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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. muistuttaa, että palmuöljyn osuus kaikkien kasviöljyjen maailmanlaajuisesta kaupasta on 

noin 40 prosenttia ja että EU on maailman toiseksi suurin palmuöljyn tuoja noin seitsemän 

miljoonan tonnin vuosittaisella määrällä; kehottaa komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden 

kanssa vähentämään ja valvomaan paremmin kolmansista maista tuotavan kestävän 

kehityksen vastaisesti tuotetun palmuöljyn määrää soveltamalla erilaisia tullijärjestelyjä 

kestävän kehityksen mukaisiksi sertifioituihin kasviöljytuotteisiin, palmuöljytuotteet 

mukaan luettuna, ja menemällä pitemmälle kuin kestävän kehityksen mukaisen 

palmuöljytuotannon RSPO-next-järjestelmän kaltaiset sertifiointijärjestelmät ja täyttäen 

Palm Oil Innovation Group (POIG) -ryhmän määrittämät kestävyyskriteerit kaikilta osin; 

kehottaa komissiota auttamaan palmuöljyä tuottavia maita laatimaan ja panemaan 

täytäntöön asiaankuuluvia kannustintoimia ja kaupan alan sääntelykehyksiä, joilla 

vähennetään minimiin alan vaikutukset metsäkatoon, biologisen monimuotoisuuden 

vähenemiseen, kestävän kehityksen vastaiseen maankäyttöön, liialliseen kemikaalien 

käyttöön ja ilmastonmuutokseen; 

2. on huolestunut siitä, että noin puolet laittomasti raivatusta metsäalasta käytetään EU:n 

markkinoille tarkoitetun palmuöljyn tuotantoon ja että 18 prosenttia kaikesta laittomasti 

tuotetusta palmuöljystä tulee EU:n markkinoille; toteaa, että kestävyyttä koskevaa 

kysymystä ei voida palmuöljyn alalla lähestyä yksinomaan vapaaehtoisin toimin ja 

politiikoin vaan on otettava käyttöön sitovia sääntöjä ja pakollisia sertifiointijärjestelmiä 

myös palmuöljyä tuottavia yrityksiä varten; kehottaa komissiota ehdottamaan 

lainsäädäntöä, joka on samankaltainen kuin FLEGT-asetus ja konfliktialueiden 

mineraaleista annettu asetus; 

3. kehottaa komissiota tässä yhteydessä aloittamaan Maailman tullijärjestön harmonoidun 

tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän nimikkeistön uudistuksen, jotta voidaan erottaa 

toisistaan kestävän kehityksen mukaiseksi sertifioitu ja kestävän kehityksen vastainen 

palmuöljy ja niiden johdannaistuotteet; 

4. muistuttaa, että Malesia ja Indonesia ovat palmuöljyn suurimmat tuottajat noin 

85-90 prosentin osuudella koko maailman tuotannosta ja että tähän hyödykkeeseen 

kohdistuva kasvava kiinnostus aiheuttaa painetta maankäyttöön ja vaikuttaa merkittävästi 

paikallisyhteisöihin, terveyteen ja ilmastonmuutokseen; korostaa tässä yhteydessä, että 

EU:n ja Indonesian sekä EU:n ja Malesian välisissä vapaakauppasopimuksissa ja muissa 

vapaakauppasopimuksissa olisi neuvotteluvaiheessa käsiteltävä kestävän kehityksen 

vastaisella tavalla tuotettuihin kasviöljyihin, myös palmuöljyyn, ja niiden 

johdannaistuotteisiin liittyviä huolenaiheita sekä kestävää kehitystä koskevia sitovia ja 

täytäntöönpanokelpoisia lukuja, joissa tarkastellaan metsien hävitystä, ympäristöä, 

ihmisoikeusrikkomuksia, lapsi- ja pakkotyövoimaa ja etenkin naisten pakkotyötä, 

pakkohäätöjä, alkuperäisyhteisöjen syrjintää, ILOn perusyleissopimuksia ja niiden 

täytäntöönpanoa; painottaa tässä yhteydessä, että monien palmuöljyn korvikkeiden viljely 

voisi saada aikaan suurempia kasvihuonekaasupäästöjä sekä aiheuttaa metsän häviämisen 

pahenemista ja kiihtymistä; 
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5. muistuttaa, että Indonesiasta on äskettäin tullut maailman kolmanneksi suurin 

hiilidioksidisaastuttaja, sen biologinen monimuotoisuus on vähentynyt ja useat uhanalaiset 

luonnonvaraiset kasvi- ja eläinlajit uhkaavat hävitä kokonaan; 

6. suhtautuu myönteisesti siihen, että Malesiassa luonnontilaisten metsien määrä on kasvanut 

vuodesta 1990, mutta on edelleen huolestunut siitä, että Indonesiassa metsiä hävitetään 

0,5 prosenttia kokonaismäärästä viiden vuoden välein mitattuna; 

7. korostaa lisäksi, että on tärkeää ja pakottavan tarpeellista toteuttaa sidosryhmien välisiä 

täydentäviä lisätoimia ja monenvälisiä, EU:n tai kansallisia aloitteita, joilla pyritään 

lopettamaan vaiheittain kaupankäynti kestävän kehityksen vastaisella palmuöljyllä 

