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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 

er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. minder om, at bæredygtigt landbrug, fødevaresikkerhed og bæredygtig skovforvaltning er 

centrale mål for bæredygtig udvikling (SDG); bemærker med bekymring, at palmeolie er 

en vigtig drivkraft for skovrydning, navnlig i Malaysia, Indonesien, Papua Ny Guinea, 

Liberia, Cameroun, Republikken Congo, Colombia og Peru; minder om, at skovene er 

vigtige for tilpasning til og bekæmpelse af klimaforandringer; 

2. fremhæver den begrænsede afskovning af oprindelige folks landområder, hvor der 

eksisterer sikrede sædvanebaserede ordninger for jordbesiddelse og ressourceforvaltning, 

hvilket har et stort potentiale med hensyn til en omkostningseffektiv nedbringelse af 

emissioner og sikring af globale økosystemtjenester; opfordrer til at bruge internationale 

klima- og udviklingsmidler til at sikre oprindelige folks og lokalsamfunds landområder og 

støtte de indfødte befolkninger og lokalsamfund, der investerer i at beskytte deres jord; 

3. minder om, at fattige kvinder fra landdistrikterne er særlig afhængige af skovressourcer 

for at overleve; understreger nødvendigheden af at integrere kønsaspektet i de nationale 

skovpolitikker og -institutioner med henblik på at fremme f.eks. kvinders lige adgang til 

ejendomsret til jord og andre ressourcer; 

4. bemærker med bekymring, at landbruget fortsat bidrager i væsentlig grad til den globale 

afskovning, og at omkring halvdelen af al skovrydning i de tropiske egner siden 2000 

skyldes ulovlig omlægning af skove til kommercielt landbrug, der også kan skabe risici 

for konflikter; opfordrer til bedre koordination af skovbrugs-, landbrugs- og 

arealanvendelsespolitikker samt politikker for udvikling af landdistrikter med henblik på 

at nå målene for en bæredygtig udvikling og opfylde klimaforpligtelserne; understreger 

behovet for udviklingsvenlig politikkohærens (PCD) også på dette område, herunder med 

EU's politik for vedvarende energi; 

5. konstaterer med bekymring, at det globale kapløb efter jord skyldes den stigende globale 

efterspørgsel efter biobrændstoffer og råmaterialer og jord og spekulation i jorde og 

landbrugsråvarer; understreger, at det i Revisionsrettens særberetning nr. 18/2016 

konkluderes, at EU's ordning for certificering af bæredygtige biobrændstoffer ikke er fuldt 

ud pålidelig; opfordrer EU-institutionerne til som led i reformen af direktivet om 

vedvarende energi (VE-direktivet) at indføre særlige kontrolprocedurer vedrørende 

konflikter om jordbesiddelse, tvangsarbejde/børnearbejde, dårlige arbejdsvilkår for 

landbrugere og sundheds- og sikkerhedsmæssige farer i den frivillige ordning; opfordrer 

ligeledes EU til at tage hensyn til virkningerne af indirekte ændringer i arealanvendelsen 

(ILUC) og at indarbejde kravene om social ansvarlighed i reformen af direktivet om 

vedvarende energi; 

6. understreger den vigtige rolle, som produktionen af palmeolie spiller i 

palmeolieproducerende udviklingslandenes økonomier, idet palmeolie er en værdifuld 

kilde til indkomst, der skaber beskæftigelse; 

7. minder Kommissionen om sin meddelelse af 17. oktober 2008 om en indsats for at 
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imødegå udfordringerne ved skovrydning og skovforringelse med henblik på at bekæmpe 

klimaændringer og tab af biodiversitet (COM(2008)0645), hvori den lagde vægt på en 

holistisk tilgang til rydningen af tropisk skov, der tager højde for alle drivkræfterne bag 

skovrydning, herunder produktion af palmeolie; minder Kommissionen om dens mål i 

UNFCCC-forhandlingerne om at standse tabet af jordens skovdække inden 2030 og om at 

nedbringe bruttorydningen af tropisk skov med mindst 50 % inden 2020 i sammenligning 

med de nuværende niveauer; 

8. opfordrer til at yde bistand til palmeolieproducerende lande med hensyn til udarbejdelse 

og håndhævelse af relevante nationale politikker og bestemmelser, der sigter mod at 

minimere industriens konsekvenser på skovrydning, økosystem og naturarv; 

9. opfordrer EU til at indføre et bindende regelsæt for at sikre, at forsyningskæden i importen 

af landbrugsråvarer kan følges helt tilbage til råvarernes oprindelse; 

