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FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påminner om att palmolja står för ca 40 procent av den internationella 

handeln med samtliga vegetabiliska oljor och att EU med runt 7 miljoner ton per år är den 

näst största importören globalt. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samordning 

med medlemsstaterna minska och bättre övervaka mängden ohållbart producerad palmolja 

importerad från tredjeländer genom att tillämpa skilda tullsatsordningar för certifierade 

hållbara vegetabiliska oljeprodukter, inklusive palmoljeprodukter, utöver 

certifieringssystem såsom rundabordskonferensen om hållbar palmolja (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil – RSPO), RSPO-next (frivillig åtgärd inom ramen för 

rundabordskonferensen för hållbar palmolja) i överensstämmelse med de hållbarhetskrav 

som upprättats av innovationsgruppen för palmolja (Palm Oil Innovation Group – POIG). 

Parlamentet uppmanar också kommissionen att bistå palmoljeproducerade länder i arbetet 

med att utforma och införa relevanta incitament och regelverk för handel som kan minska 

branschens inverkan på avskogning, förlust av biologisk mångfald, ohållbar 

markanvändning, omfattande användning av kemikalier och klimatet. 

2. Europaparlamentet oroas över att ungefär hälften av området av olagligt avverkad skog 

används för produktion av palmolja för EU-marknaden, och att 18 procent av all olagligt 

producerad palmolja kommer in på EU-marknaden. Frågan om hållbarhet inom 

palmoljesektorn kan inte enbart lösas genom frivilliga åtgärder och strategier, utan det 

krävs också bindande regler och obligatoriska certifieringssystem för palmoljeföretag. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag liknande Flegt 

(skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog) och 

förordningen om konfliktmineraler. 

3. Europaparlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att ta initiativ till en reform 

av nomenklaturen för Världstullorganisationens (WCO) harmoniserade system (HS) som 

skulle möjliggöra en åtskillnad mellan certifierad hållbar palmolja och ohållbar palmolja 

och deras derivat. 

4. Europaparlamentet påminner om att Malaysia och Indonesien är de största producenterna 

av palmolja med uppskattningsvis 85–90 procent av den globala produktionen, och att den 

ökade efterfrågan på denna vara sätter press på markanvändningen och har betydande 

inverkan på lokalsamhällena, hälsan och klimatet. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang att man i förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Indonesien 

och mellan EU och Malaysia såväl som andra frihandelsavtal bör ta upp problemen med 

ohållbart producerade vegetabiliska oljor, inklusive palmolja, och deras derivat, och att 

avtalen bör innehålla bindande och verkställbara kapitel om hållbar utveckling som 

omfattar avverkning, miljö, kränkningar av mänskliga rättigheter, barnarbete, 

tvångsarbete, särskilt för kvinnor, tvångsförflyttningar, diskriminering av 

ursprungsbefolkningar samt centrala ILO-konventioner och deras genomförande. 

Parlamentet betonar i detta avseende att odlingen av många palmoljesubstitut kan medföra 

större växthusgasutsläpp och leda till ytterligare och snabbare avskogningsprocess. 

5. Europaparlamentet påminner om att Indonesien sedan en tid tillbaka ligger på tredje plats i 

världen vad gäller utsläpp av koldioxid, samtidigt som den biologiska mångfalden 
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minskar och flera hotade arter av vilda djur och växter håller på att utrotas. 

6. Europaparlamentet välkomnar att nivåerna av malaysisk primärskog har ökat sedan 1990, 

men oroas alltjämt över att den nuvarande avskogningstakten i Indonesien ligger på en 

samlad förlust på -0,5 procent vart femte år. 

7. Europaparlamentet understryker dessutom vikten och det tvingande behovet av ytterligare 

kompletterande insatser från flera aktörer samt multilaterala eller nationella initiativ eller 

initiativ på EU-nivå syftande till en successiv utfasning av handel med ohållbar palmolja, i 

enlighet med WTO:s normer och föreskrifter. För att säkerställa högsta grad av effektivitet 

bör man inom ramen för dessa initiativ ta hänsyn till olika produktionssystem och 

landspecifika faktorer vid bedömning av graden av socioekonomiska och miljömässiga 

problem. 

