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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et palmiõli moodustab ligi 40 % kõikide taimsete õlide ülemaailmsest 

kaubandusest ning EL on 7 miljoni tonniga aastas suuruselt teine importija maailmas; 

kutsub komisjoni üles vähendama koostöös liikmesriikidega kolmandatest riikidest 

imporditud mittesäästvalt toodetud palmiõli hulka ja seda paremini kontrollima, 

kohaldades sertifitseeritud säästvate taimeõlitoodete, sh palmiõlitoodete puhul teistsugust 

tollimaksukorda, minnes seega kaugemale kui sellised sertifitseerimissüsteemid nagu 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ja RSPO-next, ning tegutsedes kooskõlas 

säästlikkusnõuetega, mille on kehtestanud Palm Oil Innovation Group (POIG); palub 

komisjonil ka aidata palmiõli tootvatel riikidel kujundada ja rakendada asjakohast 

stiimulipõhist poliitikat ja kaubanduse õigusraamistikku, mille tulemusena oleks tööstusel 

minimaalne mõju metsade hävitamisele, bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele, 

mittesäästvale maakasutusele, kemikaalide rohkele kasutamisele ja kliimamuutustele; 

2. tunneb muret asjaolu pärast, et ligi poolt ebaseaduslikult hävitatud metsade pindalast 

kasutatakse ELi turule saadetava palmiõli tootmiseks ning et 18% kogu ebaseaduslikult 

toodetud palmiõlist jõuab ELi turule; märgib, et palmiõli puhul ei saa käsitleda 

säästlikkuse küsimust üksnes vabatahtlike meetmete ja poliitikasuundade kaudu, vaid vaja 

on ka siduvaid eeskirju ja jõustatud sertifitseerimisskeeme palmiõliga kauplevate 

ettevõtjate jaoks; palub, et komisjon esitaks ettepaneku FLEGTi ja konfliktimineraalide 

määrusega sarnase õigusakti vastuvõtmiseks; 

3. palub sellega seoses, et komisjon algataks Maailma Tolliorganisatsioonis harmoneeritud 

süsteemi (HS) nomenklatuuri reformi, mis võimaldaks eristada sertifitseeritud säästvat ja 

mittesäästvat palmiõli ja nende derivaate; 

4. tuletab meelde, et palmiõli peamised tootjad on Malaisia ja Indoneesia, kelle käes on 

hinnanguliselt 85–90 % ülemaailmsest tootmisest, ning et kasvav nõudlus nimetatud 

kauba järele avaldab survet maakasutusele ja sellel on märkimisväärne mõju kohalikele 

kogukondadele, tervisele ja kliimamuutustele; rõhutab sellega seoses, et ELi ja Indoneesia 

vabakaubanduslepingu, ELi ja Malaisia vabakaubanduslepingu ja ka muude 

vabakaubanduslepingute üle läbirääkimisi pidades tuleks tõstatada mittesäästvalt toodetud 

taimsete õlide, sh palmiõli, ja nende derivaatidega seotud küsimused ning käsitleda ka 

siduvaid ja õiguslikult jõustatavaid säästva arengu peatükke, mis hõlmavad metsade 

hävitamist, keskkonda, inimõiguste rikkumisi, lapstööjõudu ja sunniviisilist tööd, mis 

ohustab eelkõige naisi, sundväljatõstmisi ja põliskogukondade diskrimineerimist, põhilisi 

ILO konventsioone ja nende rakendamist; rõhutab sellega seoses, et rohkete palmiõli 

alternatiivide viljelemine võiks tuua kaasa kasvuhoonegaaside heitkoguste suurenemise 

ning süvendada ja kiirendada metsade hävitamise protsessi; 

5. tuletab meelde, et Indoneesia on hiljuti muutunud kolmandaks kõige suuremaks 

süsinikdioksiidiga saastajaks maailmas ning sealse bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemise tõttu on mitmed ohustatud looduslikud isendid väljasuremisäärel; 

6. tunneb heameelt, et Malaisia põlismetsa alad on 1990. aastast saadik suurenenud, kuid 
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väljendab jätkuvalt muret Indoneesia metsade hävitamise kiiruse pärast, mille tulemusel 

on kadu kokku -0,5% iga viie aasta tagant; 

7. rõhutab lisaks, kui olulised ja möödapääsmatult vajalikud on mitut sidusrühma hõlmavad 

täiendavad meetmed ning mitmepoolsed, ELi tasandi või riiklikud algatused, mille 

eesmärk on mittesäästva palmiõli kaubanduse järkjärguline kaotamine kooskõlas WTO 

normide ja eeskirjadega; kordab, et suurima tõhususe tagamiseks peaksid sellised 

algatused sotsiaal-majanduslike ja keskkonnaprobleemide ulatuse hindamisel võtma 

arvesse eri tootmissüsteeme ja riigipõhiseid tegureid; 

