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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat duurzame landbouw, voedselzekerheid en duurzaam bosbeheer 

essentiële doelstellingen zijn van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling 

(SDG's); stelt met bezorgdheid vast dat palmolie een belangrijke aanjager is van 

ontbossing, met name in Maleisië, Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea, Liberia, Kameroen, 

de Republiek Congo, Colombia en Peru; herinnert eraan dat bossen van essentieel belang 

zijn voor de aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering; 

2. onderstreept het lage ontbossingstempo op inheems grondgebied waar gewaarborgde, 

traditionele vormen van grondbezit en beheer van natuurlijke hulpbronnen gelden, die 

veel potentie bieden voor de kosteneffectieve beperking van emissies en het waarborgen 

van mondiale ecosysteemdiensten; roept op tot de inzet van internationale klimaat- en 

ontwikkelingsfinanciering ter waarborging van het grondgebied van inheemse volkeren en 

andere plaatselijke gemeenschappen en ter ondersteuning van inheemse volkeren en 

gemeenschappen die investeren in de bescherming van hun grond; 

3. herinnert eraan dat met name arme plattelandsvrouwen voor hun levensonderhoud 

afhankelijk zijn van de bosbouw; benadrukt dat het genderaspect geïntegreerd moet 

worden in het nationaal bosbouwbeleid en de nationale bosbouwinstellingen om zo 

bijvoorbeeld te bevorderen dat vrouwen gelijke rechten hebben ten aanzien van het bezit 

van grond en andere hulpmiddelen; 

4. stelt met bezorgdheid vast dat de commerciële landbouw nog steeds een belangrijke 

aanjager van de mondiale ontbossing is en dat ongeveer de helft van de totale ontbossing 

in de tropen sinds het jaar 2000 het gevolg is van de illegale herbestemming van bossen 

voor commerciële landbouwdoeleinden, hetgeen tevens het risico op conflicten kan doen 

toenemen; roept ertoe op beleid op het gebied van bosbouw, landbouw, landgebruik en 

plattelandsontwikkeling beter te coördineren, teneinde de SDG's en de verbintenissen 

inzake klimaatverandering te verwezenlijken; benadrukt dat ook op dit terrein 

beleidscoherentie voor ontwikkeling vereist is, onder meer wat betreft het EU-beleid 

inzake hernieuwbare energie; 

5. stelt met bezorgdheid vast dat de enorme mondiale vraag naar grond wordt ingegeven 

door de toenemende mondiale vraag naar biobrandstoffen en grondstoffen en door 

grondspeculatie en speculaties met landbouwgrondstoffen; onderstreept de conclusie van 

de Europese Rekenkamer in het speciaal verslag nr. 18/2016 dat het certificeringssysteem 

van de EU voor duurzame biobrandstoffen niet geheel betrouwbaar is; roept de EU-

instellingen op om als onderdeel van de hervorming van de richtlijn inzake hernieuwbare 

energie in de vrijwillige regelingen specifieke controleprocedures op te nemen inzake 

conflicten rond grondbezit, dwangarbeid/kinderarbeid, slechte werkomstandigheden voor 

landbouwers en gevaren voor de gezondheid en veiligheid; dringt er eveneens bij de EU 

op aan rekening te houden met de gevolgen van indirecte veranderingen in landgebruik 

(ILUC) en voorschriften inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid onderdeel te 

maken van de hervorming van de richtlijn inzake hernieuwbare energie; 
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6. benadrukt de belangrijke rol die de productie van palmolie speelt in de economieën van 

palmolieproducerende ontwikkelingslanden, als waardevolle bron van zowel inkomsten 

als werkgelegenheid; 

7. herinnert de Commissie aan haar mededeling van 17 oktober 2008 getiteld "De 

uitdagingen van ontbossing en aantasting van bossen aangaan om de klimaatverandering 

en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken" (COM(2008)0645), waarin de nadruk 

wordt gelegd op een holistische aanpak van ontbossing in de tropen en rekening wordt 

gehouden met alle factoren die ontbossing in de hand werken, waaronder de productie van 

palmolie; herinnert de Commissie aan haar doelstelling in het kader van de 

onderhandelingen voor het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering (UNFCCC), namelijk dat tegen 2030 op wereldschaal geen bosareaal 

meer verloren mag gaan en dat tussen nu en 2020 de bruto-ontbossing in de tropen met ten 

minste 50 % moet worden verminderd ten opzichte van de huidige niveaus; 

8. dringt erop aan hulp te verstrekken aan palmolieproducerende landen bij het uitwerken en 

handhaven van relevante binnenlandse beleidsmaatregelen en voorschriften die erop 

gericht zijn om de gevolgen van de industrie op de ontbossing, het ecosysteem en het 

natuurlijk erfgoed te beperken; 

9. roept de EU op een bindend regelgevingskader vast te stellen dat erop toeziet dat de 

oorsprong van de grondstof door de gehele toeleveringsketen van de importeur van 

landbouwgrondstoffen traceerbaar is; 

