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IEROSINĀJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

1. norāda, ka palmu eļļa tiek aizvien vairāk izmantota gan biodegvielā, gan pārstrādātā 

pārtikā, kur tās izmantojums ir palielinājies salīdzinājumā ar citām augu eļļām — palmu 

eļļa tiek izmantota aptuveni 50 % no iepakotajām pārtikas precēm; 

2. norāda, ka palmu eļļas patēriņš ir viena trešdaļa no augu eļļu patēriņa pasaulē un 

tirdzniecība ar palmu eļļu ir aptuveni 60 % no augu eļļu tirdzniecības pasaulē; 

3. pauž bažas par potenciālo apdraudējumu videi un sabiedrībai, ja piepildīsies prognozes 

par pieprasījuma pēc palmu eļļas trīskāršošanos nākamajās desmitgadēs; 

Citu taukvielu un eļļu izmantošana 

4. atzīmē, ka lauksaimniecības pārtikas ražošanas nozare izmanto palmu eļļu kā sastāvdaļu 

un/vai aizstājēju tās produktivitātes un ķīmisko īpašību dēļ, piemēram, vieglās 

uzglabāšanas, kušanas temperatūras dēļ, un tādēļ, ka tās cena ir zemāka, kā citām 

izejvielām;  

5. atzīmē arī, ka palmu kodolu rauši tiek izmantoti dzīvnieku barībā ES, jo īpaši piena un 

gaļas lopu nobarošanai;  

6. atzīmē, ka rapšu sēklu rauši/blakusprodukti arī var tikt izmantoti par proteīniem bagātu 

dzīvnieku barību, un tādējādi būtu iespējams samazināt atkarību no sojas importa; 

7. šajā sakarā uzsver, ka Eiropas Savienībā sociālie, veselības un vides standarti ir stingrāki;  

8. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest tādus politikas virzienus, kas veicinātu ES ražoto, 

lielā daudzumā pieejamo sviesta tauku plašāku izmantošanu, lai tādējādi samazinātu 

atkarību no palmu eļļas importa no trešām valstīm; 

Marķēšana 

9. atzinīgi vērtē Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu 

patērētājiem noteikumus par to, ka iepakotas pārtikas sastāvdaļu sarakstā ir obligāti 

jānorāda augu eļļas, tostarp palmu eļļa;  

10. uzstāj, ka dalībvalstīm un pārstrādātājiem ir jāīsteno šī obligātā norāde marķējumā, lai 

nodrošinātu izsekojamību un uz informāciju pamatotus lēmumus par pirkumiem;  

11. norāda uz digitālo līdzekļu lielo potenciālu, piedāvājot patērētājiem informāciju par 

apstrādātās pārtikas sastāvā esošas palmu eļļas ilgtspējību, piemēram, izmantojot 

svītrkoda skenēšanas lietotni; 

12. aicina Komisiju sniegt visaptverošus datus par palmu eļļas patēriņu Eiropā un tās importu 

uz ES; 
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Veselība 

13. uzsver, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) pētījuma1 un citu pētījumu 

rezultātus, kas norādīja uz to, ka pārstrādātās augu eļļās un jo īpaši palmu eļļā ir 

genotoksiski un kancerogēni piesārņotāji, kas veidojas rafinēšanas procesā vai pie augstas 

temperatūras, un kas var apdraudēt patērētāju veselību;  

14. mudina dalībvalstis turpināt nodrošināt atbilstību tiesību aktiem pārtikas nekaitīguma 

jomā, kā arī  marķēšanas noteikumiem attiecībā uz produktiem, kas ražoti, izmatojot augu 

taukvielas, tostarp palmu eļļu; 

15. ar bažām norāda, ka dažās dalībvalstīs palmu eļļa joprojām tiek izmantota piena produktu, 

piemēram, siera, ražošanā, nenorādot to uz produkta, un tā ir patērētāju maldināšana; 

16. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot kampaņas, lai informētu patērētājus par palmu eļļas 

konkrētām īpašībām, lai aizsargātu viņu veselību un veicinātu uz informāciju pamatotu 

patēriņu; 

Mežu izciršana un ģeogrāfiskie apjomi/izplatība 

17. norāda, ka palmu eļļas ieguve ir viens no galvenajiem mežu izciršanas iemesliem 

tropiskajās teritorijās, un šīs izciršanas apjomi ir satraucoši;  

18. norāda, ka 73 % no mežu izciršanas gadījumiem pasaulē ir zemes atbrīvošana 

lauksaimniecības preču ražošanas vajadzībām un 40 % no tiem ir eļļas palmu liela apjoma 

monokultūras plantāciju ierīkošana2;  

19. norāda, ka lielākā daļa no palmu eļļas ražošanas notiek Malaizijā un Indonēzijā, tās kopā 

veido aptuveni 85 % no ražošanas apjoma pasaulē, bet ražošanas apjomi ir būtiski vai 

pieaugoši arī Papua Jaungvinejā, Libērijā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, Kolumbijā 

un Peru;  

20. norāda arī uz to, ka pārmaiņas ir straujas un liela mēroga — šajās septiņās galvenajās 

eksportētājās valstīs par eļļas palmu plantācijām pārvērsto teritoriju apjomi divkāršojas 

vai trīskāršojas vienā vai divās desmitgadēs, un tikai nedaudz vairāk kā desmit gados tiek 

zaudēti līdz pat 15 % meža seguma;  

21. norāda, ka faktori, kas noved pie mežu izciršanas ir daudzi un sarežģīti, piemēram, zemes 

atbrīvošana lopu ganībām vai aramzemei, jo īpaši, lai audzētu soju ES lopbarības 

vajadzībām, palmu eļļas ražošana, urbanizācija, mežistrāde, kā arī citi intensīvas 

lauksaimniecības veidi;  

22. atzīst, ka nepieciešama visaptveroša pieeja, kurā ņemti vērā visi faktori, kas noved pie 

mežu izciršanas, un šajā pieejā jāparedz pasākumi un sadarbība gan ražotājās, gan 

patērētājās valstīs; 

                                                 
1 EFSA Journal 2016;14(5):4426 [159 pp.], https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426 
2 ES patēriņa ietekme uz mežu izciršanu — Visaptveroša analīze par ES patēriņa ietekmi uz mežu izciršanu, 

2013., Eiropas Komisija, 

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

 

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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Ietekme uz vidi  

23. atzīst, cik izšķiroši svarīgi ir saglabāt lietusmežus un bioloģisko daudzveidību; pauž 

visdziļākās bažas par to, ka bioloģiski ārkārtīgi daudzveidīgie tropu meži tiek pārvērsti par 

monokultūru plantācijām palmu eļļas ieguvei, tādējādi iznīcinot dabiskās dzīvotnes un 

ekosistēma, kurās ir neskaitāmas kritiski apdraudētas un endēmiskas sugas;  

24. norāda uz eļļas palmu lielu monokultūras plantāciju ietekmi — tās piesaista kaitēkļus, 

piesārņo ūdeni ar agroķimikālijām, izraisa augsnes eroziju, kā arī ietekmē oglekļa piesaisti 

un visu attiecīgo reģionu ekoloģiju, traucējot migrējošo dzīvnieku sugām;  

25. norāda uz to, ka tropu mežu un kūdrāju dedzināšana, tostarp lai pārvērstu zemes platības 

pārtikas lauksaimniecības un enerģijas ieguves vajadzībām, ir saistīta ar milzīgu kaitējumu 

videi, tostarp ar liela daudzuma siltumnīcefekta gāzu emitēšanu; 

