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Resolutie van het Europees Parlement over het aangaan van de uitdagingen van 
ontbossing en aantasting van bossen om de klimaatverandering en het verlies aan 
biodiversiteit aan te pakken

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over het aangaan 
van de uitdagingen van ontbossing en aantasting van bossen om de klimaatverandering en 
het verlies aan biodiversiteit aan te pakken (COM(2008) 0645),

– gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de EU de opwarming van de aarde tot 2°C wil beperken en het verlies 
aan biodiversiteit wil halveren,

B. overwegende dat ontbossing verantwoordelijk is voor ongeveer 20% van de uitstoot van 
kooldioxide (CO2) in de wereld en een belangrijke oorzaak is van het verlies aan 
biodiversiteit,

C. overwegende dat de ontbossing zich voltrekt in het alarmerende tempo van 13 miljoen 
hectare per jaar, voor het grootste deel in tropische bossen, maar ook tot op zekere hoogte 
in Europa, vooral in Midden- en Oost-Europa,

D. overwegende dat de aantasting van de bossen diverse vormen aanneemt en moeilijk te 
definiëren is, maar ook grote gevolgen heeft voor klimaat, biodiversiteit en andere 
goederen en diensten,

1. benadrukt de noodzaak van meer samenhang tussen behoud van de bossen en duurzaam 
bosbeheer en andere interne en externe beleidsvormen van de EU; dringt aan op een 
gekwantificeerde evaluatie van de gevolgen voor de bossen van het beleid van de EU 
zoals energie (met name biobrandstoffen), landbouw, duurzame productie en consumptie, 
overheidsopdrachten, handel en ontwikkelingssamenwerking;

2. verzoekt de Commissie bij het Parlement en de Raad voorstellen in te dienen voor strenge 
duurzaamheidsvereisten van de Gemeenschap voor alle hout en houtproducten afkomstig 
uit bossen;

3. is verheugd over het beleid van groene overheidsopdrachten en over de bevordering van 
instrumenten zoals milieukeuren en systemen voor de toekenning van certificaten voor 
bossen; dringt aan op de spoedige goedkeuring en uitvoering van het beleid van groene 
overheidsopdrachten voor houtproducten in de gehele EU; verzoekt de lidstaten hun 
beleid inzake overheidsopdrachten op hoge duurzaamheidsnormen te baseren en 
dienovereenkomstig met betrekking tot dergelijke normen realistische doelstellingen vast 
te stellen;
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4. steunt de invoering van een wereldwijd boskoolstofmechanisme in het kader van het 
UNFCCC; verzoekt de lidstaten hun inzet om een halt toe te roepen aan de wereldwijde 
ontbossing te schragen door een gedeelte van de veilingopbrengsten van de EU-regeling 
voor de handel in emissierechten (ETS) te bestemmen voor de vermindering van de door 
ontbossing veroorzaakte emissies in ontwikkelingslanden;

5. merkt op dat credits uit de bosbouw op de koolstofmarkt op middellange en lange termijn 
een onderdeel kunnen vormen van een mix van beleidsvormen waarmee de ontbossing 
wordt aangepakt; benadrukt dat een definitief besluit over de opneming van credits uit de 
bosbouw in het ETS moet worden genomen na een grondige analyse van de haalbaarheid 
van alle potentiële financieringsmechanismen en een evaluatie van het resultaat van de 
Conferentie van Kopenhagen en de conclusies van de proefprojecten;

6. betreurt dat de mededeling in tegenstelling tot de titel ervan geen betrekking heeft op de 
aantasting van bossen; verzoekt de Commissie actieplannen en proefprojecten te 
ontwikkelen en blijk te geven van inzet voor haar eigen bosbouwbeleid om niet alleen de 
ontbossing, maar ook de aantasting van bossen (ook in de Europese Unie) een halt toe te 
roepen, door daarnaast goede monitoringsystemen te ontwikkelen en in te voeren teneinde 
geschikte gegevens te verkrijgen over bodem en biomassa in bossen;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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