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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju 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. przypomina, że zrównoważone rolnictwo, bezpieczeństwo żywności i zrównoważona 

gospodarka leśna należą do najważniejszych założeń celów zrównoważonego rozwoju; 

zauważa z niepokojem, że produkcja oleju palmowego to istotny motyw wylesiania, 

zwłaszcza w Malezji, Indonezji, Papui-Nowej Gwinei, Liberii, Kamerunie, Republice 

Konga, Kolumbii i Peru; przypomina o podstawowym znaczeniu lasów w 

dostosowywaniu się do zmiany klimatu i łagodzeniu ich skutków; 

2. zwraca uwagę na niski współczynnik wylesiania ziem należących do ludów tubylczych, 

gdzie obowiązują tradycyjne zabezpieczone systemy własności ziemi i zarządzania 

zasobami, co ma duży potencjał efektywnej pod względem kosztów redukcji emisji i 

zapewniania globalnych usług ekosystemowych; apeluje o sięganie po międzynarodowe 

fundusze na rzecz klimatu i rozwoju w celu zabezpieczenia ziem należących do ludów 

tubylczych i miejscowych społeczności oraz o wspieranie ludów tubylczych i 

społeczności, które inwestują w ochronę swoich ziem; 

3. przypomina, że od zasobów leśnych zależy w szczególności utrzymanie ubogich kobiet na 

obszarach wiejskich; zaznacza, że należy uwzględniać aspekt płci w krajowej polityce 

leśnej i realizujących ją instytucjach, aby wspierać np. równy dostęp kobiet do własności 

gruntów oraz do innych zasobów; 

4. zauważa z niepokojem, że rolnictwo komercyjne nadal jest istotnym czynnikiem 

globalnego wylesiania, a około połowy wszystkich wycinek lasów tropikalnych od 2000 r. 

było wynikiem nielegalnego przekształcania lasów w grunty dla rolnictwa komercyjnego, 

co może się również wiązać z ryzykiem konfliktów; apeluje o lepszą koordynację polityki 

leśnej, rolnictwa komercyjnego, użytkowania gruntów i rozwoju obszarów wiejskich z 

myślą o osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju i realizacji zobowiązań dotyczących 

zmiany klimatu; podkreśla, że również w tej dziedzinie potrzebna jest spójność polityki na 

rzecz rozwoju, w tym jeśli chodzi o politykę UE na rzecz odnawialnych źródeł energii; 

5. zauważa z niepokojem, że obserwowany na świecie masowy popyt na ziemię wynika z 

rosnącego światowego zapotrzebowania na biopaliwa i surowce oraz ze spekulowania 

gruntami i towarami rolnymi; wskazuje na wniosek zawarty w sprawozdaniu specjalnym 

Trybunału Obrachunkowego nr 18/2016, zgodnie z którym unijny system certyfikacji 

zrównoważonego charakteru biopaliw nie jest całkowicie niezawodny; wzywa instytucje 

UE, by w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii ujęły w 

dobrowolnym systemie szczegółowe procedury weryfikacji dotyczące konfliktów wokół 

własności ziemi, pracy przymusowej i pracy dzieci, złych warunków pracy rolników oraz 

zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa; wzywa również UE, by uwzględniła wpływ 

pośredniej zmiany użytkowania gruntów oraz by w przeglądzie dyrektywy w sprawie 

odnawialnych źródeł energii ujęła wymogi dotyczące odpowiedzialności społecznej; 

6. podkreśla kluczowe znaczenie produkcji oleju palmowego w gospodarce wytwarzających 

go krajów rozwijających się, gdzie produkt ten jest cennym źródeł dochodu i zatrudnienia; 
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7. przypomina Komisji, że w komunikacie z dnia 17 października 2008 r. w sprawie 

podjęcia wyzwań związanych z wylesianiem i degradacją lasów w celu przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej (COM(2008)0645) zwróciła 

uwagę na całościowe podejście do wycinki lasów tropikalnych, uwzględniające wszystkie 

przyczyny wylesiania, w tym produkcję oleju palmowego; przypomina Komisji, że jej 

celem w negocjacjach dotyczących Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu (UNFCCC) jest powstrzymanie utraty obszarów zalesionych 

najpóźniej do 2030 r. oraz zmniejszenie łącznego ubytku powierzchni lasów tropikalnych 

do 2020 r. o co najmniej 50 % w porównaniu z aktualnym poziomem; 

8. wzywa do udzielenia pomocy krajom produkującym olej palmowy w opracowywaniu i 

wdrażaniu odpowiedniej polityki krajowej i uregulowań mających minimalizować wpływ 

tego sektora na wylesianie, ekosystemy i dziedzictwo naturalne; 

9. wzywa UE do wprowadzenia wiążących ram prawnych gwarantujących możliwość 

prześledzenia wszystkich łańcuchów dostaw importerów towarów rolnych aż do miejsca 

pochodzenia surowca; 