8. Europaparlamentet uppmanar därför finanssektorn att inkludera hållbarhetsaspekter i sin 

investerings- och utlåningsverksamhet. 

9. Europaparlamentet betonar vikten av att förbättra situationen genom en lämplig 

certifiering, som ska vara lättillgänglig för små och medelstora företag utan 

diskriminering samt lättbegriplig för konsumenter, och som garanterar att palmoljan 

verkligen producerats i enlighet med riktlinjer för hållbarhet, till högsta standarder och 

bästa praxis som antagits globalt, utan skada för miljön, den biologiska mångfalden, 

lokalsamhällen, ursprungsbefolkning och samhälle och att produkten faktiskt kan spåras 

under hela leveranskedjan på ett transparent sätt. Parlamentet är övertygat om att frivilliga 

certifieringssystem kan fungera bättre om de förstärks ytterligare med striktare kriterier än 

nuvarande standarder, om relevanta aktörer agerar med tillbörlig aktsamhet, om rättsliga 

åtgärder vidtas mot olaglig verksamhet och om konsumentinformation förbättras 

väsentligt. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda informationskampanjer och att 

förse konsumenter med utförlig information om följderna av ohållbar produktion av 

palmolja. 

10. Europaparlamentet framhåller att för att undvika störande inverkan på internationell 

handel bör dessa certifieringssystem utarbetas genom ett inkluderande och 

samverkansbaserat förfarande som omfattar alla relevanta aktörer längs med 

leveranskedjan, från alla berörda länder. 

11. Europaparlamentet välkomnar i detta avseende, bland andra initiativ, 

rundabordskonferensen för hållbar palmolja, men betonar att initiativet behöver stärkas 

ytterligare, bl.a. genom att bredda representationen genom en större inkludering av små 

och medelstora företag och en stärkt kapacitet för granskning och verkställande. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att även 

fortsättningsvis undersöka lämpliga alternativ till biodiesel som framställts av palmolja. 

13. Europaparlamentet anser att hållbarheten för palmolja är rättsligt fastställd i direktivet om 

förnybar energi för flytande biobränslen och i direktivet om bränslekvalitet för 

biodrivmedel, men att det inte finns några rättsliga kriterier för palmolja, och inte heller 

för några andra vegetabiliska oljor, inbegripet raps- och solrosolja, som används inom 

livsmedelsindustrin. Parlamentet efterlyser därför en sådan definition och uppmanar 

kommissionen att undersöka möjligheten att utvidga hållbarhetskriterierna till att omfatta 
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andra användningsområden för samma gröda i enlighet med WTO:s bestämmelser och 

föreskrifter och OECD:s riktlinjer .  

14. Europaparlamentet framhåller att certifieringssystemen måste garantera att palmoljan är 

verkligt hållbart producerad enligt protokoll som effektivt skyddar den biologiska 

mångfalden och säkerställer goda arbetsförhållanden, och som samtidigt bidrar till  att 

hålla nere avskogningen till nära noll. 

15. Europaparlamentet betonar att det första fullt operativa licensieringssystemet, enligt 

förordningen om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med 

skog samt enligt frivilliga partnerskapsavtal mellan EU och timmerproducerande länder, 

är det med Indonesien som trädde i kraft den 15 november 2016. Parlamentet uppmanar 

EU att hålla fast vid frivilliga Flegt-partnerskapsavtal och se till att de omfattar timmer 

som härrör från omvandling av skog till palmoljeproduktion. Parlamentet föreslår att EU:s 

politik för palmoljesektorn ska följa Flegt-principerna om flerpartsdialog och hantering av 

djupgående förvaltningsproblem i producentländerna, och att detta understöds av EU:s 

importpolitik. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta ta initiativ till frivilliga 

partnerskapsavtal, såsom Flegt. Ett liknande förhållningssätt skulle även kunna antas i 

fråga om palmolja och det skulle kunna leda till bättre kontroll inom palmindustrin i 

destinationsländerna. 

16. Europaparlamentet anser att sådana initiativ har mycket positiva effekter och menar att de 

bör främjas ytterligare och även utvidgas till att omfatta andra varor. 
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