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WSKAZÓWKI 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 

Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. odnotowuje rosnące wykorzystanie oleju palmowego w porównaniu z innymi olejami 

roślinnymi, zarówno jako biopaliwa, jak i w przetworzonej żywności, zawiera go już 

bowiem około 50 % pakowanych produktów; 

2. zauważa, że olej palmowy stanowi około jedną czwartą całkowitego światowego spożycia 

olejów roślinnych i 60 % światowego handlu tymi olejami; 

3. wyraża zaniepokojenie potencjalnym zagrożeniem dla środowiska i społeczeństwa w 

związku z trzykrotnym wzrostem światowego popytu na olej palmowy, jaki przewiduje 

się w nadchodzących latach; 

Stosowanie innych tłuszczów i olejów 

4. zauważa, że olej palmowy jest wykorzystywany jako składnik i/lub substytut w sektorze 

rolno-spożywczym ze względu na jego wydajność i właściwości chemiczne, np. łatwość 

przechowywania czy temperaturę topnienia, a także niższą cenę jako surowca;  

5. stwierdza ponadto, że w UE makuch z rdzenia palmy jest stosowany w paszach, 

szczególnie w tuczu bydła mlecznego i mięsnego;  

6. zwraca uwagę, że makuch rzepakowy i inne produkty uboczne rzepaku również mogą być 

wykorzystywane jako bogata w białko pasza, co może zmniejszyć uzależnienie od 

światowego importu nasion soi; 

7. podkreśla w tym kontekście, że normy socjalne, sanitarne i środowiskowe w UE są 

surowsze;  

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia strategii politycznej na rzecz 

szerszego wykorzystania tłuszczów mlecznych produkowanych w UE w dużych ilościach, 

aby zmniejszyć uzależnienie od oleju palmowego przywożonego z państw trzecich; 

Oznakowanie 

9. z zadowoleniem przyjmuje postanowienia rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności dotyczące obowiązkowego 

podawania w wykazie składników żywności pakowanej rodzajów olejów roślinnych, w 

tym oleju palmowego;  

10. nalega na wdrożenie tego obowiązkowego oznakowania przez państwa członkowskie i 

przetwórców, aby umożliwić identyfikowalność i świadome decyzje zakupowe;  

11. zauważa wielki potencjał korzystania z narzędzi cyfrowych w celu dostarczania 

konsumentom informacji o zrównoważoności oleju palmowego znajdującego się w 

przetworzonych produktach, na przykład za pomocą aplikacji skanujących kod kreskowy; 
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12. zwraca się do Komisji o dostarczenie pełnych danych dotyczących stosowania i spożycia 

oleju palmowego w Europie oraz jego importu do UE; 

Zdrowie 

13. zwraca uwagę na wnioski płynące z badania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 

Żywności (EFSA)1 i innych badań, z których wynika, że przetworzone oleje roślinne, a w 

szczególności olej palmowy, zawierają zanieczyszczenia genotoksyczne i rakotwórcze 

powstałe w procesie rafinacji lub w wysokich temperaturach, i mogą mieć konsekwencje 

zdrowotne;  

14. wzywa państwa członkowskie do dalszego pilnowania zgodności produktów 

wytwarzanych z wykorzystaniem tłuszczów roślinnych, w tym oleju palmowego, z 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i etykietowania; 

15. zauważa z zaniepokojeniem, że w niektórych państwach członkowskich nadal 

wykorzystuje się olej palmowy do produkcji takich wyrobów mleczarskich jak ser bez 

podawania odpowiedniej informacji na produkcie, co wprowadza konsumentów w błąd; 

16. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o prowadzenie kampanii informujących 

konsumentów o specyfice oleju palmowego w trosce o ich zdrowie i świadomą 

konsumpcję; 

Siły napędowe wylesiania i zasięg geograficzny 

17. zauważa, że na obszarach tropikalnych produkcja oleju palmowego jest poważną siłą 

napędową wylesiania na niepokojącą skalę;  

18. zauważa, że 73 % światowego wylesiania jest wynikiem oczyszczania gruntów pod 

uprawy rolne, przy czym 40 % światowego wylesiania spowodowane jest 

przekształcaniem lasów w wielkie monokulturowe plantacje palmy olejowej2;  

