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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat palmolie goed is voor ongeveer 40 % van de globale handel in alle 

plantaardige oliën en dat de EU met ongeveer 7 miljoen ton per jaar de tweede grootste 

mondiale importeur is; vraagt de Commissie in samenwerking met de lidstaten de 

hoeveelheid niet-duurzaam geproduceerde, vanuit derde landen ingevoerde palmolie te 

verminderen en beter te controleren door op gecertificeerde duurzame producten op basis 

van plantaardige olie, waaronder palmolieproducten, verschillende douanerechtstelsels toe 

te passen en verder te gaan dan certificatiesystemen zoals de Rondetafel inzake duurzame 

palmolie (RSPO), RSPO-next, in overeenstemming met de duurzaamheidseisen die zijn 

vastgesteld door de Palm Oil Innovation Group (POIG); vraagt de Commissie ook 

palmolieproducerende landen te ondersteunen bij de opstelling en uitvoering van relevante 

stimuleringsmaatregelen en regelgevende handelskaders die erop gericht zijn om de 

gevolgen van de industrie op de ontbossing, het verlies aan biodiversiteit, niet-duurzaam 

landgebruik, grote mate van gebruik van chemische stoffen en de klimaatverandering tot 

een minimum te beperken; 

2. is verontrust over het feit dat ongeveer de helft van de totale oppervlakte aan illegaal 

ontbost gebied wordt gebruikt voor de productie van palmolie voor de Europese markt, en 

dat 18 % van alle illegaal geproduceerde palmolie de EU-markt bereikt; merkt op dat met 

betrekking tot het vraagstuk inzake duurzaamheid in de palmoliesector vrijwillige 

maatregelen en beleidslijnen alleen niet volstaan, maar dat voor palmoliebedrijven ook 

bindende regels en afdwingbare certificatieregelingen noodzakelijk zijn; verzoekt de 

Commissie een voorstel in te dienen voor wetgeving vergelijkbaar met het Flegt-initiatief 

en de verordening inzake conflictmineralen; 

3. roept de Commissie in dit verband op een hervorming van het geharmoniseerd systeem 

voor de nomenclatuur binnen de Werelddouaneorganisatie in gang te zetten waardoor het 

mogelijk wordt om onderscheid te maken tussen gecertificeerde duurzame en niet-

duurzame palmolie en afgeleiden ervan; 

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

de belangrijkste palmolieproducenten zijn en dat de stijgende vraag naar deze grondstof 

het landgebruik onder druk zet en aanzienlijke gevolgen heeft voor de lokale 

gemeenschappen, de volksgezondheid en klimaatverandering; benadrukt in deze context 

dat de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Indonesië, tussen de EU en Maleisië en 

andere vrijhandelsovereenkomsten de bezorgdheden over niet-duurzaam geproduceerde 

plantaardige olie, waaronder palmolie, en afgeleiden ervan in de onderhandelingen 

moeten behandelen, samen met bindende en afdwingbare hoofdstukken over duurzame 

ontwikkeling met betrekking tot ontbossing, milieu, mensenrechtenschendingen, kinder- 

en dwangarbeid, vooral van vrouwen, gedwongen uitzettingen en discriminatie van 

inheemse gemeenschappen, de belangrijkste IAO-verdragen en hun uitvoering; benadrukt 

in dit verband dat veel vervangingsmiddelen voor palmolie meer uitstoot van 

broeikasgassen met zich meebrengen en meer en snellere ontbossing veroorzaken; 

5. herinnert eraan dat Indonesië onlangs de derde positie heeft ingenomen als het gaat om de 
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grootste CO2-vervuiler wereldwijd en dat het land kampt met afnemende biodiversiteit 

met betrekking tot een aantal met uitsterven bedreigde wilde diersoorten; 

6. is verheugd 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; 

7. onderstreept bovendien het belang en de dwingende noodzaak van verdere aanvullende 

acties van meerdere belanghebbenden en van initiatieven op multilateraal, EU- of 

nationaal niveau in het kader van de geleidelijke afschaffing van de handel in niet-

duurzame palmolie, in overeenstemming met de WTO-normen en -regelgeving; herhaalt 

dat, om maximaal effect te sorteren, in deze initiatieven rekening moet worden gehouden 

met de verschillende productiesystemen en landspecifieke factoren bij de beoordeling van 

de omvang van sociaal-economische en milieuproblematiek; 

8. dringt er dan ook bij de financiële sector op aan om in hun investeringsactiviteiten en 

kredietverleningstransacties duurzaamheidsaspecten op te nemen; 