10. brengt in herinnering dat Maleisië en Indonesië met 85-90 % van de mondiale productie 

de belangrijkste palmolieproducenten zijn en is verheugd over het feit dat het aantal 

Maleisische oerbossen sinds 1990 is toegenomen, maar blijft bezorgd over het feit dat de 

huidige ontbossing in Indonesië zorgt voor een totaal verlies van 0,5 % per vijf jaar; 

11. herinnert eraan dat de EU een belangrijke importeur is van door illegale ontbossing 

verkregen producten, hetgeen een desastreus effect op de biodiversiteit heeft; dringt aan 

op de beëindiging van EU-subsidies voor biobrandstoffen die geproduceerd worden op 

basis van voedselgewassen en op de geleidelijke afschaffing van deze brandstoffen, die 

niet kunnen voldoen aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor 2030, met 

name waar het biodiesel betreft, een stof die een onhoudbare druk op de vraag naar 

palmolie heeft gecreëerd; benadrukt dat de betrouwbaarheid van vrijwillige 

certificeringsregelingen, zoals RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil), verbeterd 

moet worden teneinde landroof, inclusief monopolisering van water, en schendingen van 

de mensenrechten effectiever aan te pakken; spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het 

feit dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat in tal van landen bij de aanleg en de 

exploitatie van palmolieplantages sprake is van grootschalige schendingen van 

fundamentele mensenrechten, waaronder gedwongen uitzettingen, gewapend geweld, 

kinderarbeid, schuldslavernij en discriminatie jegens inheemse gemeenschappen; 

12. dringt er bij de Commissie op aan bindende voorschriften vast te stellen inzake de 

toeleveringsketens van importeurs van landbouwgrondstoffen zodat uiterlijk in 2020 een 

volledig duurzame toeleveringsketen voor palmolie is gewaarborgd overeenkomstig de 

verklaring van Amsterdam inzake palmolie; dringt in het bijzonder aan op een passend en 

verplicht kader voor gepaste zorgvuldigheid en traceerbaarheidsmechanismen voor de 

gehele toeleveringsketen, in lijn met wereldwijd goedgekeurde beste normen en rekening 
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houdend met het conflictrisico van palmoliegrondstoffen; roept de EU op belangrijke 

spelers, zoals India en China, bij dit proces te betrekken, teneinde een meer verantwoorde 

en duurzame productie van palmolie te bewerkstelligen; 

13. benadrukt dat de omstandigheden waaronder palmolie wordt geproduceerd moeten 

worden verbeterd door bestaande certificeringssystemen te ondersteunen, door ervoor te 

zorgen dat deze systemen gemakkelijk toegankelijk zijn voor kmo's en begrijpelijk zijn 

voor consumenten, en door te bevestigen dat de palmolie in kwestie werd geproduceerd in 

overeenstemming met duurzaamheidsrichtsnoeren, waaronder de vereiste dat het product 

op doeltreffende en transparante wijze in de gehele toeleveringsketen traceerbaar is; 

14. wijst erop dat de voedingsindustrie, naast de biobrandstoffenindustrie, een groot deel van 

het gebruik van palmolie voor haar rekening neemt; roept de EU op stimulansen te creëren 

die erop gericht zijn om uiterlijk in 2020 een volledig duurzame toeleveringsketen voor 

palmolie te realiseren in heel Europa; 

15. roept de Commissie op samen met de landen die palmolie produceren toe te werken naar 

een verbetering van de biodiversiteit in gebieden waar plantages zijn gevestigd, in het 

bijzonder door middel van maatregelen zoals de aanleg van wildcorridors; 

16. herinnert eraan dat 30 tot 50 % van de branden in Indonesië - een typisch gevolg van het 

ontginnen van land voor de productie van palmolie en andere landbouwdoeleinden - in 

kolenrijke veengronden heeft plaatsgevonden en Indonesië daardoor een van de grootste 

veroorzakers van de opwarming van de aarde is geworden; 

17. verzoekt de Commissie te onderzoeken of in het kader van de vrijwillige 

partnerschapsovereenkomst inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw 

(Flegt-VPA) mechanismen moeten worden ingesteld voor het aanpakken van de 

omzetting van bossen voor commerciële landbouwdoeleinden, en maatschappelijke 

organisaties en lokale gemeenschappen en landbouwgrondbezitters een stem in dit proces 

te geven; roept de EU op meer financiële en technische steun te bieden aan producerende 

landen en hun lokale autoriteiten, teneinde corruptie te bestrijden, de governance en de 

transparantie te verbeteren en duurzame productiemethoden te promoten; erkent de 

verdiensten van het Flegt-actieplan, maar wijst erop dat meer inspanningen nodig zijn om 

de bosvoetafdruk van de EU te verkleinen; roept de Commissie op met voorrang een EU-

actieplan te formuleren inzake ontbossing en bosdegradatie; 