19. zwraca uwagę, że większość produkcji oleju palmowego ma miejsce w Malezji i 

Indonezji, które razem odpowiadają za 85 % światowej produkcji, lecz jest ona również 

znacząca lub wręcz rośnie w Papui-Nowej Gwinei, Liberii, Demokratycznej Republice 

Konga, Kolumbii i Peru;  

20. podkreśla też coraz większą szybkość zmian, zważywszy na fakt, że w wyżej 

wymienionych siedmiu głównych krajach eksportujących w ciągu dziesięciu czy 

dwudziestu lat obszar przekształcony pod uprawę palmy olejowej wzrósł dwu- lub 

trzykrotnie, powodując zmniejszenie powierzchni lasów o 15 % w ciągu zaledwie dekady;  

21. zauważa złożoność czynników powodujących światowe wylesianie, takich jak 

oczyszczanie gruntów pod hodowlę bydła i uprawę roślin, w szczególności produkcję 

paszy sojowej dla zwierząt gospodarskich w UE czy też oleju palmowego, a także 

                                                 
1 Dziennik EFSA 2016;14(5):4426 [159 s.], https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426 
2 The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on 

deforestation (‘Wpływ konsumpcji UE na wylesianie: kompleksowa ocena skutków konsumpcji UE dla 

wylesiania’), 2013, Komisja Europejska, 

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

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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ekspansja miejska, pozyskiwanie drewna czy inne formy intensywnej działalności rolnej;  

22. uznaje, że potrzebne jest wszechstronne podejście, które uwzględni wszystkie siły 

napędowe wylesiania i obejmie działanie i współpracę zarówno ze strony krajów 

będących producentami, jak i krajów będących konsumentami; 

Wpływ na środowisko  

23. uznaje znaczenie ochrony lasów deszczowych i różnorodności biologicznej; jest głęboko 

zaniepokojony przekształcaniem wyjątkowo różnorodnych biologicznie lasów 

tropikalnych w monokulturowe plantacje palmy olejowej kosztem niepowtarzalnych 

naturalnych siedlisk i ekosystemów obejmujących niezliczone gatunki krytycznie 

zagrożone i endemiczne;  

24. zwraca uwagę na skutki wielkich monokultur palmy olejowej, które potęgują obecność 

organizmów szkodliwych, zanieczyszczenie wody chemikaliami rolniczymi i erozję 

gleby, a także wpływają na pochłanianie dwutlenku węgla i równowagę ekologiczną 

całego regionu, utrudniając migrację różnych gatunków zwierząt;  

25. zauważa, że wypalanie lasów tropikalnych i terenów torfowych, m.in. w celu 

przekształcenia gruntów w środki produkcji systemów rolno-spożywczych czy 

energetycznych, wiąże się z poważnymi szkodami w środowisku, w tym z uwalnianiem 

dużej ilości gazów cieplarnianych; 

Wpływ na społeczności lokalne, zawłaszczanie ziemi i drobnych rolników 

26. zauważa bardzo negatywne skutki przekształcania lasów w monokulturowe uprawy palmy 

olejowej dla mieszkańców terenów leśnych, w tym drobnych rolników, którzy coraz 

częściej pozbawiani są ziemi albo przenoszeni na mniej urodzajne obszary;  

27. z zaniepokojeniem odnotowuje, że wyrąb lasów, masowy wykup gruntów rolnych i 

nielegalne lub przymusowe nabywanie ziemi pod plantacje to zjawiska powszechne; 

zauważa ponadto, że niszczenie lasów deszczowych pozbawia źródeł utrzymania 

społeczności, których egzystencja od nich zależy; 

28. zwraca uwagę na niesprawiedliwość społeczną i złe warunki pracy panujące na niektórych 

plantacjach; 

29. apeluje zatem do właściwych władz w krajach pochodzenia o przestrzeganie praw 

człowieka, w tym praw mieszkańców lasów do ziemi, i zwiększenie zobowiązań 

środowiskowych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem dobrowolnych wytycznych 

w zakresie własności ziemi Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 

Rolnictwa (FAO)1; 

