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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1.  stelt vast dat ontbossing en aantasting van bossen de op een na belangrijkste oorzaak 

van aardopwarming vormen en circa 15 % van de wereldwijde broeikasgasemissies 

veroorzaken1; benadrukt hoe belangrijk de juiste beleidsaanpak van integraal en 

duurzaam bosbeheer is voor het behalen van zowel koolstofgerelateerde als niet-

koolstofgerelateerde voordelen; 

2. herinnert eraan dat alle partijen bij de Overeenkomst van Parijs verplicht zijn actie te 

ondernemen met het oog op het behoud en de uitbreiding van koolstofputten, waaronder 

bossen; 

3. wijst erop dat ten minste 30 % van alle mitigatiemaatregelen die nodig zijn om de 

opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, bereikt kunnen worden door een halt toe 

te roepen aan ontbossing en de aantasting van bossen, en door bossen de kans te geven 

zich te herstellen2; 

4. wijst erop dat ontbossing verantwoordelijk is voor 11 % van de door de mens 

veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen, hetgeen meer is dan alle personenauto's bij 

elkaar; 

5. bevestigt dat het type bosbeheer relevant is voor de koolstofbalans in de tropen, zoals 

onderstreept in recente papers3, waarin erop is gewezen dat het waarschijnlijk is dat de 

subtielere vormen van aantasting van bossen en niet alleen de grootschalige ontbossing, 

zoals eerder werd aangenomen, een zeer belangrijke bron van koolstofemissie zijn en 

meer dan de helft van de koolstofemissies veroorzaken; 

6. wijst erop dat herbebossing, herstel van thans aangetaste bossen en het meer bedekken 

met bomen van landbouwgronden via agrobosbouw de enig beschikbare bronnen zijn 

van negatieve emissie die grote mogelijkheden bieden om bij te dragen tot het halen van 

de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs; 

7. onderkent dat op bossen gerichte criminaliteit, zoals illegale houtkap, in 2014 naar 

schatting4 30 tot 100 miljard USD opbracht en in 2016 zelfs 50 tot 152 miljard USD, 

waarmee illegale houtkap binnen de wereldwijde milieucriminaliteit als het lucratiefst 

geldt; merkt op dat deze criminaliteit een belangrijke rol speelt bij de financiering van 

de georganiseerde misdaad en dat regeringen, bevolkingen en lokale gemeenschappen 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman, R.C. en Herold, M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a 

Stable Climate (november 2014), Working Paper 385, Centre for Global Development. McKinsey & Company, 

Pathways to a low-carbon economy (2009). McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon economy: versie 

2 van de global greenhouse gas abatement cost curve (2013). 
3 Baccini, A. et al., Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss 

(2017). 
4 UNEP, rapport "The Rise of Environmental Crime" (2016). 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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door deze vorm van criminaliteit inkomsten mislopen en sterk verarmen; 

8. herinnert aan de Bonn Challenge1, die tot doel heeft om vóór 2030 350 miljoen hectare 

aangetast bos en ontboste grond te herstellen, hetgeen circa 170 miljard USD netto 

voordeel per jaar kan opbrengen dankzij bescherming van stroomgebieden, hogere 

oogstopbrengsten en meer bosproducten, en jaarlijks wel 1,7 gigaton koolstofdioxide 

kan vastleggen; 

9. merkt op dat bossen niet alleen een essentiële bron van hout, voedsel en vezels zijn, 

maar dat zij ook 80 % van 's werelds biodiversiteit op het land herbergen, diverse 

belangrijke ecosysteemdiensten leveren, en een grote rol spelen in de koolstofcyclus op 

aarde; 

10. benadrukt dat secundaire bossen, die zich voornamelijk langs natuurlijke weg 

ontwikkelen nadat de primaire bossen sterk verstoord zijn door mens of natuur, naast 

primaire bossen cruciale ecosysteemdiensten leveren, de lokale bevolking 

bestaansmiddelen bieden, en een bron van hout zijn; is van mening dat, aangezien het 

voortbestaan van secundaire bossen ook gevaar loopt door illegale houtkap, elke 

maatregel met het oog op de transparantie en verantwoordingsplicht van bosbeheer niet 

alleen op primaire bossen moet zijn gericht, maar ook op secundaire bossen; 