Ietekme uz vietējām kopienām, zemes sagrābšanu un mazajiem lauksaimniekiem 

26. norāda uz mežu pārvēršanas par eļļas palmu monokultūras plantācijām postošo ietekmi uz 

mežā dzīvojošajām kopienām, tostarp uz mazajiem lauksaimniekiem, kuriem aizvien 

vairāk tiek atņemta zeme vai kuri tiek pārvietoti uz visneauglīgākajām teritorijām;  

27. ar bažām norāda uz to, ka, lai ierīkotu plantācijas, notiek mežistrāde, zemes sagrābšana 

vai tās nelikumīga piesavināšanās; turklāt atzīmē, ka, izpostot lietusmežus, tiek iznīcināta 

to kopienu labklājība, kuru iztika ir atkarīga no lietusmežiem; 

28. norāda uz dažās plantācijās izplatīto sociālo netaisnību un sliktiem darba apstākļiem; 

29. tāpēc aicina attiecīgās izcelsmes valstu iestādes ievērot cilvēktiesības, tostarp mežā 

dzīvojošo kopienu tiesības uz zemi, kā arī noteikt stingrākas saistības vides, sociālajā un 

veselības jomā, ņemot vērā ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) 

brīvprātīgi piemērojamās pamatnostādnes par zemes lietošanu1; 

Lauku attīstība un agroekoloģiskā prakse 

30. uzskata, ka lietusmežu saglabāšanas centieniem jābūt cieši saistītiem ar lauku attīstību, lai 

novērstu nabadzību un veicinātu nodarbinātību attiecīgajās teritorijās, un aicina Komisiju 

un dalībvalstis sniegt ieguldījumu reģionālā sociālekonomiskā attīstībā atbilstīgi šim 

nosacījumam; 

31. atzīst eļļas palmu, kā daudzveidīgu starpkultūru sistēmu daļas, nozīmi vērtīgu ienākumu 

nodrošināšanā sīksaimniecību īpašniekiem; 

32. uzskata, ka centienos apturēt mežu izciršanu ir jāparedz arī vietējo spēju veidošana, 

tehnoloģiskā palīdzība un labākās prakses apmaiņa starp kopienām, kā arī atbalsts 

sīksaimniekiem, lai viņi varētu izmanot savu apstrādājamo zemi visefektīvākā veidā un 

nevajadzētu vēl vairāk iznīcināt mežus; šajā sakarā uzsver agroekoloģiskās prakses lielo 

potenciālu ekosistēmas funkciju nostiprināšanā, izmantojot dažādus, ārkārtīgi 

                                                 
1 ANO FAO Brīvprātīgi piemērojamās pamatnostādnes par atbildīgu zemes, zivju akvatorijas un mežu 

īpašumtiesību pārvaldību saistībā ar valsts pārtikas nodrošinājumu, Roma, 2012., 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf  

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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daudzveidīgus stādījumus, agromežsaimniecību un permakultūru paņēmienus, bez 

atkarības no ieguldījumiem vai monokultūrām; 

Biodegvielas 

Palmu eļļas izmantošanas pieaugums biodegvielā 

33. atzīmē, ka Eiropā pieprasījums pēc palmu eļļas ir liels galvenokārt tāpēc, ka tā tiek 

izmantota biodegvielā;  

34. atzīmē, ka 70 % no ES patērētās biodegvielas izejvielām ir audzētas/ražotas ES un 23 % 

no biodegvielas, kas importēta uz ES, ir iegūta no palmu eļļas, pārsvarā no Indonēzijas, 

pārējie 6 % biodegvielas izejvielu ir soja1; 

35. norāda uz to, ka, lai arī izmantojuma līmeņi ir atšķirīgi starp dalībvalstīm, palmu eļļas 

izmantošana pirmās paaudzes biodīzeļdegvielā laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam ir 

pieaugusi milzīgā apjomā — par 2,6 miljoniem tonnu, kas ir 606 % pieaugums, savukārt 

palmu eļļas kopējais īpatsvars ES patērētajā biodīzeļdegvielā ir pieaudzis no 6 % 2010. 