Rozwój obszarów wiejskich i praktyki agroekologiczne 

                                                 
1 UN FAO’s Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in 

the Context of National Food Security (‘Dobrowolne wytyczne FAO w zakresie odpowiedzialnego zarządzania 

własnością gruntów, łowisk i lasów w kontekście krajowego bezpieczeństwa żywności’), Rzym 2012, 

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

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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30. uważa, że ochronie lasów deszczowych powinien towarzyszyć zrównoważony rozwój 

obszarów wiejskich, aby zapobiegać ubóstwu i wspierać zatrudnienie na tych obszarach, i 

apeluje do Komisji o tego rodzaju wkład w rozwój społeczno-gospodarczy; 

31. uznaje znaczenie oleju palmowego jako części różnych systemów płodozmianu w 

dostarczaniu cennego dochodu drobnym producentom rolnym; 

32. uważa, że wysiłki na rzecz powstrzymania wylesiania muszą obejmować budowanie 

zdolności lokalnych, wsparcie technologiczne, wymianę najlepszych praktyk między 

społecznościami i pomoc dla drobnych producentów w zakresie jak najefektywniejszego 

wykorzystywania ich gruntów uprawnych bez potrzeby dalszego przekształcania lasów; 

zwraca w tym kontekście uwagę na ogromny potencjał tkwiący w praktykach 

agroekologicznych w zakresie maksymalizowania funkcji ekosystemu, dzięki połączeniu 

technik wysoce zróżnicowanego sadzenia, agroleśnictwa i permakultury, bez uciekania się 

do uzależnienia od nakładów lub plantacji monokulturowych; 

Biopaliwa 

Rosnące wykorzystanie oleju palmowego jako biopaliwa 

33. stwierdza, że popyt na olej palmowy w Europie wynika w znacznej mierze z jego 

wykorzystania jako biopaliwa;  

34. zwraca uwagę, że 70 % biopaliw zużywanych w UE pochodzi z upraw lub produkcji 

unijnych oraz że 23 % biopaliw importowanych do UE to olej palmowy, głównie z 

Indonezji, a 6 % z nich to soja1; 

35. zauważa – mimo różnic w jego stosowaniu w poszczególnych państwach członkowskich – 

ogromny wzrost zużycia oleju palmowego jako biodiesla pierwszej generacji, które 

zwiększyło się o 2,6 mln ton w okresie od 2010 do 2014 r., czyli o 606 %, podczas gdy 

całkowity udział oleju palmowego w unijnym zużyciu biodiesla wzrósł z 6 % w 2010 r. 

do prawie jednej trzeciej w 2014 r. (31 %), przy czym prawie połowa zużywanego w UE 

oleju palmowego jest stosowana jako paliwo transportowe2; 

Skutki pośrednie, w tym pośrednia zmiana użytkowania gruntów 

36. zauważa pośrednie skutki popytu na biopaliwa w UE powiązane z niszczeniem lasów 

tropikalnych;  

37. zauważa, że niektóre ścieżki produkcji biopaliw powodują wzrost całkowitych emisji 

gazów cieplarnianych, jeśli uwzględnić emisje wynikające ze zmiany użytkowania 

gruntów3, gdyż biodiesel z oleju palmowego jest biopaliwem generującym największe 

                                                 
1 EUROSTAT, Supply, transformation and consumption of renewable energies (‘Podaż, przetwarzanie i zużycie 

energii ze źródeł odnawialnych’), dane roczne (nrg_107a), badanie Globiom „The land use change impact of 

biofuels consumed in the EU” (‘Wpływ zużycia biopaliw w UE na zmianę użytkowania gruntów’), 2015, i 

http://www.fediol.be/ 
2 Ibidem. 
3 Sprawozdanie Komisji z postępów w dziedzinie energii odnawialnej (SWD(2015)0117). 

http://www.fediol.be/
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ilości emisji1; 

38. domaga się zatem, by przy analizie biodiesla jako paliwa alternatywnego brać pod uwagę 

całkowite koszty energetyczne uprawy roślin, z których produkuje się biopaliwa oraz by 

w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii w pełni uwzględnić emisje 

pochodzące z produkcji biopaliw, a wynikające ze zmiany użytkowania gruntów;  

39. jest zdania, że zgodnie z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju biopaliwa nie 

powinny powodować wylesiania ani wpływać na bezpieczeństwo żywnościowe i prawo 

do pożywienia w państwach trzecich i że należy dążyć do stopniowego znoszenia 

wsparcia publicznego dla biopaliw wytwarzanych z oleju palmowego; 