11. merkt op dat vaststaat en onomstreden is dat het veranderen van tropisch regenwoud in 

landbouwgrond, plantages en andere vormen van bodemgebruik leidt tot een groot 

verlies van soorten, met name van soorten die alleen in de regenwouden voorkomen; 

12. verzoekt de Commissie de internationale toezeggingen van de EU na te komen, onder 

meer de toezeggingen in het kader van de COP 21, het VN-Bossenforum (UNFF), het 

VN-Verdrag inzake biologische diversiteit (UNCBD), de Verklaring van New York 

inzake bossen en duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 15, met name doelstelling 15.2, 

die tot doel heeft om overal ter wereld en vóór 2020 het duurzaam beheer van alle typen 

bossen te bevorderen, ontbossing een halt toe te roepen, aangetaste bossen te herstellen, 

en bebossing en herbebossing aanzienlijk op te voeren; 

13. herinnert er specifiek aan dat de Unie zich heeft verbonden aan de Aichidoelstellingen 

van het Verdrag inzake biodiversiteit, op grond waarvan vóór 2020 17 % van alle 

habitats in stand gehouden moet worden, 15 % van de aangetaste ecosystemen hersteld 

moet worden en het verlies van bossen teruggebracht moet worden tot bijna nul, of ten 

minste gehalveerd moet worden; 

14. herinnert in het bijzonder aan de collectieve toezeggingen die de Unie heeft gedaan in 

het kader van de Verklaring van New York over bossen, om 150 miljoen hectare 

aangetast landschap en bos vóór 2020 te herstellen, en het tempo van het wereldwijd 

herstel daarna aanzienlijk op te voeren, zodat vóór 2030 nog eens 200 miljoen hectare 

hersteld kan worden; 

15. is ingenomen met het verschijnen van de lang verwachte haalbaarheidsstudie over 

mogelijkheden om meer EU-maatregelen tegen ontbossing2 te nemen, die is verricht in 

                                                 
1 zie https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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opdracht van het directoraat-generaal Milieu van de Commissie; stelt vast dat deze 

studie vooral is gericht op zeven voor bossen risicovolle goederen, te weten palmolie, 

soja, rubber, rundvlees, maïs, cacao en koffie, en dat hierin wordt erkend dat de EU 

duidelijk deel uitmaakt van het probleem van wereldwijde ontbossing; 

16. is zich er terdege van bewust dat de ontbossingsproblematiek zeer complex is en 

benadrukt hoe belangrijk het is een wereldwijde oplossing uit te werken die uitgaat van 

de collectieve verantwoordelijkheid van talrijke actoren; beveelt alle betrokkenen bij de 

toeleveringsketen dringend aan dit als uitgangspunt te nemen, waaronder de EU en 

andere internationale organisaties, de lidstaten, financiële instellingen, de regeringen 

van producerende landen, de inheemse bevolking en lokale gemeenschappen, nationale 

en multinationale ondernemingen, consumentenbonden en ngo's; is er voorts van 

overtuigd dat al deze actoren hoe dan ook een rol moeten spelen door hun inspanningen 

onderling af te stemmen en zo de vele ernstige problemen in verband met ontbossing op 

te lossen; 

17. is ingenomen met het feit dat grote actoren uit de particuliere sector (zeer dikwijls uit de 

EU) hebben toegezegd ontbossing uit hun toeleveringsketens en investeringen te 

elimineren; merkt evenwel op dat de EU de uitdaging moet aangaan en de inspanningen 

van de particuliere sector moet versterken, en met beleid en passende maatregelen een 

gemeenschappelijk uitgangspunt en een gelijk speelveld voor alle bedrijven moet 

creëren; is van mening dat hierop veel meer toezeggingen zullen volgen, dat vertrouwen 

wordt gewekt en dat bedrijven beter ter verantwoording geroepen kunnen worden naar 

aanleiding van hun toezeggingen; 

