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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 

haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst op het toegenomen gebruik van palmolie zowel in biobrandstof als in verwerkte 

levensmiddelen, waarin het gebruik in verpakte producten met ca. 50 % is gestegen in 

vergelijking met andere plantaardige oliën; 

2. merkt op dat palmolie wereldwijd goed is voor ca. 25 % van het totale verbruik van 

plantaardige oliën en ca. 60 % van de totale handel in plantaardige oliën; 

3. is bezorgd over de mogelijke gevaren voor het milieu en de samenleving van de 

verwachte verdrievoudiging van de wereldwijde vraag naar palmolie in de komende 

decennia; 

Gebruik van andere oliën en vetten 

4. merkt op dat palmolie door de agrolevensmiddelenindustrie wordt gebruikt als ingrediënt 

en/of vervangingsmiddel gezien de productiviteit en chemische eigenschappen ervan, 

zoals gemakkelijke opslag, smeltpunt en de lagere prijs ervan als grondstof; 

5. stelt voorts vast dat palmpitkoek (palm kernel cake) in de EU wordt gebruikt als 

diervoeder, met name voor het vetmesten van melk- en slachtvee;  

6. merkt op dat koolzaadkoeken/bijproducten ook kunnen worden gebruikt als eiwitrijk 

diervoeder hetgeen kan leiden tot minder afhankelijkheid van de import van sojabonen 

wereldwijd;   

7. onderstreept in dit verband dat de sociale, hygiënische en milieunormen in de EU strenger 

zijn;  

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten dan ook juist een beleid te voeren in het kader 

waarvan meer gebruik wordt gemaakt van de overvloedige voorraden aan in de EU 

geproduceerd botervet teneinde de afhankelijkheid van uit derde landen geïmporteerde 

palmolie te verkleinen; 

Etikettering 

9. is verheugd over de bepaling in Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan consumenten volgens welke op de etikettering de 

soorten plantaardige oliën, inclusief palmolie, verplicht op de lijst van ingrediënten van 

verpakte levensmiddelen moeten worden vermeld;  

10. dringt er bij de lidstaten en de levensmiddelenindustrie op aan uitvoering te geven aan 

deze verplichte etikettering teneinde traceerbaarheid en een doordachte keuze bij aankoop 

mogelijk te maken;  

11. wijst op het grote potentieel van het gebruik van digitale middelen om de consument 

informatie te verschaffen over de duurzaamheid van in levensmiddelen verwerkte 
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palmolie, bijvoorbeeld via apps voor het scannen van de streepjescode; 

12. verzoekt de Commissie volledige cijfers te verstrekken over de invoer, het gebruik en het 

verbruik van palmolie in Europa; 

Gezondheid 

13. verwijst naar de bevindingen in de studie1 van  het Europees Voedselagentschap (EFSA) 

en andere studies volgens welke  verwerkte plantaardige oliën, en met name palmolie, 

genotoxische en carcinogene verontreinigende stoffen bevatten die worden gevormd 

tijdens het raffinageproces of bij hoge temperaturen, met de eventuele gevolgen van dien 

voor de gezondheid;  

14. dringt er bij de lidstaten op aan om toe te zien op de naleving van de wetgeving inzake 

voedselveiligheid en de etikettering van aan de hand van plantaardige vetten, waaronder 

palmolie, vervaardigde producten; 

15. stelt met bezorgdheid vast dat in sommige lidstaten bij de vervaardiging van 

zuivelproducten, zoals kaas, nog steeds palmolie wordt gebruikt zonder dat dit op het 

product in kwestie wordt vermeld, hetgeen misleidend is voor de consument; 

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten campagnes op te zetten om de consumenten te 

informeren over de specifieke kenmerken van palmolie teneinde hun gezondheid te 

beschermen en aan te sporen tot bewuste consumptie; 

Aanjagers van ontbossing en geografische schaal/omvang 

17. wijst erop dat palmolie een grote aanjager van ontbossing op alarmerende schaal in 

tropische gebieden is; 

