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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

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 sterke mate 
rekening moet houden met het subsidiariteitsbeginsel en moet voortbouwen op de 
nationale bosbouwprogramma’s;

2. wijst met nadruk op de multifunctionaliteit van de bossen; wijst erop dat de bosbouw, 
door economische groei in overeenstemming te brengen met belangrijke milieuvereisten
en door 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 
opdat de Unie de verschillende doelstellingen van haar milieubeleid kan bereiken;

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 en dat het met de tenuitvoerlegging van 
het voorgestelde actieplan dient te worden belast,

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, dat evenwel deze bestrijding niet dusdanig mag geschieden dat 
er nieuwe handelsbelemmeringen ontstaan, die vooral bij de kleine marktdeelnemers hard 
aankomen en verschillende problemen ten aanzien van de handel met illegaal gekapt hout 
nog dreigen te verergeren;
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5. benadrukt dat hout als grondstof unieke eigenschappen bezit op grond waarvan het een 
echt hernieuwbare en regeneratieve hulpbron is; stelt vast dat wij door sterker gebruik te 
maken van hout, bijvoorbeeld in de bouw-, de papier- en de energiesector, het gebruik van 
niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen gedeeltelijk kunnen indijken en de 
koolstofcyclus kunnen uitbreiden, en dat daarom het gebruik van hout aanmerkelijk kan
bijdragen tot de mogelijkheden van de EU, haar verplichtingen in het kader van het 
Protocol van Kyoto na te komen;

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 doorslaggevend zijn voor een doeltreffende bosbrandpreventie;

7. hecht bijzonder belang aan 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 vrijwillge maatregelen op dit gebied; acht het voor het succes van 
Natura 2000 en andere inspanningen ten behoeve van de biodiversiteit noodzakelijk dat de 
boseigenaars het gebruik en onderhoud van hun bossen zelf onder controle hebben;