18. neemt ter kennis dat de openbare raadpleging over de producten die vallen onder de 

houtverordening is geopend; is van mening dat de mogelijkheid om in de vragenlijst een 

optie te kiezen voor het beperken van de werkingssfeer van de verordening niet 

gerechtvaardigd is, omdat de illegale handel al floreert binnen de huidige werkingssfeer 

van de verordening; merkt voorts op dat de European Confederation of the 

Woodworking Industries een positief standpunt inneemt ten aanzien van uitbreiding van 

de werkingssfeer van de houtverordening, zodat alle houtproducten onder deze 

verordening komen te vallen; 

19. stelt vast dat het onmogelijk was om bij de herziening van de EU-houtverordening in 

2016 te beoordelen of de door de lidstaten vastgestelde sancties doeltreffend, evenredig 

en afschrikkend zijn, aangezien het aantal sancties dat tot dusver is toegepast zeer 

gering was; plaatst kanttekeningen bij de toepassing door sommige lidstaten van het 

criterium voor sancties, te weten "de nationale economische omstandigheden", gezien 

het internationale aspect van dit delict, dat de eerste plaats inneemt onder de 

milieudelicten ter wereld; 

20. wijst op de onthulling dat uitvoervergunningen in het kader van de wetshandhaving, 

governance en handel in de bosbouw (Flegt) het mogelijk maken illegaal gekapt hout te 

mengen met legaal hout en dat dergelijk hout mogelijk naar de EU geëxporteerd kan 

worden als zijnde in overeenstemming met de EU-houtverordening1. 

                                                 
1 In het rapport "Permitting Crime" van 2014 van het Environmental Investigation Agency (EIA) en het 

Indonesische Forest Monitoring Network (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK) wordt 
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21. verzoekt de Commissie de richtsnoeren bij de EU-houtverordening te actualiseren 

waarbij zij conflicthout aan de orde te stelt en aanbevelingen doet voor gedetailleerdere 

risicobeperkende maatregelen ter versterking van de handhaving, met inbegrip van meer 

zorgvuldigheidseisen aan marktdeelnemers die importeren uit door conflicten getroffen 

gebieden of risicogebieden, anticorruptievoorwaarden in contracten met leveranciers, de 

tenuitvoerlegging van anticorruptieprocedures, gecontroleerde financiële overzichten, 

en op corruptiebestrijding gerichte audits; 

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de EU-houtverordening volledig toe te 

passen en op te leggen, en ervoor te zorgen dat onder de EU-houtverordening alle 

producten vallen die van hout worden of kunnen worden gemaakt en die hout bevatten 

of kunnen bevatten; onderstreept de verplichting tot het uitvoeren van adequate en 

effectieve controles, ook van complexe toeleveringsketens en de invoer uit verwerkende 

landen, en dringt aan op strengere en afschrikkender sancties voor alle economische 

spelers, aangezien het hierbij gaat om een internationaal delict dat onder de 

milieudelicten de grootste winsten oplevert; 

23. wijst op het bestaan van modellen voor gemeenschappelijke bosbouw en/of collectief 

gewoonterechtelijk grondbezit die een aantal voordelen1 met zich meebrengen, 

waaronder een toename van bosgebied en beschikbare watervoorraden, een 

vermindering van illegale houtkap door het stellen van duidelijke regels over de toegang 

tot hout, en een robuust systeem van toezicht op bossen; stelt voor meer onderzoek en 

ondersteuning te bieden met het oog op de ontwikkeling van wettelijke kaders voor 

gemeenschappelijk bosbeheer; 

24. onderstreept dat de erkenning van landrechten van volkeren, bijvoorbeeld in de 

grondwet, niet noodzakelijkerwijs in de praktijk wordt gebracht2 en dat de EU daarom 

met het oog op vrijwillige partnerschapsovereenkomsten en op afzonderlijke gevallen 

van EU-ontwikkelingssteun actief moet verifiëren om ervoor te zorgen dat landrechten 

worden geëerbiedigd; 