18. stelt vast dat 73 % van alle ontbossing het gevolg is van het vrijmaken van land voor 

landbouwproducten en 40 % van de ontbossing wereldwijd het gevolg is van de 

omschakeling op grootschalige monoculturen van oliepalmplantages2;  

19. stelt vast dat het overgrote deel van de palmolie in Maleisië en Indonesië wordt 

geproduceerd en deze landen circa 85% van de wereldwijde productie voor hun rekening 

nemen, terwijl er ook in Papoea-Nieuw-Guinea, Liberia, de Democratische Republiek 

Congo, Colombia en Peru sprake is van een belangrijke of stijgende productie;  

20. merkt voorts op dat de veranderingen zich qua tempo en omvang versneld voltrekken, het 

op de productie van palmolie omgeschakeld areaal in deze zeven belangrijkste 

exportlanden in de afgelopen tien of twintig jaar is verdubbeld of verdrievoudigd en in 

amper tien jaar tijd meer dan 15% aan bosgrond verloren is gegaan;  

21. wijst op de complexiteit van de aan de wereldwijde ontbossing ten grondslag liggende 

                                                 
1 EFSA Journal 2016;14(5):4426 [159 pp.], https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426 
2 De impact van EU-consumptie op ontbossing;  Uitgebreide analyse van de impact van EU-consumptie op 

ontbossing, 2013, Europese Commissie, 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (blz.56) 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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factoren, zoals de kaalslag van land voor veehouderij of akkerland, met name voor het 

produceren van soja voor de EU-veestapel, alsook voor palmolie , suburbanisatie, houtkap 

en andere intensieve landbouwactiviteiten;  

22. onderstreept het belang van een alomvattende aanpak in het kader waarvan rekening 

wordt gehouden met alle aanjagers van ontbossing, alsook van actie en samenwerking in 

zowel de producerende als de consumerende landen; 

Milieueffecten  

23. wijst op het belang van het behoud van het regenwoud en de biodiversiteit; is zeer bezorgd 

over de omzetting van uitermate rijk aan biodiversiteit regenwoud in monoculturen van 

palmolieplantages ten koste van onvervangbare natuurlijke habitats en ecosystemen met 

oneindig veel ernstig bedreigde en endemische soorten;  

 

24. wijst erop dat de grootschalige oliepalmmonoculturen leiden tot meer aanwezigheid van 

schadelijke organismen en waterverontreiniging door landbouwchemicaliën alsook 

gevolgen hebben voor de koolstofputten en de ecologie in het gehele gebied en de 

migratie van diersoorten verstoren; 

25. wijst erop dat het verbranden van oerwouden en veengronden, onder meer om het land te 

kunnen inzetten voor agrovoedings- en energiesystemen, gepaard gaat met grote 

milieuschade, waaronder het vrijkomen van grote hoeveelheden broeikasgassen; 

Impact op lokale gemeenschappen, landroof en kleine boeren 

26. wijst erop dat de omschakeling op monoculturen van palmolieplantages zeer negatieve 

gevolgen heeft voor bosbewoners, zoals kleinschalige boeren wier land steeds meer wordt 

onteigend of die naar minder vruchtbare gebieden moeten uitwijken;  

27. stelt met bezorgdheid vast dat praktijken als houtkap, landroof en illegale of gedwongen 

verwerving van plantagegrond courant zijn; wijst er voorts op dat met de vernietiging van 

regenwoud ook de middelen van bestaan verloren gaan van de gemeenschappen die 

hiervan afhankelijk zijn om in hun levensonderhoud te voorzien; 

28. wijst op de sociale ongerechtigheid en de slechte arbeidsomstandigheden die op sommige 

plantages voorkomen; 

29. dringt er dan ook bij de relevante autoriteiten in die landen op aan de mensenrechten te 

eerbiedigen, inclusief de landrechten van de bosbewoners, en de toezeggingen op milieu-, 

sociaal en gezondheidsgebied kracht bij te zetten, met inachtneming van de vrijwillige 

richtsnoeren van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN inzake het beheer van 

grondbezit1; 