10. minder om, at Malaysia og Indonesien er de vigtigste producenter af palmeolie med en 

anslået andel på 85-90 % af den globale produktion, og glæder sig over, at den malaysiske 

primærskov er øget siden 1990, men er fortsat bekymret over, at den nuværende 

afskovning i Indonesien betyder et tab på 0,5 % hvert femte år; 

11. minder om, at EU er den største importør af produkter, som stammer fra skovrydning, som 

har ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten; opfordrer til ophævelse af EU's støtte 

til biobrændstoffer, der er fremstillet af fødevareafgrøder og en udfasning af sådanne 

brændstoffer, der ikke bør regnes med i opfyldelsen af alle EU's klima- og energimål for 

2030, især biodiesel, som har skabt en ikkebæredygtig efterspørgsel efter palmeolie; 

understreger behovet for at forbedre pålideligheden af de frivillige certificeringsordninger, 

som f.eks. rundbordssamtalerne om bæredygtig palmeolie (RSPO-certifikater) for bedre at 

kunne imødegå problemerne om tilegnelse af jord og vand og 

menneskerettighedskrænkelser; udtrykker sin dybe bekymring over, at flere undersøgelser 

har påvist udbredte krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder i forbindelse med 

etablering og drift af palmeolieplantager i mange lande, herunder tvangsudsættelser, 

væbnet vold, børnearbejde, gældsslaveri og forskelsbehandling af oprindelige samfund; 

12. opfordrer Kommissionen til at vedtage bindende regler for importørernes forsyningskæder 

af landbrugsråvarer for at sikre en fuld bæredygtig forsyningskæde vedrørende palmeolie 

inden 2020 i overensstemmelse med Amsterdamerklæringen om palmeolie; opfordrer 

navnlig til en hensigtsmæssig og obligatorisk due diligence-ordning og 

sporbarhedsmekanismer i hele forsyningskæden i overensstemmelse med de bedste 

internationalt vedtagne standarder og under hensyntagen til konfliktrisici i forbindelse 

med palmeolie; opfordrer EU til at inddrage store aktører, som Indien og Kina for at 

styrke ansvarlig og bæredygtig produktion af palmeolie; 

13. understreger vigtigheden af at forbedre forholdene for palmeolieproduktion gennem støtte 

til de eksisterende lokale og internationale certificeringssystemer, der sikrer, at de er let 

tilgængelige for SMV'er og forståelige for forbrugerne, og som sikrer, at den pågældende 

palmeolie er produceret under efterlevelse af bæredygtige retningslinjer, herunder kravet 

om, at produktet på effektiv og gennemsigtig vis skal kunne spores gennem hele 

forsyningskæden; 

14. henleder opmærksomheden på, at fødevareindustrien anvender en betydelig andel af 
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palmeolie, der produceres sammen med biobrændstofindustrien; opfordrer EU til at skabe 

incitamenter til at arbejde hen imod en bæredygtig udnyttelse af palmeolie på 100 % i 

Europa i 2020; 

15. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med de palmeolieproducerende lande om at 

forbedre biodiversiteten i plantageområderne, navnlig gennem foranstaltninger som f.eks. 

etablering af spredningskorridorer; 

16. minder om, at 30-50 % af alle brande i Indonesien i 2015, der typisk skyldes rydning af 

arealer til palmeolieplantager og andre landbrugsmæssige formål, fandt sted i kulstofrige 

tørvemoser, hvilket gjorde Indonesien til et af de lande, der bidrog mest til den globale 

opvarmning; 

17. opfordrer Kommissionen til at vurdere nødvendigheden af at indføre mekanismer for 

forvaltningen af omdannelsen af skov til kommercielt landbrug inden for rammerne af 

frivillige partnerskabsaftaler (VPA) under FLEGT-handlingsplanen og yderligere at styrke 

civilsamfundsorganisationer og indfødte samfund, landbrugere og jordejere i processen; 

opfordrer til øget finansiel og teknisk bistand fra EU til producentlande og deres lokale 

myndigheder med henblik på bekæmpelse af korruption og forbedring af forvaltningen og 

gennemsigtigheden og fremme af bæredygtige produktionsmetoder; anerkender fordelene 

ved FLEGT-handlingsplanen, men bemærker, at der er behov for yderligere bestræbelser 

for at reducere EU's "fodaftryk" på skove; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 

foreslå en EU-handlingsplan vedrørende skovrydning og skovforringelse; 

18. konstaterer, at palmeolie kan dyrkes på ansvarlig vis og faktisk kan bidrage til statens 