25. herinnert eraan dat het verslag van de Commissie over de werking van Richtlijn 

2013/50/EU (de transparantierichtlijn), op grond waarvan beursgenoteerde en niet-

beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in de winningsindustrieën waarbij primaire 

(natuurlijke en seminatuurlijke) bossen worden gekapt, verplicht zijn betalingen aan 

regeringen openbaar te maken, op 27 november 2018 bij het Parlement en de Raad moet 

zijn ingediend; merkt voorts op dat bij dit verslag een wetgevingsvoorstel gevoegd moet 

worden; verzoekt de Commissie, in het licht van een mogelijke herziening, in 

overweging te nemen of deze verplichting uitgebreid moet worden naar andere sectoren 

                                                 
geconcludeerd dat bepaalde TLAS-gecertificeerde bedrijven betrokken zijn bij "het witwassen van hout", 

waarbij zij illegaal verkregen hout vermengen met legaal hout. Dit hout kan thans naar de EU worden 

geëxporteerd als Flegt-gecertificeerd hout. Zie http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-

illegal-logging-now-it-needs-stick primary source https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-

Crime.pdf 
1 ClientEarth geeft een voorbeeld uit Nepal, zie https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-

community-forests-in-nepal/ 
2 Een recent geval (het door DG DEVCO gefinancierde project WaTER) is de schending van landrechten van de 

inheemse volkeren Ogiek en Sengwer in Kenia, ook al worden hun landrechten in de grondwet erkend, met name 

in artikel 63, lid 2, onder d), en in de wet inzake gemeenschappelijk land van 2016. 



 

AD\1153149NL.docx 7/12 PE618.209v02-00 

 NL 

die actief zijn in de bosbouw, en naar andere bossen dan primaire bossen; 

26. doet een beroep op de EU haar toezegging na te komen om de lopende 

onderhandelingen over de vrijwillige partnerschapsovereenkomsten inzake Flegt te 

intensiveren; onderstreept dat moet worden gewaarborgd dat kapvergunningen die via 

corruptie of illegale middelen zijn verleend, niet gelegitimeerd worden door 

overeenkomsten of wetgeving, dat wetgeving en deze overeenkomsten in 

overeenstemming zijn met het internationaal recht en toezeggingen inzake de 

bescherming van het milieu en de biodiversiteit, mensenrechten en duurzame 

ontwikkeling, dat ze leiden tot passende maatregelen voor het behoud en het duurzaam 

beheer van bossen, met inbegrip van de wettelijke bescherming van de rechten van 

lokale gemeenschappen en inheemse volkeren, waarbij hun landrechten en 

gewoonterecht worden erkend, en dat ze problemen bij de wereldhandel in 

houtproducten aanpakken, zoals conflicthout en conversiehout; 

27. verzoekt de Commissie en de lidstaten het donorbeleid te coördineren en erop toe te 

zien dat ontwikkelingssteun via dit beleid niet wordt gebruikt om de uitbreiding van de 

industriële houtkap naar intacte tropische regenwouden te faciliteren; verzoekt om 

opschorting van de financiering van elk project in het kader waarvan onderbouwd is dat 

industriële houtkap voorkomt, totdat deze verdenking wordt weggenomen of 

corrigerende maatregelen worden toegepast; 

28. verzoekt de EU om steun voor initiatieven waarmee bosrijke ontwikkelingslanden een 

tegenwicht willen bieden aan de ongebreidelde uitbreiding van land- en 

mijnbouwactiviteiten, die een negatieve weerslag hebben gehad op het bosbeheer en de 

bestaansmiddelen en culturele integriteit van inheemse volkeren, en die de sociale 

stabiliteit en de voedselsoevereiniteit van boeren nadelig beïnvloeden; 

29. wijst erop dat in het kader van het Flegt-proces de onderliggende oorzaken van 

ontbossing in producerende landen moeten worden aangepakt, waaronder onzeker 

grondbezit, zwakke wetshandhaving en een zwak bestuur; 

