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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 

veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

1. atgādina, ka palmu eļļas tirdzniecība ir 40 % no visas augu eļļu tirdzniecības pasaulē, un 

ka ES ir otrā lielākā importētāja pasaulē — aptuveni 7 miljoni tonnu gadā; aicina 

Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm samazināt un efektīvāk kontrolēt no trešām valstīm 

importētas neilgtspējīgi ražotas palmu eļļas apjomu, piemērojot atšķirīgas muitas nodevu 

shēmas sertificētiem ilgtspējīgiem augu eļļas, tostarp palmu eļļas, produktiem, saskaņā ar 

Palmu eļļas inovācijas grupas (Palm Oil Innovation Group (POIG)) prasībām, kas 

pārsniegtu tādu sertifikācijas sistēmu, kā Apaļā galda par ilgtspējīgu palmu eļļu (Round 

Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)), RSPO-next prasības; aicina Komisiju arī palīdzēt 

palmu eļļas ražotājām valstīm izstrādāt un īstenot atbilstīgus stimulējošus politikas 

virzienus un tirdzniecības tiesiskos regulējumus, kas palīdzētu samazināt nozares ietekmi 

uz mežu izciršanu, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, neilgtspējīgu zemes 

izmantošanu, ķimikāliju pārmērīgu lietošanu un klimata pārmaiņām; 

2. pauž bažas par to, ka aptuveni puse no nelikumīgi izcirsto mežu platībām tiek izmantota 

palmu eļļas ražošanai ES tirgum un 18 % no visas nelikumīgi ražotās palmu eļļas nonāk 

ES tirgū; norāda, ka palmu eļļas nozares ilgtspējības jautājumu nevar atrisināt tikai ar 

brīvprātīgiem pasākumiem un politikas virzieniem, bet ir nepieciešami saistoši noteikumi 

un stingras sertifikācijas shēmas, arī attiecībā uz palmu eļļas ražošanas uzņēmumiem; 

aicina Komisiju ierosināt likumdošanas priekšlikumus, kas būtu līdzīgi FLEGT un 

Konfliktu izrakteņu regulai; 

3. šajā sakarībā aicina Komisiju ierosināt Pasaules muitas organizācijas harmonizētās 

sistēmas nomenklatūrā reformu, kas dotu iespēju skaidri nodalīt sertificētu ilgtspējīgu un 

neilgtspējīgu palmu eļļu un to atvasinājumus; 

4. atgādina ka Malaizija un Indonēzija ir galvenās palmu eļļas ražotājas — saskaņā ar 

aplēsēm — 85-90 % no pasaules ražošanas apjoma, un augošais pieprasījums pēc šīs 

preces rada spriedzi zemes izmantojuma jomā un smagi ietekmē vietējās kopienas, 

veselību, kā arī klimata pārmaiņas; šajā sakarībā uzsver, ka ES un Indonēzijas, ES un 

Malaizijas kā arī citu brīvās tirdzniecības nolīgumu sarunās būtu jārisina problēmas 

saistībā ar neilgtspējīgi ražotām augu eļļām, tostarp palmu eļļu, un to atvasinājumiem un 

būtu jāparedz saistošas ilgtspējīgas attīstības sadaļas attiecībā uz mežu izciršanu, vidi, 

cilvēktiesību pārkāpumiem, bērnu darbu un piespiedu darbu, jo īpaši sieviešu gadījumā, 

attiecībā uz piespiedu izlikšanu no mājokļiem un pirmiedzīvotāju kopienu diskrimināciju, 

kā arī attiecībā uz SDO pamatkonvenciju ievērošanu un to īstenošanu; šajā sakarībā 

uzsver, ka daudzu citu palmu eļļas aizstājēju kultūru audzēšana var radīt lielākas 

siltumnīcefekta gāzu emisijas un izraisīt vēl intensīvāku un straujāku mežu izciršanas 

procesu; 

5. atgādina, ka Indonēzija nesen ir kļuvusi par trešo lielāko CO2 piesārņojuma izraisītāju 

pasaulē un tā cieš no bioloģiskā daudzveidības samazināšanās un daudzas savvaļas 

apdraudētās sugas ir uz izmiršanas sliekšņa; 
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6. atzinīgi vērtē to, ka Malaizijas primāro mežu platības kopš 1990. gada ir palielinājušās, 

bet joprojām pauž bažas par to, ka Indonēzijas pašreizējās mežu izciršanas līmeņa rādītāji 

ir -0,5% kopējā zuduma katros piecos gados; 

7. turklāt uzsver, cik svarīga un absolūti nepieciešama ir turpmāka daudzu ieinteresēto pušu 

rīcība un daudzpusējas, ES līmeņa vai valsts līmeņa iniciatīvas, lai pakāpeniski izbeigtu 

tirdzniecību ar neilgtspējīgu palmu eļļu saskaņā ar PTO prasībām un noteikumiem; 

atgādina — lai nodrošinātu visaugstāko efektivitātes līmeni, šajās iniciatīvās ir jāņem vērā 

dažādas ražošanas sistēmas un valstīm specifiski faktori, novērtējot sociālekonomisko un 

vides problēmu līmeni; 

