming van de biodiversiteit en het behoud van dier- en plantensoorten en dat 
een voortzetting vormt van de vroegere vrijwillige maatregelen op dit gebied; acht het
voor het succes van Natura 2000 en andere inspanningen ten behoeve van de 
biodiversiteit noodzakelijk dat de eigenaars er zelf op toezien wat voor het behoud 
van hun bossen is vereist;

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Satu Hassi

Amendement 25
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. betreurt dat er in de mededeling van de Commissie geen verwijzing is opgenomen 
naar de laatste oerwouden; is van oordeel dat deze wouden over een unieke 
biodiversiteit beschikken die honderden bedreigde soorten omvat waarvan vele 
alleen in oerwouden en niet in aangelegde bossen kunnen leven; verzoekt de EU 
derhalve met klem onverwijld maatregelen te treffen om de nog bestaande 
oerwouden te beschermen;

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Satu Hassi

Amendement 26
Paragraaf 7 ter (nieuw)

7 ter. benadrukt dat het belangrijk is een balans te vinden tussen de economische, sociale 
en ecologische aspecten van de verschillende functies van de bossen en merkt op dat 
wanbestuur in de bosbouwsector tot sociale conflicten met bosafhankelijke 
bevolkingsgroepen heeft geleid, met name met de Lapse gemeenschap; benadrukt 
derhalve de noodzaak alle belanghebbenden, met inbegrip van de lokale bevolking 
en NGO's op sociaal en milieugebied, bij het bosbeheer te betrekken; is voorts van 
oordeel dat er dringende maatregelen nodig zijn om de op gewoonterechten 
gebaseerde landrechten en de levenwijzen van bosafhankelijke bevolkingsgroepen 
in Europa te beschermen;

Or. en
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Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 27
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. merkt op dat het nieuwe financiële instrument voor het milieu (LIFE+) van cruciaal 
belang is voor de bescherming van alle Europese bossen door middel van 
maatregelen ter controle op en voorkoming van de factoren die tot een 
achteruitgang van de bossen bijdragen, met inbegrip van bosbranden;

Or. es