                                                 
1 Vrijwillige richtsnoeren inzake het verantwoorde beheer van grondbezit, visserij en bosbouw in de context van 

nationale voedselzekerheid van het Comité voor Voedselzekerheid van de Voedsel- en Landbouworganisatie 

(FAO) van de VN , Rome 2012, http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf  

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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Plattelandsontwikkeling en agro-ecologische praktijken 

30. is van oordeel dat de instandhouding van de regenwouden moet samengaan met duurzame 

plattelandsontwikkeling om armoede tegen te gaan en werkgelegenheid in de 

desbetreffende gebieden te bevorderen, en verzoekt de Commissie en de lidstaten om in 

die zin aan de regionale en sociaal-economische ontwikkeling bij te dragen; 

31. beseft dat palmolie van belang is als onderdeel van gevarieerde tussenteeltsystemen om 

kleine boeren een waardevol inkomen te garanderen; 

32. erkent dat inspanningen om de ontbossing te stoppen lokale capaciteitsopbouw, 

technologische bijstand en de uitwisseling van beste praktijken tussen de gemeenschappen 

moeten inhouden, evenals steun aan kleine boeren om hun bestaande bouwland zo 

doeltreffend mogelijk te gebruiken zonder over te hoeven gaan tot verdere herbestemming 

van bosgrond; wijst nadrukkelijk op het sterke potentieel van ecologische 

landbouwpraktijken om ecosysteemfuncties maximaal te benutten door middel van 

combinatieteelt, boslandbouw en permacultuur technieken, zonder invoerafhankelijk te 

zijn of gebruik te hoeven maken van monoculturen; 

Biobrandstoffen 

Groei van het gebruik van palmolie als biobrandstof 

33. stelt vast dat de vraag naar palmolie in Europa vooral te maken heeft met het gebruik 

ervan als biobrandstof;  

34. merkt op dat 70 % van de in de EU verbruikte biobrandstof in de EU wordt 

geteeld/geproduceerd, en dat van de biobrandstof die in de EU wordt ingevoerd 23 % 

voornamelijk uit Indonesië afkomstige palmolie en 6 % soja is 1; 

35. wijst op de enorme groei - weliswaar variërend van lidstaat tot lidstaat - van het gebruik 

van palmolie als biodiesel van de eerste generatie, met een toename van 2,6 miljoen ton 

tussen 2010 en 2014, een groei van 606 %, terwijl het totale aandeel van palmolie in de 

EU verbruikte biodiesel van 6 % in 2010 toenam tot bijna een derde in 2014 (31 %), 

waarbij nagenoeg de helft van de palmolie die in de EU werd verbruikt als brandstof in 

het vervoer werd gebruikt 2; 

Indirecte gevolgen, waaronder indirecte veranderingen in het landgebruik (ILUC) 

36. wijst op de indirecte gevolgen van de vraag naar biobrandstoffen in de EU in samenhang 

met de vernietiging van tropische regenwouden;  

37. merkt op dat bepaalde productieketens voor biobrandstoffen de totale broeikasgasemissies 

kunnen verhogen als ook rekening wordt gehouden met de emissies door indirecte 

veranderingen in het landgebruik (ILUC)3, waarbij biodiesel van palmolie de biobrandstof 

                                                 
1 EUROSTAT - Supply, transformation and consumption of renewable energies; annual data (nrg_107a), 

Globiom study ‘The land use change impact of biofuels consumed in the EU’, 2015, and http://www.fediol.be/ 
2 Ibid. 
3 "Voortgangsverslag hernieuwbare energie" van de Commissie, SWD(2015) 0117 final, 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/NL/1-2015-293-NL-F1-1.PDF 

http://www.fediol.be/
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is met de hoogste emissies1; 

38. wenst dat de volledige energiekosten van de gewassenteelt voor biobrandstoffen 

(meststoffen, chemische producten voor de landbouw, de inzet van machines en het 

vervoer) worden meegenomen in de analyse van biodiesel als alternatieve brandstof en dat 

ten volle rekening wordt gehouden met de emissies van de productie van biobrandstoffen 

in het kader van ILUC in de Richtlijn hernieuwbare energie;  