8. attiecīgi aicina finanšu sektoru iekļaut ilgtspējības apsvērumus savās investīciju un 

aizdevumu darbībās; 

9. uzsver, cik svarīgi ir uzlabot situāciju, izmantojot pienācīgu sertifikāciju, kas būtu viegli 

pieejama un nediskriminējoša sīksaimniecībām un MVU, kā arī saprotama patērētājiem, 

apstiprinot, ka attiecīgā palmu eļļa patiešām ir ražota atbilstīgi ilgtspējības 

pamatnostādnēm un globāli pieņemtiem augstākajiem standartiem un paraugpraksei, 

neradot kaitējumu videi, bioloģiskajai daudzveidībai, vietējām kopienām, pirmiedzīvotāju 

tautām un sabiedrībai, un ka produkts ir efektīvi un pārredzami izsekojams visā piegādes 

ķēdē; ir pārliecināts, ka brīvprātīgās sertifikācijas shēmas varētu darboties labāk, ja tās 

vairāk nostiprinātu, izmantojot kritērijus, kas būtu stingrāki par pašreizējiem standartiem 

un to pamatā būtu attiecīgo ieinteresēto pušu pienācīgas rūpības pasākumi, veicot tiesiskas 

darbības pret nelikumīgu praksi un būtiski uzlabojot informācijas sniegšanu patērētājiem; 

aicina Komisiju sākt informācijas kampaņas un nodrošināt patērētājiem visaptverošu 

informāciju par to, cik postoša ir neilgtspējīga palmu eļļas ražošana; 

10. uzsver — lai izvairītos no traucējošas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību, šīs 

sertifikācijas shēmas būtu jāizstrādā, izmantojot iekļaujošu, līdzdalīgu procesu, kurā 

iesaistīti visi attiecīgie piegādes ķēdes dalībnieki no visām iesaistītajām valstīm; 

11. šajā sakarībā starp citām iniciatīvām visnotaļ atzinīgi vērtē RSPO, tomēr uzsver, ka tas 

pastāvīgi jāpilnveido, tostarp paplašinot ieinteresēto pušu pārstāvību, lai labāk iesaistītu 

MVU un nostiprinātu revīzijas un izpildes veiktspēju; 

12. aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt pētniecību par ilgtspējīgām alternatīvām no palmu 

eļļas iegūtai biodīzeļdegvielai; 

13. uzskata, ka palmu eļļas ilgtspējības kritēriji ir juridiski noteikti Atjaunojamo 

energoresursu direktīvā attiecībā uz bioloģiskiem šķidriem kurināmiem, kā arī Degvielas 

kvalitātes direktīvā attiecībā uz biodegvielu, tomēr nav nekādu juridiski saistošu kritēriju 

attiecībā uz palmu eļļu, kā arī citām augu eļļām, tostarp rapšu un saulespuķu eļļu, kuras 

izmanto pārtikas ražošanā; tāpēc prasa, lai Komisija izstrādātu šādus kritērijus un pētītu 

iespējas paplašināt ilgtspējības kritēriju piemērošanu, iekļaujot šo kultūrauga citus 

izmantojumus, saskaņā ar PTO noteikumiem un ESAO vadlīnijām;  

14. norāda — ir jānodrošina, ka sertifikācijas shēmas garantē, ka palmu eļļa ir patiešām iegūta 

ilgtspējīgi, saskaņā ar protokoliem, kas efektīvi aizsargās bioloģisko daudzveidību un 

nodrošinās pienācīgus darba apstākļus, vienlaikus palīdzot panākt, ka mežu izciršana 

samazinās gandrīz līdz nullei; 
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15. uzsver, ka saskaņā ar Meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības regulu un 

brīvprātīgiem partnerattiecību nolīgumiem starp ES un kokmateriālu ražotājām valstīm — 

pirmā licencēšanas shēma, kas pilnībā darbojas no 2016. gada 15. novembra, ir ar 

Indonēziju noslēgtā; prasa ES uzturēt spēkā saistības attiecībā uz FLEGT brīvprātīgajiem 

partnerības nolīgumiem un nodrošināt, ka tajos iekļauti arī kokmateriāli, kas iegūti no 

mežu izciršanas palmu eļļas ražošanas izvēršanas dēļ; iesaka ES politikā attiecībā uz 

palmu eļļas nozari ņemt par piemēru FLEGT daudzpusēja ieinteresēto personu dialoga 

principu un iesakņojušos pārvaldības problēmu risināšanas ražotājās valstīs principu, kā 

arī atbalstu nodrošinošos ES importa politikas virzienus; iesaka turpināt ieviest 

brīvprātīgus partnerattiecību nolīgumus, piemēram, tādus kā FLEGT; norāda, ka līdzīgu 

pieeju varētu piemērot arī attiecībā uz palmu eļļu, un tas varētu pastiprināt kontroli pār 

palmu eļļas nozari galamērķa valstīs, 

16. uzskata, ka šādām iniciatīvām ir ļoti pozitīva ietekme un prasa tās veicināt un paplašināt 

arī attiecībā uz citām precēm. 
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