8. nõuab sellest tulenevalt tungivalt, et finantssektor lisaks oma investeerimis- ja 

laenutehingutesse säästlikkusega seotud kaalutlused; 

9. rõhutab, kui tähtis on olukorda parandada asjakohase sertifitseerimise abil, mis oleks 

väiketootjate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks kergesti kättesaadav 

ega oleks neid diskrimineeriv ning mis oleks tarbijate jaoks arusaadav ja kinnitaks, et 

konkreetne palmiõli on tõesti toodetud kooskõlas säästlikkuse suuniste ning ülemaailmselt 

vastu võetud heade standardite ja tavadega, ilma kahjuta keskkonnale, bioloogilisele 

mitmekesisusele, kohalikele kogukondadele, põlisrahvastele ja ühiskonnale ning et antud 

toode on lihtsalt ja selgelt jälgitav kogu tarneahela ulatuses; on veendunud, et 

vabatahtlikud sertifitseerimissüsteemid võiksid paremini toimida, kui neid täiendavalt 

tõhustataks, kasutades praegustest standarditest rangemaid kriteeriume, mis kuuluvad 

kindlalt asjaomaste sidusrühmade hoolsuskohustuse täitmise hulka, kui ebaseaduslike 

tavade vastu algatataks kohtumenetlus ning kui tarbijaid teavitataks tunduvalt paremini; 

kutsub komisjoni üles algatama teavituskampaaniaid ja andma tarbijatele seeläbi 

igakülgset teavet mittesäästva palmiõlitootmise tagajärgede kohta; 

10. rõhutab, et vältimaks häirivat mõju rahvusvahelisele kaubandusele, tuleks sellised 

sertifitseerimissüsteemid välja töötada kaasava protsessi kaudu, mis hõlmaks kogu 

tarneahela asjaomaseid osalejaid kõikidest asjassepuutuvatest riikidest; 

11. väljendab sellega seoses suurt heameelt muude algatuste hulgas RSPO üle, kuid rõhutab 

siiski, et seda tuleb jätkuvalt parandada, näiteks laiendades VKEde suurema kaasamise 

kaudu selle sidusrühmade esindatust ning tõhustades kontrolli- ja jõustamissuutlikkust; 

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jätkama palmiõlist toodetud biodiislikütusele 

sobivate alternatiivide otsimist; 

13. on seisukohal, et palmiõli säästlikkus on seoses vedelate biokütustega õiguslikult 

määratletud taastuvenergia direktiivis ja seoses biokütustega kütusekvaliteedi direktiivis, 

samas kui toidutööstuses kasutatava palmiõli ja mis tahes muude taimsete õlide, sh rapsi- 

ja päevalilleõli puhul õiguslikud kriteeriumid puuduvad; nõuab seetõttu sellise määratluse 

kehtestamist ning palub komisjonil uurida võimalust laiendada säästlikkuse kriteeriumeid 

sama põllukultuuri muudele kasutusaladele kooskõlas WTO normide ja eeskirjade ning 

OECD suunistega;  

14. juhib tähelepanu sellele, et sertifitseerimissüsteemid peaksid tagama tõelise säästva 

palmiõli ning selleks on vaja võtta vastu bioloogilist mitmekesisust kaitsvad ja 

töötingimusi kindlustavad tõhusad protokollid, mis aitavad samas hoida metsade 

hävitamise taset nulli lähedal; 
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15. rõhutab, et metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse 

määruse ning ELi ja puitu tootvate riikide vaheliste vabatahtlike partnerluslepingute 

raames hakkas 15. novembril 2016 täies ulatuses tööle esimene litsentsimissüsteem, mis 

kehtestati Indoneesiaga; nõuab, et EL järgiks FLEGTi vabatahtlike partnerluslepingute 

raames võetud kohustusi ja tagaks, et need hõlmavad palmiõli tootmise arendamiseks 

raiutud metsadest pärit puitu; soovitab ELi poliitikas juhinduda palmiõli käsitlemisel 

FLEGTI põhimõtetest, mis on seotud mitmeid sidusrühmi hõlmavate dialoogidega, 

tootjariikides sügavalt juurdunud juhtimisprobleemide lahendamisega ning ka ELi toetava 

impordipoliitikaga; nõuab, et EL jätkaks selliste vabatahtlike partnerluslepingute 

algatamist nagu FLEGT; märgib, et sarnast käsitust võiks rakendada ka palmiõli puhul 

ning et see võiks tuua kaasa parema kontrolli palmiõlitööstuse üle sihtriikides; 

16. on seisukohal, et sellistest algatustest on palju kasu, ning nõuab nende edasist edendamist 

ja laiendamist ka muudele kaupadele. 
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