39. is van oordeel dat overeenkomstig het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling 

biobrandstoffen niet mogen leiden tot ontbossing noch gevolgen mogen hebben voor de 

voedselzekerheid en het recht op voedsel in derde landen, en overheidssteun voor van 

palmolie gemaakte biobrandstoffen geleidelijk moet worden afgeschaft; 

Eerste en tweede generatie biobrandstoffen 

40. wijst op de dominantie van biobrandstoffen van de eerste generatie en op het gebrek aan 

commerciële beschikbaarheid van biobrandstoffen van de tweede generatie; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten steun te verlenen aan de verdere ontwikkeling van een nieuwe 

generatie biobrandstoffen teneinde ontbossing tegen te gaan; 

41. dringt aan op de snelle afschaffing van alle premies voor van palmolie afgeleide 

biobrandstoffen, aangezien zij de concurrentie om land opvoeren ten koste van de 

voedselproductie en aldus fors bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen;  

42. verwijst in dit verband naar het "Globiom"-onderzoek, waarin wordt aangetoond dat het 

buitengewoon hoge niveau aan broeikasgasemissies aan palmolie toe te schrijven is,  

43. dringt aan op een systeem van verplichte oorsprongsetikettering voor de bestanddelen van 

biobrandstoffen; 

Transparantie van de toeleveringsketen  

44. acht traceerbaarheid in de voedselketen van essentieel belang voor zowel de importeur als 

de consument, met name om een onderscheid te kunnen maken tussen legaal en illegaal 

geproduceerde palmolie, palmolie uit duurzame en niet-duurzame bronnen en de 

bijproducten ervan;   

45. wijst erop dat door transparantie van de voedselketen toegang kan worden verkregen tot 

gegevens over palmolie die afkomstig is van gebieden met hoog risico; 

Certificering 

46. wijst op de belangrijke rol en het potentieel van de verschillende soorten vrijwillige 

certificeringsregelingen voor palmolieproducten en is van oordeel dat hierin ook rekening 

moet worden gehouden met de milieu- en sociale gevolgen van de productie van palmolie;  

47. verwijst naar de conclusies van de Rekenkamer2 volgens welke sommige 

                                                 
1 Globiom study ‘The land use change impact of biofuels consumed in the EU’, 2015 
2 Speciaal verslag nr. 18/2016 van de Europese Rekenkamer (kwijting 2015) getiteld: "Het certificeringssysteem 

van de EU voor duurzame biobrandstoffen", 
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certificeringsregelingen niet garanderen dat palmolie werkelijk duurzaam is en dus niet 

effectief zijn om de desbetreffende normen en de naleving ervan te waarborgen;  

48. merkt met name op dat de Rekenkamer concludeerde dat sommige regelingen niet 

transparant genoeg zijn of afwijkende bestuursstructuren vertonen die tot 

belangenconflicten en inefficiënte communicatie  kunnen leiden, kritiek leverde op de 

normen voor de duurzaamheidscriteria, zoals conflicten rond grondbezit, 

dwangarbeid/kinderarbeid, slechte werkomstandigheden voor landbouwers en voorts tot 

de conclusie kwam dat deze tekortkomingen leiden tot onbetrouwbare statistische 

gegevens en een overwaardering van de omvang van als duurzaam gecertificeerde 

biobrandstof;  

49. is dan ook bezorgd over het feit dat het certificeringssysteem van de EU voor de 

duurzaamheid van biobrandstoffen niet 100% betrouwbaar is en stelt vast dat de 

certificeringsregelingen verder ontwikkeld en voortdurend verbeterd moeten worden om 

ervoor te zorgen dat palmolie werkelijk duurzaam wordt verbouwd en aan de 

desbetreffende normen daadwerkelijk wordt voldaan;  

50. wenst dat uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer, zoals 

toegezegd door de Commissie; 

51. verzoekt de Commissie te zorgen voor betrouwbare normen en te werken aan de 

vaststelling van sterke en bindende kaders om de duurzaamheid van palmolie te 

waarborgen; 

52. wenst dat in de EU gebruikte bijproducten van de oliepalm, zoals palmpitmeel of 

palmpitkoek, eveneens aan certificeringsregelingen worden onderworpen; 