Biopaliwa pierwszej i drugiej generacji 

40. zauważa, że w sprzedaży przeważają biopaliwa pierwszej generacji, natomiast biopaliwa 

drugiej generacji są trudno dostępne; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

wspierania dalszego rozwoju następnych generacji biopaliw w celu zapobiegania 

wylesianiu;  

41. apeluje o szybkie przystąpienie do stopniowego znoszenia wszelkich zachęt na rzecz 

biopaliw produkowanych z oleju palmowego, gdyż napędzają one konkurencję o ziemię 

kosztem produkcji żywności i prowadzą do wylesiania, a tym samym znacznie 

przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych;  

42. zwraca uwagę na badanie przeprowadzone przez GLOBIOM, w którym wykazano 

niezwykle wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych związany z produkcją oleju 

palmowego;  

43. domaga się obowiązkowego systemu oznaczania pochodzenia składników biopaliw; 

Przejrzystość łańcucha dostaw  

44. jest zdania, że identyfikowalność w całym łańcuchu żywnościowym ma zasadnicze 

znaczenie dla importerów i konsumentów, szczególnie ze względu na to, że pozwala 

rozróżnić olej palmowy i jego produkty uboczne produkowane zgodnie z prawem i 

niezgodnie z prawem czy też pochodzące ze zrównoważonych i z niezrównoważonych 

źródeł;  

45. zauważa, że przejrzystość łańcucha dostaw umożliwia dostęp do informacji o oleju 

palmowym pochodzącym z obszarów wysokiego ryzyka; 

Certyfikacja 

46. uznaje ważną rolę i potencjał różnego rodzaju dobrowolnych systemów certyfikacji w 

zakresie zrównoważonego charakteru produktów z oleju palmowego i jest zdania, że 

muszą one uwzględniać wpływ produkcji oleju na środowisko i społeczeństwo;  

                                                 
1 Badanie Globiom „The land use change impact of biofuels consumed in the EU” (‘Wpływ zużycia biopaliw w 

UE na zmianę użytkowania gruntów’), 2015. 
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47. przypomina, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził1, iż niektóre systemy certyfikacji nie 

gwarantują autentycznie zrównoważonego charakteru oleju palmowego i są w związku z 

tym nieskuteczne w zapewnianiu odpowiednich standardów i zgodności z nimi;  

48. zauważa w szczególności, że Trybunał Obrachunkowy orzekł, iż niektóre systemy nie są 

wystarczająco przejrzyste lub mają nieobiektywne struktury zarządcze, co grozi 

konfliktem interesów i nieskuteczną komunikacją, skrytykował standardy stosowane w 

zakresie kryteriów zrównoważoności, obejmujące m.in. konflikty co do własności 

gruntów, pracę przymusową, pracę dzieci i złe warunki pracy rolników, oraz stwierdził, że 

skutkiem tych nieprawidłowości są niewiarygodne statystyki i przeszacowanie ilości 

biopaliw certyfikowanych jako zrównoważone; 

49. jest w związku z tym zaniepokojony faktem, że unijny system certyfikacji w zakresie 

zrównoważonego charakteru biopaliw nie jest do końca wiarygodny, i uważa, że należy 

dalej rozwijać i nieustannie ulepszać systemy certyfikacji, aby zapewnić prawdziwie 

zrównoważoną produkcję oleju palmowego i rzeczywiste przestrzeganie odpowiednich 

standardów;  

50. wzywa do wdrożenia odpowiednich zaleceń Trybunału, w myśl uzgodnień Komisji; 

51. wzywa Komisję do zapewnienia wiarygodnych standardów i działania na rzecz 

ustanowienia solidnych i wiążących ram w celu zagwarantowania zrównoważonego 

charakteru oleju palmowego;  

52. domaga się, by produkty uboczne palmy olejowej (śruta poekstrakcyjna lub makuch) 

wykorzystywane w UE również podlegały certyfikacji; 