gadā līdz pat vienai trešdaļai 2014. gadā (31 %), tādējādi gandrīz puse no ES izmantotās 

palmu eļļas tiek izmantota transporta degvielai2; 

Netiešā ietekme, tostarp netieša zemes izmantošanas maiņa (ILUC) 

36. norāda uz ES biodegvielas pieprasījuma netiešo ietekmi, kas saistīta ar tropisko mežu 

iznīcināšanu;  

37. norāda, ka daži biodegvielas ražošanas veidi palielina kopējās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, ja tiek ņemtas vērā emisijas, ko izraisa netieša zemes izmantošanas maiņa 

(ILUC)3, līdz ar to palmu eļļas biodīzeļdegviela ir biodegviela, kas izraisa vislielākās 

emisijas4; 

38. tāpēc pieprasa, ka analizējot biodīzeļdegvielas kā alternatīvas degvielas priekšrocības, ir 

jāņem vērā visas ar enerģiju saistītās izmaksas attiecīgo kultūraugu audzēšanā, un 

Atjaunojamo energoresursu direktīvā ir pilnībā jāņem vērā ILUC radītās emisijas saistībā 

ar biodegvielas ražošanu;  

39. uzskata, ka atbilstīgi politikas saskaņotības attīstībai principam, biodegvielu ražošanai 

nebūtu jāizraisa mežu iznīcināšana, nedz arī jāietekmē pārtikas nodrošinājums un tiesības 

uz pārtiku trešās valstīs, un ir jācenšas izbeigt valsts atbalstu biodegvielai, kas ražota no 

palmu eļļas; 

Pirmās un otrās paaudzes biodegvielas 

40. atzīmē pirmās paaudzes biodegvielu dominējošās pozīcijas un to, ka otrās paaudzes 

biodegvielas nav komerciāli pieejamas; aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt nākamās 

                                                 
1 EUROSTAT - Atjaunojamo energoresursu piegāde, pārveide un patēriņš; ikgadējie dati (nrg_107a), pētījums 

Globium "ES patērēto biodegvielu ietekme uz zemes izmantošanas maiņu", 2015., un http://www.fediol.be/ 
2 Turpat. 
3 Komisijas Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju, (SWD(2015)0117). 
4 Pētījums Globium "ES patērēto biodegvielu ietekme uz zemes izmantošanas maiņu", 2015. 

http://www.fediol.be/
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paaudzes biodegvielu turpmāku izstrādi, lai nepieļautu mežu izciršanu; 

41. prasa vistuvākajā laikā pakāpeniski izbeigt visus stimulus no palmu eļļas iegūtas 

biodīzeļdegvielas izmantošanai, jo tas saasina konkurenci par zemes platībām, samazinot 

pārtikas ražošanas iespējas, kā rezultātā tiek izcirsti meži, un tādējādi būtiski tiek 

palielināts siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms;  

42. atsaucas uz pētījumu GLOBIOM, kurā konstatēti satraucoši augstie siltumnīcefekta gāzu 

emisiju līmeņi saistībā ar palmu eļļu;  

43. prasa noteikt obligātu izcelsmes marķēšanas sistēmu biodegvielas sastāvdaļām; 

Piegādes ķēdes pārredzamība  

44. uzskata, ka izsekojamība pārtikas piegādes ķēdē ir izšķiroši svarīga importētājiem un 

patērētājiem, jo īpaši lai varētu atšķirt likumīgi un nelikumīgi ražotu vai ilgtspējīgi un 

neilgtspējīgi ražotu palmu eļļu un tās blakusproduktus;  

45. norāda, ka pārredzamība piegādes ķēdē dod iespēju piekļūt informācijai par palmu eļļu, 

kas nāk no augsta riska teritorijām; 