økonomiske udvikling, idet den kan skabe økonomisk holdbare muligheder for 

landbrugere, oprindelige samfund og de, der er bosat i palmeolieproducerende samfund, 

forudsat at der ikke foretages skovrydning, at der ikke etableres plantager i tørvemoser, at 

plantagerne forvaltes ved hjælp af moderne økologiske landbrugsmetoder med henblik på 

at minimere de negative miljømæssige og sociale konsekvenser, og at ejendomsretten til 

jorden, de oprindelige samfunds rettigheder samt menneskerettighederne og 

arbejdstagernes rettigheder respekteres; 

19. opfordrer Kommissionen til at foregå med et godt eksempel for andre lande ved at 

fastsætte regnskabsregler for drivhusgasemissioner fra forvaltede vådområder og for 

ændringer i arealanvendelsen af vådområder i EU-lovgivningen; 

20. opfordrer indtrængende EU til at støtte mikrovirksomheder samt små og lokale, nationale 

og lokale virksomheder og fremme national og lokal retlig registrering af ejendomsret 

eller besiddelse af jord; 

21. bemærker, at den nyeste forskning viser, at dyrkningen af flere afgrøder sammen i 

skovlandbrug i forbindelse med palmeolieplantager kan give kombinerede fordele med 

hensyn til biodiversitet og produktivitet og have en positiv social virkning; 

22. minder om behovet for at hjælpe udviklingslandene med at øge deres menneskelige 

kapacitet; 

23. er foruroliget over de negative virkninger af uansvarlig produktionen af palmeolie på 

klimaændringer, arealanvendelse, jordens frugtbarhed, biodiversitet, ødelæggelse af skove 
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og oprindelige folks menneskerettigheder, lokalsamfund og små landbrugere, herunder 

deres sædvanebaserede ordninger for jordbesiddelse og ressourceforvaltning, hvilket 

skaber en risiko for befolkninger, hvis tilværelse afhænger af fødevaremulighederne i 

skovene; opfordrer regeringerne i palmeolieproducerende lande til at sikre den 

menneskelige ret til fødevarer og ernæring (hvilket indebærer overholdelse af 

principperne om tilstrækkelighed, disponibilitet, tilgængelighed og bæredygtighed) og til 

at forpligte sig til at anvende og gennemføre ILO's grundlæggende arbejdstagerrettigheder 

og dagsorden for anstændigt arbejde; opfordrer til afskaffelse af alle former for 

tvangsarbejde eller obligatorisk arbejde, herunder børnearbejde, forbedring af situationen 

for migrantarbejdere, foreningsfrihed, og oprettelsen af en legitim, tilgængelige og 

gennemsigtige klagemekanisme i tråd med international bedste praksis; 

24. opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at fastlægge en definition 

af skove, som omfatter den biologiske, sociale og kulturelle mangfoldighed med henblik 

på at imødegå land grabbing og ødelæggelsen af de tropiske skove som følge af store 

palmeoliemonokulturer, da dette undergraver EU's klimaindsats; understreger 

nødvendigheden af at prioritere hjemmehørende arter og dermed beskytte økosystemer, 

levesteder og lokalsamfund; 

25. er foruroliget over, at jordhandler kan tilsidesætte princippet om lokalsamfundenes frie, 

forudgående og informerede samtykke, som fastsat i ILO-konvention 169; opfordrer EU 

og dets medlemsstater til at sikre, at EU-baserede investorer fuldt ud overholder de 

internationale standarder om ansvarlige og bæredygtige investeringer i landbruget, og 

navnlig FAO-OECD retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder inden for landbruget, 

FAO's frivillige retningslinjer om jordbesiddelse, FN's vejledende principper om 

erhvervslivet og menneskerettigheder og OECD's retningslinjer for multinationale 

virksomheder; understreger, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at sikre 

adgangen til domstolsprøvelse for ofrene for virksomhedernes misbrug; 

26. insisterer på, at udviklingsfinansieringsinstitutioner bør sikre, at deres sociale og 

miljømæssige politikker er bindende og i fuld overensstemmelse med international 

menneskerettighedslovgivning; opfordrer til større gennemsigtighed i finansieringen af 

finansielle institutioner og offentlige og private finansielle organer; 

27. henleder opmærksomheden på de problemer, der er forbundet med koncentrationen af jord 

og ændringer i arealanvendelsen, når der oprettes monokulturer, såsom 

palmeolieplantager; 

28. opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge en EU-handlingsplan vedrørende 

ansvarlig forretningsadfærd. 
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