30. verzoekt de EU om in het kader van haar dialoog met bosrijke ontwikkelingslanden te 

wijzen op de noodzaak van adequate compensatieregelingen en programma's voor 

lokale gemeenschappen die met geweld verdreven zijn en aan wie de toegang is ontzegd 

tot land en hulpbronnen die zij van oudsher in gebruik hadden, en in alle situaties 

waarin geen vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van hen is 

verkregen; 

31. dringt er bij de EU op aan om, als bijkomend onderdeel van de vrijwillige 

partnerschapsovereenkomsten, vervolgwetgeving voor deze overeenkomsten uit te 

werken naar het voorbeeld van de EU-houtverordening, die zowel ondernemingen als 

financiële instellingen omvat, en om de werking van de huidige vrijwillige 

partnerschapsovereenkomsten in de praktijk te herzien, waarbij zij erop toeziet dat de 

gezamenlijke beoordeling van het systeem ter waarborging van de wettigheid van hout 

en houtproducten functioneert volgens de beschrijving ervan in de vrijwillige 

partnerschapsovereenkomsten, en dat het witwassen van hout kan worden uitgesloten;  

merkt met bezorgdheid op dat de EU weliswaar de toeleveringsketens van hout, vis en 

conflictmineralen heeft gereguleerd, hetgeen te prijzen is, maar nog voor geen enkele 

toeleveringsketen van landbouwgrondstoffen die risico's inhouden voor bossen, 
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regulering heeft uitgewerkt; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan hun 

inspanningen ter uitvoering van de houtverordening op te voeren, zodat duidelijker 

wordt hoe doeltreffend zij is; 

32. verzoekt de Commissie en de lidstaten een proces te ontwikkelen dat in werking treedt 

wanneer conflicten uitbreken in een land dat deelneemt aan de vrijwillige 

partnerschapsovereenkomsten, waaronder de benoeming van een onafhankelijk panel 

dat beoordeelt of er een risico op conflicthout bestaat en of vrijwillige 

partnerschapsovereenkomsten al dan niet moeten worden opgeschort in alle stadia van 

de onderhandelingen wanneer er bewijzen zijn dat inkomsten uit de houthandel het 

conflict aanwakkeren; 

33. verzoekt de Commissie om met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) en ander EU-beleid te zorgen voor samenhang, om synergieën tussen beide te 

stimuleren en om te waarborgen dat ze worden uitgevoerd op een wijze die strookt met 

programma's voor de bestrijding van ontbossing in ontwikkelingslanden, met inbegrip 

van REDD+; verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de invoer van voor bossen 

risicovolle goederen wordt uitgesloten van rechtstreekse dan wel onrechtstreekse steun 

in het kader van het toekomstige EU-voedsel- en landbouwbeleid; doet een beroep op 

de Commissie om, waar dit praktisch is, aan te zetten tot meer boslandbouw en 

herbebossing; verzoekt de Commissie en de lidstaten te waarborgen dat de 

milieuproblemen die verband houden met ontbossing ook aan bod komen in het kader 

van de doelstellingen van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020, die een vast 

onderdeel moeten vormen van het externe optreden van de Unie op dit gebied; 

34. is van mening dat het in kaart brengen van grondgebied, onder meer met behulp van 

satellieten en geospatiale technologie, cruciaal is om transparantie en 

verantwoordingsplicht bij bosbeheer te waarborgen en om gerichte strategieën in te 

zetten voor bebossing, herbebossing en de aanleg van ecologische corridors; verzoekt 

derhalve de Commissie en de lidstaten technische en financiële steun te verlenen aan 

bosrijke ontwikkelingslanden waarmee de grondige inkaartbrenging van hun bossen 

wordt ondersteund, ook door projecten voor collaboratieve inkaartbrenging te 

ondersteunen, die gezamenlijk uitgevoerd worden door ngo's, organisaties voor 

bosbouw, wetenschappers en lokale deskundigen; 