Sertifikācija 

46. atzīst dažādu brīvprātīgu ilgtspējības sertifikācijas shēmu nozīmi un potenciālu attiecībā 

uz palmu eļļas produktiem, un uzskata, ka šīm shēmām ir jāņem vērā ražošanas ietekme 

uz vidi un sociālā ietekme;  

47. atzīmē, ka Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā secināts1, ka dažas sertifikācijas shēmas 

negarantē, ka palmu eļļa ir patiešām iegūta ilgtspējīgi, un tādējādi tās nav efektīvas, lai 

nodrošinātu atbilstīgus standartus un to ievērošanu;  

48. jo īpaši atzīmē, ka Revīzijas palāta konstatēja, ka dažas shēmas nebija pietiekoši 

pārredzamas vai arī pārvaldības struktūras nebija neatkarīgas, tādējādi izraisot interešu 

konflikta risku un neefektīvu komunikāciju, kā arī Revīzijas palāta izteica kritiku par 

ilgtspējības kritēriju standartiem un ar zemes lietošanu saistītajiem konfliktiem, par 

piespiedu un bērnu darbu, kā arī lauksaimnieku sliktajiem darba apstākļiem, un arī 

konstatēja, ka šo pārkāpumu rezultātā statistika nebija uzticama un tika uzrādīti pārāk 

pozitīvi dati par tās biodegvielas apjomu, kas sertificēta kā ilgtspējīga; 

49. tāpēc ir nobažījies par to, ka ES biodegvielu ilgtspējības sertifikācijas sistēma arī nav 

pilnībā uzticama un uzskata, ka sertifikācijas shēmas būtu pastāvīgi jāpilnveido un 

jāuzlabo, lai nodrošinātu palmu eļļas patiesi ilgtspējīgu ražošanu un efektīvu atbilstību 

attiecīgajiem standartiem;  

50. prasa īstenot Revīzijas palātas attiecīgos ieteikumus, kā to Komisija ir piekritusi darīt; 

51. aicina Komisiju nodrošināt uzticamu standartu ieviešanu un strādāt pie tā, lai izveidotu 

                                                 
1 Eiropas Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 18/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): 

“ES sistēma ilgtspējīgas biodegvielas sertificēšanai”: 

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

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_EN.pdf
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stingru un saistošu regulējumu, kas garantētu palmu eļļas ilgtspējību;  

52. prasa, lai sertifikācijas shēmas tiktu piemērotas arī tiem palmu eļļas blakusproduktiem 

(kodolu miltiem vai raušiem), kas tiek izmantoti ES; 

Iniciatīvas 

53. atzinīgi vērtē jebkuru iniciatīvu, kurā iesaistītas vairākas ieinteresētās personas un kuras 

mērķis ir noteikt un īstenot vērienīgus standartus attiecībā uz palmu eļļas ilgtspējīgu 

ražošanu, tostarp attiecībā uz cilvēktiesībām, zemes lietošanas un darba tiesībām;  

54. atbalsta mērķus, kas noteikti ANO Ilgtspējīgas palmu eļļas iniciatīvā un Amsterdamas 

2015. gada deklarācijā attiecībā uz to, ka līdz 2020. gadam jāpanāk tāda piegādes ķēde, 

kurā nebūtu mežu izciršanas un konfliktu,  

55. norāda uz iespējām, ko piedāvā tādas iniciatīvas, kā Ņujorkas deklarācija par mežiem1, 

kuras mērķis ir palīdzēt privātajam sektoram sasniegt mērķi — ne vēlāk kā līdz 2020. 

gadam nodrošināt, ka lauksaimniecības preču, piemēram, palmu eļļas, sojas, papīra un 

liellopu gaļas produktu, ražošanas dēļ netiek izcirsti meži; atzīmē, ka daži uzņēmumi ir 

noteikuši ļoti vērienīgus mērķus, bet, lai gan 60 % uzņēmumu, kas nodarbojas ar palmu 

eļļu, ir pievienojušies šādām iniciatīvām, patlaban tikai 2 % no tiem spēj izsekot savas 

tirgotās palmu eļļas ceļu līdz tās izcelsmes vietai2; 