Initiatieven 

53. is ingenomen met alle initiatieven met meerdere belanghebbenden die bedoeld zijn voor 

de vaststelling en toepassing van ambitieuze normen voor duurzame palmolieproductie, 

ook voor wat betreft de mensen-, land- en arbeidsrechten;  

54. steunt de doelstellingen die zijn vastgesteld in het Initiatief voor duurzame palmolie van 

het UNDP en de Verklaring van Amsterdam voor een toeleveringsketen zonder 

ontbossing en zonder conflicten tegen 2020;  

55. wijst op het potentieel aan initiatieven zoals de Verklaring van New York over bossen 1 

om de particuliere sector te helpen bij het behalen van de doelstelling om uiterlijk in 2020 

een einde te maken aan de ontbossing voor de productie van landbouwgrondstoffen zoals 

palmolie, soja, papier en rundvlees; wijst erop dat sommige bedrijven ambitieuzere 

doelstellingen nastreven, dat 60 % van de bedrijven die actief zijn in de palmoliesector 

zich weliswaar achter zulke initiatieven heeft geschaard, doch tot dusverre slechts 2 % van 

de bedrijven kan achterhalen waar de palmolie die zij verhandelen vandaan komt2; 

                                                 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_NL.pdf 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_EN.pdf  
1 VN-klimaattop 2014 
2 http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_EN.pdf
http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
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56. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de industrie de HCS-benadering (High Carbon 

Stock) te steunen waarmee kan worden bepaald welke gebieden geschikt zijn om 

oliepalmplantages aan te leggen, bijvoorbeeld aangetaste gronden met een lage 

ecologische waarde en geringe koolstofopslag, om aldus te komen tot echt duurzame 

palmolie, die wordt geproduceerd zonder bomen te kappen en zonder ecosystemen met 

een hoge instandhoudingswaarde aan te tasten; 

Dialoog om te komen tot beter bestuur in de producerende landen  

57. dringt er bij de Commissie op aan zo nodig de dialoog met regeringen van 

palmolieproducerende landen en bedrijven op te voeren, inclusief via bilaterale 

overeenkomsten met producerende landen, teneinde aan te sporen tot de invoering van 

doeltreffende milieuwetgeving om verandering in en schade aan landgebruik te 

voorkomen en verbetering te brengen in de normen op milieugebied, het behoud van de 

biodiversiteit, de mensen-, sociale en landrechten en de arbeidswetgeving, de transparantie 

inzake land- en bedrijfseigendom, en de raadpleging van de lokale gemeenschappen om 

landroof tegen te gaan; 

EU-rechtskader, plus verzoeken aan de Commissie 

58. is zich ervan bewust dat de EU de op twee na grootste importeur van palmolie en 

palmoliepitten ter wereld is en beklemtoont dat er regels moeten worden ingevoerd om de 

echte duurzaamheid van de palmolieproductie te bevorderen; 

59. verzoekt de Commissie en de lidstaten de bestaande controle-instrumenten te versterken 

en alle mogelijke middelen te gebruiken om de invoer in de EU van aan de hand van 

ontbossing geproduceerde palmolie tegen te gaan, een regelgevingskader van krachtige en 

afdwingbare maatregelen vast te stellen om te waarborgen dat alle spelers in de 

toeleveringsketen, inclusief Europese financiële instellingen, hun investeringen en 

leningen, alleen deelnemen aan echt duurzame palmolieproductie teneinde het regenwoud, 

de bosbewoners en de biodiversiteit te beschermen; 

60. verzoekt de Commissie duidelijke sancties voor overtredingen vast te stellen en 

tegelijkertijd handelsbetrekkingen met derde landen te onderhouden; 

Prioriteiten en bestaande wetgeving  

61. verwijst naar de cacao-sector die als model kan dienen voor de vaststelling van 

internationale normen voor duurzame palmolieproductie en merkt op dat mechanismen 

zoals die in het kader van de EU-houtverordening ertoe kunnen bijdragen dat uitsluitend 

legaal geproduceerde producten op de EU-markt worden afgezet; 