Inicjatywy 

53. z zadowoleniem przyjmuje wszelkie inicjatywy oparte na porozumieniu zainteresowanych 

stron i zmierzające do określenia i przestrzegania ambitnych standardów w zakresie 

zrównoważonej produkcji oleju palmowego, w tym praw człowieka, prawa do ziemi i 

prawa pracy;  

54. popiera cele określone w inicjatywie ONZ na rzecz zrównoważonego oleju palmowego 

oraz w deklaracji amsterdamskiej z 2015 r. na rzecz łańcucha dostaw bez wylesiania i bez 

konfliktów do 2020 r.; 

55. dostrzega potencjał inicjatyw takich jak nowojorska deklaracja w sprawie lasów2, która 

zmierza do wspierania sektora prywatnego w realizacji celów w zakresie powstrzymania 

wylesiania związanego z produkcją takich towarów rolnych jak palmy, soja, papier i 

wołowina do 2020 r.; zauważa, że niektóre przedsiębiorstwa mają ambitniejsze cele, lecz 

choć 60 % przedsiębiorstw związanych z olejem palmowym przystąpiło do tych 

inicjatyw, do tej pory tylko 2 % jest w stanie prześledzić pochodzenie oleju palmowego, 

                                                 
1 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 18/2016 (absolutorium za rok 2015): 

„Unijny system certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw”: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_PL.pdf  
2 Szczyt klimatyczny ONZ w 2014 r. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_PL.pdf
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którym handluje1; 

56. zwraca się do Komisji, państw członkowskich i przemysłu o wspieranie inicjatyw takich 

jak podejście High Carbon Stock (HCS), które identyfikuje obszary nadające się pod 

uprawę palmy olejowej, np. tereny zdegradowane o niskim wskaźniku składowania 

dwutlenku węgla i małej wartości dla środowiska, i promowanie w ten sposób prawdziwie 

zrównoważonej produkcji oleju palmowego: bez przekształcania lasów i naruszania 

ekosystemów o wysokiej wartości ochronnej; 

Dialog na rzecz lepszego zarządzania w krajach produkujących   

57. wzywa Komisję do pogłębienia, w razie potrzeby, dialogu z rządami krajów i 

przedsiębiorstwami produkującymi olej palmowy, także w ramach dwustronnych umów z 

krajami produkującymi, aby zachęcić je do stosowania skutecznych przepisów w 

dziedzinie ochrony środowiska w celu zapobieżenia szkodliwej zmianie użytkowania 

gruntów, podnieść standardy w zakresie ochrony środowiska, ochrony bioróżnorodności, 

praw człowieka, praw socjalnych, prawa do ziemi i prawa pracy, zwiększyć przejrzystość 

w odniesieniu do własności ziemi i własności przedsiębiorstw oraz częściej zasięgać 

opinii społeczności lokalnych, a dzięki temu nie dopuszczać do zawłaszczania ziemi; 

Unijne ramy prawne, w tym apele do Komisji 

58. zdaje sobie sprawę, że UE jest trzecim co do wielkości światowym importerem oleju 

palmowego i poekstrakcyjnej śruty palmowej, i podkreśla potrzebę wprowadzenia zasad, 

które zapewnią rzeczywiście zrównoważony charakter produkcji oleju palmowego; 

59. apeluje do Komisji i państw członkowskich o wzmocnienie istniejących narzędzi kontroli 

i zastosowanie wszelkich możliwych środków w celu zapobiegania wwozowi do UE oleju 

palmowego wyprodukowanego w wyniku wylesiania oraz o ustanowienie ram 

regulacyjnych w postaci stanowczych i egzekwowalnych przepisów służących 

dopilnowaniu, aby wszystkie podmioty w całym łańcuchu dostaw – w tym europejskie 

instytucje finansowe z ich inwestycjami i pożyczkami – uczestniczyły jedynie w 

rzeczywiście zrównoważonej produkcji oleju palmowego, która zapewnia ochronę lasów, 

ich mieszkańców oraz różnorodności biologicznej; 

60. wzywa Komisję do jasnego określenia sankcji za nieprzestrzeganie przepisów przy 

jednoczesnym utrzymaniu stosunków handlowych z państwami trzecimi; 