56. aicina Komisiju, dalībvalstis un nozari atbalstīt tādas iniciatīvas, kā, piemēram, oglekļa 

liela uzkrājuma pieeju, kas dod iespēju noteikt, kuras teritorijas būtu piemērotas eļļas 

palmu stādīšanai, piemēram, noplicinātas zemes platības ar mazu oglekļa uzkrājuma 

vērtību un zemu vides vērtību, tādējādi veicinot palmu eļļas ilgtspējību, jo to var ražot 

nepārņemot mežu platības vai neiejaucoties augstas saglabāšanas vērtības ekosistēmās; 

Dialogs labākas pārvaldības veicināšanai ražotājās valstīs  

57. aicina Komisiju atbilstīgos gadījumos izvērst dialogu ar palmu eļļas ražošanas valstu 

valdībām un uzņēmumiem, tostarp izmantojot divpusējus nolīgumus ar ražotājām valstīm, 

lai veicinātu efektīvu vides tiesību aktu pieņemšanu, kas nepieļautu postošu zemes 

izmantošanas maiņu, un lai veicinātu vides standartu nostiprināšanu, bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu, cilvēktiesību, sociālo tiesību un darba tiesību ievērošanu un 

pārredzamību attiecībā uz zemes lietošanu un korporatīvajām īpašumtiesībām, kā arī 

apspriešanos ar vietējām kopienām, lai nepieļautu zemes sagrābšanu; 

ES tiesiskais regulējums, tostarp aicinājumi Komisijai 

58. apzinās, ka ES ir trešā lielākā palmu eļļas un palmu kodolu importētāja pasaulē un uzsver, 

ka ir jāievieš noteikumi, kas nodrošinātu palmu eļļas ražošanas patiesu ilgtspējību; 

59. aicina Komisiju un dalībvalstis nostiprināt spēkā esošos kontroles instrumentus un darīt 

visu iespējamo, lai nepieļautu, ka uz ES tiek importēta tāda palmu eļļa, kas iegūta mežu 

izciršanas rezultātā, un izstrādāt tiesisko regulējumu, kurā būtu stingri un izpildāmi 

noteikumi, kas garantētu, ka visas piegādes ķēdē iesaistītās puses, tostarp Eiropas finanšu 

                                                 
1 ANO 2014. gada samits klimata jomā. 
2 http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf  

http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
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institūcijas, kā arī to piešķirtās investīcijas un aizdevumi atbalstītu vienīgi patiesi 

ilgtspējīgu palmu eļļas ražošanu, kas nodrošina mežu, tajos dzīvojošo kopienu un 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzību; 

60. aicina Komisiju skaidri noteikt sankcijas neatbilstības gadījumā, vienlaikus uzturot 

tirdznieciskās attiecības ar trešām valstīm;  

Precedenti un spēkā esošie tiesību akti  

61. uzskata, ka kakao nozarei piemērotais modelis varētu kalpot par piemēru starptautisko 

standartu noteikšanai attiecībā uz palmu eļļas ražošanu un atzīmē, ka mehānismi, kas 

līdzīgi ES Kokmateriālu regulai, var palīdzēt nodrošināt, ka ES tirgū nonāk vienīgi 

likumīgi ražoti produkti; 

62. prasa ES politikā biodegvielas jomā iekļaut efektīvus ilgtspējības kritērijus, kas 

nodrošinātu zemes ar augstu bioloģiskās daudzveidības vērtību, zemes ar augstu oglekļa 

uzkrājumu un kūdrāju aizsardzību, nosakot arī kritērijus sociālajā jomā; 