62. dringt erop aan dat doeltreffende duurzaamheidscriteria in het EU-biobrandstoffenbeleid 

worden opgenomen om land met grote biodiversiteit, grote koolstofvoorraden en 

veengrond te beschermen en dat deze ook sociale criteria omvatten;  

Bilaterale overeenkomsten en handel  

63. merkt op dat mechanismen zoals vrijwillige partnerschapsovereenkomsten kunnen 

bijdragen tot de oplossing van de juridische problemen in verband met landonteigening en 



 

PE592.126v02-00 10/12 AD\1113944NL.docx 

NL 

de herbestemming van bosgrond door aan te zetten tot nationale landhervormingen en 

transparantie inzake grondeigendom;  

64. wenst dat bilaterale overeenkomsten worden gebruikt als een katalysator voor 

doeltreffende milieubescherming, inclusief de toepassing van verschillende tarieven voor 

al dan niet duurzame palmolie of de uitsluiting van niet duurzaam geproduceerde palmolie 

en de hiervan afgeleide producten van vrijhandelsovereenkomsten;  

65. verzoekt de Commissie in de onderhandelingen over handelsovereenkomsten met 

palmolieproducerende landen een anti-ontbossingswaarborg alsook de noodzaak van 

eerbiediging van gemeenschapsrechten op te nemen;  

Bijstand en capaciteitsopbouw 

66. onderstreept dat het van groot belang is de ontwikkelingslanden van de noodzakelijke 

middelen te voorzien om bestuur, handhaving en gerechtelijke procedures op plaatselijk, 

regionaal en nationaal niveau te verbeteren teneinde bos- en veengrond te beschermen en 

agro-ecologische landbouwpraktijken uit te breiden; 

67. verzoekt de Commissie aan te sporen tot de uitwisseling van beste praktijken inzake 

transparantie en samenwerking tussen regeringen en palmolie gebruikende bedrijven en 

samen met de lidstaten met derde landen te werken aan de uitwerking en 

tenuitvoerlegging van nationale wetgeving en de eerbiediging van de gemeenschappelijke 

landgebruiksrechten teneinde bossen, bosbewoners en hun middelen van bestaan te 

beschermen; 

Bestaande EU-toezeggingen en actieplan 

68. verzoekt de Commissie de internationale verplichtingen van de EU, onder meer die in het 

kader van de Klimaatovereenkomst van Parijs (COP 21), het VN-Bossenforum (UNFF)1,  

het VN-Biodiversiteitsverdrag (UNBCD)2, de Verklaring van New York over bossen, de 

duurzame ontwikkelingsdoelstelling om tegen 2020 een einde te maken aan de ontbossing 
3, het Flegt-actieplan na te komen en haast te maken met de ontwikkeling van een EU-

actieplan ter bescherming van de bossen en de rechten van in de bossen woonachtige 

bevolkingsgroepen en dringend met concrete voorstellen te komen om een einde te maken 

aan de ontbossing en de bosdegradatie, waaronder regels voor de handel in 

landbouwproducten, met name palmolie, en voor de voorkoming van de classificatie van 

plantages van monoculturen als herbebossing; 

69. onderstreept dat het van belang is om criteria met betrekking tot sociale en 

milieuvalorisatie en het recht op toegang tot grond zwaarder te laten wegen dan louter het 

winstbejag bij de beoordeling van de verschillende bosontwikkelingsstrategieën; 

70. verzoekt om op EU-niveau meer onderzoek te verrichten naar duurzaam diervoeder om 

voor de Europese landbouw alternatieven voor oliepalmproducten te ontwikkelen. 

                                                 
1 De conclusies van het Bossenforum van de Verenigde Naties. 
2 VN-biodiversiteitsverdrag, Aichi-doelstellingen, https://www.cbd.int/sp/targets/ https://www.cbd.int/sp/targets/  
3 Duurzameontwikkelingsdoelstellingen, artikel 15.2, doelstelling om een einde te maken aan de ontbossing, 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15  

https://www.cbd.int/sp/targets/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
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