18. merkt op dat palmolie op een verantwoorde wijze kan worden geproduceerd, 

daadwerkelijk kan bijdragen tot de economische ontwikkeling van een land en haalbare 

economische kansen kan bieden aan boeren, inheemse volkeren en bewoners van palm-

producerende gemeenschappen, mits hiervoor geen ontbossing plaatsvindt, geen plantages 

op veengronden worden aangelegd, plantages worden beheerd door middel van moderne 

agro-ecologische technologieën om negatieve sociale en milieugevolgen tot een minimum 

te beperken, en de landrechten, inclusief de rechten van vrouwen en inheemse 

bevolkingsgroepen, evenals de mensenrechten en de arbeidersrechten worden 

geëerbiedigd; 

19. roept de Commissie op het goede voorbeeld te geven aan andere landen door in de 

Europese wetgeving boekhoudregels vast te stellen voor broeikasgasemissies afkomstig 

van beheerde wetlands en voor veranderingen in landgebruik met betrekking tot wetlands; 
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20. dringt er bij de EU op aan steun te verlenen aan plaatselijke rurale micro-ondernemingen, 

kleine bedrijven en familiebedrijven, en de wettelijke registratie van het bezit en 

eigendom van grond op nationaal en lokaal niveau te stimuleren; 

21. wijst erop dat recent onderzoek onlangs heeft aangetoond dat, wanneer op 

palmolieplantages boslandbouw wordt bedreven in de vorm van polycultuur, dit 

gecombineerde voordelen kan opleveren in termen van biodiversiteit, productiviteit en 

positieve sociale resultaten; 

22. wijst erop dat de ontwikkelingslanden moeten worden geholpen bij de opbouw van hun 

menselijke capaciteit; 

23. is verontrust over de negatieve gevolgen van onverantwoorde palmolieproductie voor de 

klimaatverandering, het landgebruik, de vruchtbaarheid van de bodem, de biodiversiteit, 

de bosdegradatie en de mensenrechten van inheemse volkeren, lokale gemeenschappen en 

kleine boeren, met inbegrip van hun traditionele vormen van grondbezit en beheer van 

natuurlijke hulpbronnen, welke gevolgen de middelen van bestaan in gevaar brengen van 

bevolkingsgroepen die voor hun voedsel aangewezen zijn op het bos; dringt er bij de 

regeringen van palmolieproducerende landen op aan het mensenrecht op voedsel te 

eerbiedigen, dat naleving van de beginselen van toereikendheid, beschikbaarheid, 

toegankelijkheid en duurzaamheid vereist, en zich te verplichten tot de uitvoering van de 

fundamentele arbeidsnormen en de agenda voor waardig werk van de IAO; dringt aan op 

de uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid, met inbegrip van 

kinderarbeid, de verbetering van de positie van arbeidsmigranten, eerbiediging van de 

vrijheid van vereniging, en de opzet van rechtmatige, toegankelijke en transparante 

klachtenmechanismen, die stroken met beproefde internationale methoden; 

24. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan een definitie van bos in het leven te 

roepen die biologische, sociale en culturele diversiteit omvat teneinde landroof en de 

vernietiging van tropische regenwouden als gevolg van palmoliemonocultuur te 

voorkomen, aangezien die de verplichtingen van de EU inzake klimaatverandering in 

gevaar zouden brengen; benadrukt dat voorrang moet worden gegeven aan inheemse 

soorten ter bescherming van ecosystemen, habitats en lokale gemeenschappen; 

25. maakt zich ernstige zorgen over het feit dat bij landtransacties het recht kan worden 

geschonden van lokale gemeenschappen op vrije, voorafgaande en geïnformeerde 

toestemming overeenkomstig verdrag nr. 169 van de IAO; dringt er bij de EU en de 

lidstaten op aan ervoor te zorgen dat in de EU gevestigde investeerders zich volledig 

houden aan de internationale normen inzake verantwoorde en duurzame investeringen in 

de landbouw, met name de FAO-OESO voor een verantwoord beheer van de 

landbouwketens, de vrijwillige richtsnoeren van de FAO inzake grondbezit, de leidende 

beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN en de OESO-richtsnoeren 

voor multinationale ondernemingen; onderstreept het belang van maatregelen om te 

waarborgen dat slachtoffers van zakelijk misbruik toegang hebben tot rechtsmiddelen; 

26. wijst er uitdrukkelijk op dat financiële ontwikkelingsinstellingen erop moeten toezien dat 

hun beleid ten aanzien van de bescherming van de sociale aspecten en milieuaspecten 

bindend en volledig afgestemd is op het internationaal recht inzake de mensenrechten; 

roept op tot verhoogde transparantie inzake de financiering van private en publieke 

financiële instellingen; 
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27. wijst op de problemen die zich voordoen in verband met landconcentratie en 

veranderingen in landgebruik als gevolg van de invoering van monoculturen zoals 

palmolieplantages; 

28. roept de Commissie op een EU-actieplan te formuleren inzake verantwoord 

ondernemingsgedrag. 
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