Divpusēju nolīgumu un tirdzniecības izmantošana  

63. atzīmē, ka, lai risinātu ar likumību saistītos jautājumus attiecībā uz zemes sagrābšanu un 

mežu pārvēršanu lauksaimniecības zemē, noderīgi var būt tādi mehānismi, kā brīvprātīgie 

partnerattiecību nolīgumi, kas veicinātu valstu reformas un pārredzamību zemes lietošanas 

jomā;  

64. prasa izmantot divpusējus nolīgumus, kā vides efektīvas aizsardzības katalizatorus, tostarp 

piemērojot atšķirīgas tarifu shēmas ilgtspējīgi un neilgtspējīgi iegūtai palmu eļļai, vai 

izslēdzot neilgtspējīgi iegūtu palmu eļļu un tās atvasinājumus no brīvās tirdzniecības 

nolīgumiem;   

65. aicina Komisiju sarunās par tirdzniecības nolīgumiem ar palmu eļļas ražotājām valstīm 

iekļaut garantiju mežu neizciršanai un nepieciešamību ievērot kopienu tiesības;  

Atbalsts un spēju veidošana 

66. uzstāj, ka ir svarīgi atbalstīt jaunattīstības valstis ar līdzekļiem, kas nepieciešami, lai 

uzlabotu pārvaldību, izpildes un tiesiskās procedūras vietējā, reģionālā un valsts līmenī, 

lai aizsargātu mežus un kūdrājus, kā arī izplatītu agroekoloģisko lauksaimniecības praksi;  

67. aicina Komisiju veicināt paraugprakses apmaiņu pārredzamības, kā arī valdību un 

uzņēmumu, kas izmanto palmu eļļu, sadarbības jomā, un kopīgi ar dalībvalstīm 

sadarboties ar trešām valstīm, lai izstrādātu un īstenotu valstu tiesību aktus un ievērotu 

kopienu paražu tiesības uz zemi, kas nodrošinātu, ka ir aizsargāti meži, tajos dzīvojošās 

kopienas un viņu iztika;  

Spēkā esošās ES saistības un rīcības plāns 

68. aicina Komisiju ievērot ES starptautiskās saistības, tostarp tās, kas noteiktas saistībā ar 

Parīzes Klimata konferenci (COP 21), ANO Mežu forumu (UNFF)1, ANO Konvenciju 

                                                 
1 ANO Mežu foruma secinājumi. 
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par Bioloģisko daudzveidību (UNCBD)1, Ņujorkas deklarāciju par mežiem, Ilgtspējīgas 

attīstības mērķi apturēt mežu izciršanu līdz 2020. gadam2 un FLEGT Rīcības plānu, un 

aktīvi izstrādāt ES detalizētu rīcības plānu mežu un tajos dzīvojošo kopienu aizsardzībai, 

un nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem mežu izciršanas un mežu noplicināšanas 

izbeigšanai, kuros būtu iekļauti noteikumi par lauksaimniecības preču, jo īpaši palmu eļļas 

tirdzniecību, un noteikumi par to, ka monokultūras plantācijas nevar tikt klasificētas, kā 

mežu atjaunošana; 

69. uzsver, ka, izvērtējot dažādās stratēģijas attiecībā uz mežiem, sociālās un vides, kā arī 

zemes pieejamības novērtēšanas kritērijiem jāpiešķir lielāka nozīme nekā loģikai, kas 

balstīta tikai uz peļņas gūšanu; 

70. prasa veikt vairāk ES līmeņa pētījumu par dzīvnieku ilgtspējīgu barību, lai izstrādātu 

alternatīvas eļļas palmu produktiem Eiropas lauksaimniecībā. 

                                                 
1 ANO konvencija par bioloģisko daudzveidību, Aiči mērķi: https://www.cbd.int/sp/targets/  
2 Ilgtspējīgas attīstības mērķi, 15.2 pants, mežu izciršanas izbeigšanas mērķis: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15  

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