35. wijst erop dat meer dan de helft van de goederen die geproduceerd worden en op de 

wereldmarkt geëxporteerd worden, voortkomen uit illegale ontbossing1, en dat meer dan 

80 % van de totale ontbossing wordt veroorzaakt door de uitbreiding van de landbouw, 

zowel voor commerciële doeleinden als voor eigen gebruik2; wijst erop dat de invoer 

door de EU van veevoeder en proteïne (bijvoorbeeld soja), ten gevolge van de grote 

vleesconsumptie zoals uit een recente studie blijkt, haar invoer van cacao en palmolie, 

de geldstromen naar de sectoren die debet zijn aan ontbossing en aantasting van bossen, 

het gebruik van biobrandstof en de groeiende vraag naar uit bossen afkomstige 

                                                 
1 Forest Trends Report Series, 2014: 'Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature 

of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations'. 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 Tackling deforestation and forest degradation: a case for EU action in 2017 https://www.greenpeace.org/eu-

unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-

%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
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biomassa en hout, ook voor energie, belangrijke drijvende krachten achter de ontbossing 

en aantasting van bossen zijn1; 

36. roept de EU op een bindend regelgevingskader vast te stellen om ervoor te zorgen dat 

alle toeleveringsketens van importeurs van landbouwgrondstoffen helemaal tot aan de 

oorsprong van de grondstof kunnen worden getraceerd; merkt op dat nieuwe 

technologieën, bijvoorbeeld blockchaintechnologie, gebruikt kunnen worden om de 

herkomst van goederen te traceren, en benadrukt dat deze in de praktijk kunnen worden 

gebruikt om de transparantie rondom de herkomst van verschillende goederen te 

vergroten en de aantasting van bossen en ontbossing vrijwel volledig te schrappen uit de 

toeleveringsketens; 

37. verzoekt de Commissie een certificeringsregeling te ontwikkelen voor duurzaam 

geproduceerde producten die geen ontbossing met zich meebrengen en die op de EU-

markt worden gebracht; 

38. ziet in dat de bestaande certificeringsregelingen voor palmolie weliswaar een positief 

effect hebben, maar stelt met spijt vast dat RSPO, ISPO, MSPO en alle andere 

belangrijke erkende certificeringsregelingen er niet in slagen hun leden daadwerkelijk te 

verbieden om regenwoud of veengronden te converteren naar palmplantages; is daarom 

van mening dat deze belangrijkste certificeringsregelingen ontoereikend zijn om de 

broeikasgassen die worden uitgestoten bij de aanleg en exploitatie van de plantages 

daadwerkelijk te beperken, waardoor zij massale bos- en veenbranden niet hebben 

kunnen voorkomen; verzoekt de Commissie te zorgen voor onafhankelijke controles en 

onafhankelijk toezicht op deze certificeringsregelingen, teneinde te waarborgen dat de 

palmolie die op de EU-markt wordt gebracht, voldoet aan alle noodzakelijke normen en 

duurzaam is; merkt op dat met betrekking tot de kwestie van duurzaamheid in de 

palmoliesector vrijwillige maatregelen en beleidslijnen alleen niet volstaan, maar dat er 

voor palmoliebedrijven ook bindende regels en een verplichte certificeringsregeling 

moeten gelden; 

39. brengt zijn resolutie van 4 april 2017 over palmolie en ontbossing van regenwouden2 in 

herinnering, waaronder de onderkenning dat 73 % van de ontbossing wereldwijd 

voortkomt uit het vrijmaken van land voor landbouwproducten, waarbij 40 % van de 

wereldwijde ontbossing het gevolg is van overschakeling op grootschalige 

oliepalmplantages met monocultuur, en wijst erop dat de EU een belangrijke importeur 

is van producten die voortkomen uit ontbossing; brengt voorts zijn amendementen op de 

richtlijn hernieuwbare energie in herinnering, waarmee wordt beoogd de stimulansen 

voor het gebruik van palmolie in brandstoffen voor vervoer vóór 2021 af te bouwen; 