Pierwszeństwo i obowiązujące prawodawstwo  

61. obserwuje model sektora produkcji kakao jako podstawę dla ustanowienia 

międzynarodowych norm zrównoważonej produkcji oleju palmowego i odnotowuje, że 

mechanizmy podobne do unijnego rozporządzenia w sprawie drewna mogą pomóc w 

dopilnowaniu, by na rynek UE trafiały jedynie produkty wytwarzane zgodnie z prawem; 

62. apeluje o włączenie do unijnej polityki w dziedzinie biopaliw efektywnych kryteriów 

zrównoważonego rozwoju, które będą chronić obszary cenne ze względu na różnorodność 

biologiczną, obszary zasobne w węgiel i torfowiska, jak również obejmą kryteria 

                                                 
1 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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społeczne; 

Wykorzystanie umów dwustronnych i handel  

63. stwierdza, że mechanizmy takie jak dobrowolne umowy o partnerstwie mogą pomóc w 

wyjaśnianiu problemów związanych ze zgodnością z prawem w przypadku masowego 

wykupu gruntów i przekształcania lasów, prowadząc do krajowych reform rolnych i 

przejrzystości w zakresie własności ziemi;  

64. wzywa do wykorzystywania umów dwustronnych jako katalizatora skutecznej ochrony 

środowiska, również poprzez stosowanie systemów różnicowania taryf w zależności od 

tego, czy dany olej palmowy ma charakter zrównoważony, czy nie, lub wyłączanie 

niezrównoważonego oleju palmowego i jego pochodnych z umów o wolnym handlu;  

65. zwraca się do Komisji o włączenie gwarancji niewylesiania i wymogu poszanowania praw 

społeczności do negocjacji umów handlowych z krajami produkującymi olej palmowy;  

Wsparcie i budowanie zdolności 

66. podkreśla znaczenie wspierania krajów rozwijających się za pomocą środków 

niezbędnych do poprawy zarządzania, procedur egzekwowania przepisów i procedur 

sądowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, w celu zapewnienia ochrony 

lasów i torfowisk oraz upowszechniania praktyk agroekologicznych;  

67. zwraca się do Komisji o zachęcanie do wymiany dobrych praktyk z zakresu przejrzystości 

oraz do współpracy między rządami i przedsiębiorstwami stosującymi olej palmowy, a 

także o działanie wraz z państwami członkowskimi i państwami trzecimi na rzecz 

opracowania i wdrożenia ustawodawstwa krajowego oraz przestrzegania zwyczajowych 

praw własności społeczności lokalnych, zapewniających ochronę lasów, mieszkańców 

lasów i ich źródeł utrzymania; 

Obecne zobowiązania UE i plan działań 

68. wzywa Komisję do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań UE, podjętych m.in. w 

ramach paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21), Forum Narodów Zjednoczonych ds. 

Lasów1, Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD)2, 

nowojorskiej deklaracji w sprawie lasów, celu zrównoważonego rozwoju dotyczącego 

powstrzymania wylesiania do 2020 r.3, planu działań UE na rzecz egzekwowania prawa, 

zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT), oraz zwiększenia wysiłków 

zmierzających do opracowania szczegółowego planu działań UE na rzecz wyraźnej i 

zdecydowanej ochrony lasów i praw społeczności żyjących w lasach, a także do 

przedstawienia konkretnych propozycji w zakresie powstrzymania wylesiania i niszczenia 

lasów, w tym przepisów dotyczących handlu towarami rolnymi, zwłaszcza olejem 

palmowym, i zapobiegających klasyfikowaniu plantacji monokulturowych jako 

ponownego zalesiania; 

                                                 
1 Konkluzje Forum Narodów Zjednoczonych ds. Lasów. 
2 Konwencja Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej, cele Aichi: https://www.cbd.int/sp/targets/  
3 Cele zrównoważonego rozwoju, art. 15.2, cel powstrzymania wylesiania: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15  

https://www.cbd.int/sp/targets/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
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69. podkreśla, że przy ocenie różnych strategii leśnych kryteria społeczne i środowiskowe, w 

tym prawo dostępu do ziemi, powinny mieć pierwszeństwo przed logiką czystego zysku 

finansowego; 

70. apeluje o zintensyfikowanie na szczeblu UE badań nad zrównoważonymi paszami, aby 

stworzyć dla rolnictwa europejskiego alternatywy wobec produktów z palmy olejowej. 
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