9. benadrukt dat de situatie moet worden verbeterd door gepaste certificering, die 

gemakkelijk toegankelijk en zonder discriminatie moet zijn voor kleine boeren en kmo's 

en begrijpelijk voor consumenten, en die bevestigt dat de palmolie in kwestie werd 

geproduceerd in lijn met duurzaamheidsrichtsnoeren en wereldwijd goedgekeurde beste 

normen en praktijken zonder schade toe te brengen aan het milieu, de biodiversiteit, lokale 

gemeenschappen, de inheemse bewoners en samenleving, en dat het product op 

doeltreffende en transparante wijze doorheen de hele toeleveringsketen getraceerd kan 

worden; is ervan overtuigd dat vrijwillige certificatieregelingen beter zouden werken als 

ze verder worden versterkt en hiervoor gebruik wordt gemaakt van strengere criteria dan 

de huidige normen en als ze in zorgvuldigheidsmaatregelen worden geïntegreerd, dat 

juridische stappen worden ondernomen tegen illegale praktijken, en dat de 

consumentenvoorlichting aanzienlijk wordt verbeterd; verzoekt de Commissie om 

voorlichtingscampagnes op te zetten en om de consument te voorzien van uitgebreide 

informatie over de gevolgen van de niet-duurzame productie van palmolie; 

10. benadrukt dat, om een ontwrichtend effect op de internationale handel te voorkomen, deze 

certificatieregelingen moeten worden ontwikkeld door middel van een inclusief en een op 

participatie gericht proces, waarbij alle relevante actoren in de toeleveringsketen, uit alle 

landen in kwestie, betrokken moeten worden; 

11. is in dit verband, naast andere initiatieven, ten zeerste verheugd over de Rondetafel inzake 

duurzame palmolie (RSPO), maar benadrukt tegelijkertijd dat het noodzakelijk is om dit 

initiatief voortdurend te verbeteren door middel van, maar niet beperkt tot, de verbreding 

van de vertegenwoordiging van belanghebbenden ervan door kmo's meer te betrekken, en 

een versterkte audit- en handhavingscapaciteit; 

12. vraagt de Commissie en de lidstaten verder onderzoek te doen naar gepaste alternatieven 

voor biodiesel op basis van palmolie; 

13. is van mening dat de duurzaamheid van palmolie juridisch wordt gedefinieerd in de 

richtlijn hernieuwbare energie wat vloeibare biomassa betreft en in de richtlijn 

brandstofkwaliteit wat biobrandstoffen betreft, maar dat er geen wettelijke criteria bestaan 
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voor palmolie en voor alle andere plantaardige oliën, waaronder koolzaad- en 

zonnebloemolie, die in de voedingsindustrie worden gebruikt; vraagt derhalve om 

dergelijke definitie en dringt er bij de Commissie op aan de mogelijkheid te bestuderen 

om de duurzaamheidscriteria voor andere toepassingen van hetzelfde gewas in lijn met de 

WTO-regels en -regelgeving en de OESO-richtlijnen uit te breiden;  

14. is van mening dat de certificatieregelingen moeten garanderen dat palmolie werkelijk 

duurzaam is, door protocollen te gebruiken die doeltreffend zijn op het gebied van de 

bescherming van de biodiversiteit en de naleving van de arbeidsvoorwaarden, en die 

ontbossing volledig een halt kunnen helpen toeroepen; 

15. benadrukt dat het eerste volledig operationele vergunningensysteem in het kader van de 

Flegt-regeling ("Forest Law Enforcement, Governance and Trade", Wetshandhaving, 

bestuur en handel in de bosbouw) en de vrijwillige partnerschapsovereenkomsten tussen 

de EU en houtproducerende landen met Indonesië is vanaf 15 november 2016; roept de 

EU op zich te blijven inzetten voor de vrijwillige Flegt-partnerschapsovereenkomsten en 

ervoor te zorgen dat hierin de omzetting van hout uit de ontwikkeling van palmolie is 

opgenomen; wijst erop dat voor het opstellen van EU-beleid inzake de palmoliesector 

wordt gekeken naar de Flegt-beginselen van de dialoog tussen diverse belanghebbenden, 

en dat dit beleid diepgewortelde problemen van bestuurlijke aard in de producerende 

landen aanpakt, evenals ondersteunende beleidsmaatregelen voor de invoer naar de EU; 

roept de EU op vrijwillige partnerschapsovereenkomsten, zoals Flegt, te blijven opzetten; 

merkt op dat een vergelijkbare aanpak ook met betrekking tot palmolie kan worden 

gehanteerd, en dat dit kan leiden tot betere controles op de palmindustrie in de landen van 

bestemming; 

16. is van mening dat deze initiatieven zeer gunstig zijn en roept op deze verder te bevorderen 

en ook naar andere grondstoffen uit te breiden. 
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