40. verzoekt de Commissie te handelen naar aanleiding van bovengenoemde resolutie over 

palmolie en ontbossing van regenwouden, en duurzame criteria in te voeren voor 

palmolie en voor palmoliehoudende producten die op de EU-markt komen, alsook een 

unieke certificeringsregeling, en de traceerbaarheid van geïmporteerde palmolie te 

verbeteren; 

                                                 
1 Studie over de haalbaarheid van meer EU-maatregelen ter bestrijding van ontbossing (Europese Commissie) 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0098. 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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41. verzoekt de Commissie en alle lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, met klem zich 

in te zetten voor de totstandbrenging van een verbintenis voor de hele EU om uiterlijk in 

2020 uitsluitend nog gecertificeerd duurzame palmolie in te kopen, onder meer door de 

Verklaring van Amsterdam "Towards Eliminating Deforestation from Agricultural 

Commodity Chains with European Countries" te ondertekenen, alsmede voor de 

totstandbrenging van een engagement van de sector, onder meer door de Verklaring van 

Amsterdam "In Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020" te 

ondertekenen en toe te passen; 

42. is van oordeel dat de inspanningen om de ontbossing te stoppen ook hulp en steun 

moeten omvatten voor het doeltreffendste gebruik van bestaand bouwland dat moet 

worden toegepast in combinatie met een slimmedorpenbenadering;  wijst erop dat agro-

ecologische praktijken grote mogelijkheden bieden voor het maximaliseren van 

ecosysteemfuncties en veerkracht door middel van gemengde technieken van aanplant, 

boslandbouw en permacultuur die ook van belang zijn voor gewassen, zoals oliepalmen, 

cacao- en rubberbomen, die tevens extra voordelen kunnen opleveren op sociaal gebied 

en op het gebied van diversificatie van de productie en productiviteit, zonder over te 

gaan op verdere conversie van bossen; 

43. verzoekt de EU erop toe te zien dat de genomen maatregelen en het regelgevingskader 

geen onnodige lasten voor kleine en middelgrote producenten opleveren, of hen de 

toegang tot markten en de internationale handel bemoeilijken; 

44. verzoekt de Commissie politieke wil en leiderschap te tonen door zo snel mogelijk en 

voor het einde van het huidige mandaat van de Commissie de indiening van een 

ambitieus EU-actieplan inzake ontbossing en aantasting van bossen toe te zeggen, met 

daarin concrete regelgevende maatregelen om ervoor te zorgen dat geen van de 

toeleveringsketens of financiële transacties die verbonden zijn met de EU, resulteren in 

ontbossing, aantasting van bossen of schendingen van de mensenrechten in 

ontwikkelingslanden; 

45. verlangt dat dergelijke wetgeving verplichte zorgvuldigheidsvereisten bevat voor de 

keten van marktdeelnemers die gebruikmaken van voor bossen risicovolle goederen, 

alsook verplichtingen voor financiële instellingen om maatregelen te nemen met het oog 

op uitbanning van het risico op ontbossing als gevolg van financiële investeringen; 

46. benadrukt dat de handelsbesprekingen van de Unie moeten stroken met haar 

toezeggingen om maatregelen te nemen met het oog op terugdringing van ontbossing en 

aantasting van bossen, en op vergroting van de koolstofvoorraden in bossen in 

ontwikkelingslanden; 

47. verzoekt de Commissie en de lidstaten ten volle gebruik te maken van bestaande 

diplomatieke en institutionele processen en dialogen om landen die aanzienlijke 

hoeveelheden tropisch hout verwerken en/of invoeren, met name wanneer deze 

houtproducten vervolgens worden uitgevoerd naar de EU, zoals China en Vietnam, aan 

te moedigen om effectieve wetgeving vast te stellen tot uitbanning van de invoering van 

illegaal gekapt hout, en tot aanmoediging van marktdeelnemers om 

zorgvuldigheidsvereisten in acht te nemen die vergelijkbaar zijn met de EU-

houtverordening;  
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