WTO:n normien ja sääntöjen mukaisesti; muistuttaa maksimaalisen tehokkuuden 

edellyttävän, että aloitteissa otetaan huomioon eri tuotantojärjestelmät ja maakohtaiset 

tekijät, kun arvioidaan sosioekonomisten ja ympäristöä koskevien huolenaiheiden 

vakavuutta; 

8. kehottaa vastaavasti painokkaasti rahoitusalaa sisällyttämään kestävyyttä koskevia 

näkökulmia niiden investointi- ja lainanantotoimiin; 

9. korostaa, että tilannetta on parannettava asianmukaisella sertifioinnilla, joka on helposti ja 

syrjimättä saatavilla myös pientilallisille ja pk-yrityksille sekä kuluttajien kannalta 

ymmärrettävä ja jossa vahvistetaan, että kyseinen palmuöljy on tuotettu kestävän 

kehityksen ja maailmanlaajuisesti hyväksyttyjen parhaiden normien ja käytäntöjen 

mukaisesti ilman haittaa ympäristölle, biologiselle monimuotoisuudelle, 

paikallisyhteisöille, alkuperäisväestölle ja yhteiskunnalle; toteaa lisäksi, että tuotteen on 

oltava aidosti ja avoimesti jäljitettävä koko toimitusketjun varrelta; on vakuuttunut siitä, 

että vapaaehtoiset sertifiointijärjestelmät voisivat toimia paremmin, jos niitä vahvistetaan 

käyttämällä nykyisiä normeja tiukempia vaatimuksia ja asianomaiset sidosryhmät 

sisällyttävät ne asianmukaista huolellisuutta koskeviin toimiin, jos laittomien käytäntöjen 

torjumiseksi toteutetaan oikeudellisia toimia ja jos kuluttajille tarkoitettua tiedotusta 

parannetaan huomattavasti; kehottaa komissiota käynnistämään tiedotuskampanjoja ja 

antamaan kuluttajille kattavaa tietoa kestävän kehityksen vastaisen palmuöljyn tuotannon 

seurauksista; 

10. korostaa, että kansainvälisen kaupan häiriötilojen estämiseksi sertifiointijärjestelmiä olisi 

kehitettävä osallistavan prosessin myötä, johon kuuluvat kaikki toimitusketjun 

asiaankuuluvat toimijat kaikista asianomaisista maista; 

11. suhtautuu tässä yhteydessä muiden aloitteiden ohella erittäin myönteisesti RSPO:hon, 

mutta korostaa kuitenkin, että sitä on jatkuvasti parannettava muun muassa laajentamalla 

sen sidosryhmäedustusta siten, että lisätään pk-yrityksien osallistumista ja vahvistetaan 

tarkastus- ja täytäntöönpanovalmiuksia; 

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan edelleen sopivia vaihtoehtoja palmuöljystä 

saatavalle biodieselille; 

13. toteaa, että palmuöljyn kestävyys määritellään oikeudellisesti bionesteiden osalta 

uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä ja biopolttoaineiden osalta 

polttoaineiden laatua koskevassa direktiivissä, mutta palmuöljylle ja muille 

elintarviketeollisuudessa käytettäville kasviöljyille, kuten rapsi- ja auringonkukkaöljylle, 
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ei ole olemassa oikeudellisia vaatimuksia; kehottaa siksi laatimaan tällaisen määritelmän 

ja pyytää komissiota tutkimaan mahdollisuuksia laajentaa kestävyyskriteerien 

soveltamisalaa kattamaan saman viljelykasvin muut käyttötarkoitukset WTO:n sääntöjen 

ja asetusten sekä OECD:n suuntaviivojen mukaisesti;  

14. katsoo, että sertifiointijärjestelmillä on syytä taata aidosti kestävä palmuöljy hyväksymällä 

tehokkaita menettelyjä, joiden avulla suojellaan biologista monimuotoisuutta, turvataan 

työehdot ja autetaan hillitsemään metsäkatoa niin, että se saataisiin lähestulkoon 

pysäytettyä; 

15. korostaa, että ensimmäinen täysin toimiva lupajärjestelmä tuli voimaan Indonesian kanssa 

15. marraskuuta 2016 EU:n ja puuntuottajamaiden välisen, metsälainsäädännön 

soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa koskevan vapaaehtoisen 

kumppanuussopimusten mukaisesti; kehottaa EU:ta ylläpitämään sen sitoutumista 

FLEGT-välineen vapaaehtoisiin kumppanuussopimuksiin ja varmistamaan, että niissä 

katetaan palmuöljyn tuotannosta saatu jalostettu puutavara; ehdottaa, että palmuöljyalaa 

koskevassa unionin politiikassa otettaisiin oppia usean sidosryhmän vuoropuhelua 

koskevista FLEGT-periaatteista ja käsiteltäisiin syvään juurtuneita hallintoon liittyviä 

ongelmia tuottajamaissa samoin kuin EU:n tukevaa tuontipolitiikkaa; kehottaa jatkamaan 

FLEGT-sopimuksen kaltaisia vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia; toteaa, että 

vastaavaa lähestymistapaa voitaisiin myös soveltaa palmuöljyn alalla ja että siten 

voitaisiin parantaa palmuöljyteollisuuden valvontaa kohdemaissa; 

16. katsoo, että nämä aloitteet ovat erittäin hyödyllisiä, ja kehottaa jatkamaan niiden 

edistämistä ja laajentamista kattamaan myös muita hyödykkeitä. 
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