10. przypomina, że Malezja i Indonezja to główni producenci oleju palmowego, 

wytwarzający – jak się szacuje – 85 do 90 % produkcji światowej, oraz z zadowoleniem 

przyjmuje fakt, że obszar lasów pierwotnych w Malezji zwiększa się od 1990 r., ale jest 

nadal zaniepokojony faktem, że obecne poziomy wylesiania w Indonezji powodują 

zmniejszanie się łącznej powierzchni lasów o 0,5 % co pięć lat; 

11. przypomina, że UE jest ważnym importerem produktów uzyskanych w wyniku 

wylesiania, mających niszczycielski wpływ na różnorodność biologiczną; apeluje o 

zniesienie dotacji UE na biopaliwa produkowane z roślin spożywczych oraz o stopniowe 

wycofanie takich paliw, które nie powinny być uwzględniane w ocenie osiągania przez 

UE wszystkich celów w dziedzinie klimatu i energii na 2030 r., co dotyczy zwłaszcza 

biodiesla, który wykreował popyt na olej palmowy niemożliwy do zaspokojenia w sposób 

zrównoważony; podkreśla potrzebę zwiększenia wiarygodności dobrowolnych systemów 

certyfikacji, takich jak okrągły stół ds. zrównoważonej produkcji oleju palmowego 

(RSPO), by lepiej podejmować problem masowego wykupu i dzierżawy ziemi, w tym 

grabieżczego użytkowania zasobów wodnych, oraz łamania praw człowieka; wyraża 

głębokie zaniepokojenie faktem, że liczne dochodzenia wskazują na powszechne łamanie 

podstawowych praw człowieka przy tworzeniu i prowadzeniu plantacji palmy olejowej w 

wielu krajach, w tym na przymusowe wysiedlenia, przemoc zbrojną, pracę dzieci, 

przymusowe „odpracowywanie długów” czy dyskryminację społeczności tubylczych; 

12. wzywa Komisję do przyjęcia wiążących regulacji dotyczących łańcuchów dostaw 

importerów towarów rolnych, aby do 2020 r. zagwarantować w pełni zrównoważony 

łańcuch dostaw oleju palmowego, zgodnie z deklaracją amsterdamską w sprawie oleju 

palmowego; apeluje w szczególności o odpowiednie i obowiązkowe regulacje dotyczące 

należytej staranności i mechanizmów identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw oleju 

palmowego, na wzór przyjętych na świecie najlepszych standardów oraz z 

uwzględnieniem ryzyka konfliktów, jakie wiąże się z towarami produkowanymi z oleju 

palmowego; zachęca UE, by włączała ważne podmioty, takie jak Indie czy Chiny, w 

dążenia do odpowiedzialnej i zrównoważonej produkcji oleju palmowego; 

13. podkreśla, że należy poprawić warunki produkcji oleju palmowego, wspierając istniejące 
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systemy certyfikacji przez zapewnienie ich dostępności dla MŚP i czytelności dla 

konsumentów, a także przez potwierdzenie, że dany olej palmowy jest produkowany 

zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, w tym zgodnie z 

wymogiem, by dany produkt można było rzeczywiście i przejrzyście identyfikować w 

całym łańcuchu dostaw; 

14. zwraca uwagę, że oprócz sektora biopaliw znaczne ilości produkowanego oleju 

palmowego wykorzystuje również przemysł spożywczy; wzywa UE do stworzenia zachęt, 

dzięki którym do 2020 r. Europa będzie importować tylko olej palmowy ze 

zrównoważonej produkcji; 

15. wzywa Komisję do współpracy z krajami produkującymi olej palmowy na rzecz 

zwiększania różnorodności biologicznej na obszarach plantacji, w szczególności dzięki 

takim działaniom jak tworzenie korytarzy ekologicznych; 

16. przypomina, że 30 do 50 % pożarów, które wybuchły w Indonezji w 2015 r., a są zwykle 

rezultatem karczowania gruntów pod plantacje palmy olejowej i inne uprawy, miało 

miejsce na bogatych w węgiel torfowiskach, przez co Indonezja dołączyła do państw 

ponoszących największą odpowiedzialność za ocieplenie na Ziemi; 

17. wzywa Komisję, by w ramach umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej 

egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) oceniła 

konieczność utworzenia mechanizmów służących rozwiązaniu problemu przekształcania 

lasów na potrzeby rolnictwa komercyjnego oraz by w procesie tym umocniła jeszcze 

pozycję organizacji społeczeństwa obywatelskiego, społeczności tubylczych oraz 

rolników i właścicieli gruntów; apeluje do UE o zwiększenie pomocy technicznej i 

finansowej dla krajów-producentów i ich władz lokalnych, by zwalczać korupcję, 

poprawić sprawowanie rządów i przejrzystość oraz propagować zrównoważone metody 

produkcji; uznaje zasługi planu działań FLEGT, zauważa jednak potrzebę dalszych starań 

o zmniejszenie wpływu UE na lasy; wzywa Komisję, by w trybie pilnym przedłożyła plan 

działań UE w sprawie wylesiania i degradacji lasów; 

18. zauważa, że olej palmowy można uprawiać odpowiedzialnie i że może on wnosić realny 

wkład w rozwój gospodarczy kraju, oferując opłacalne możliwości ekonomiczne 

rolnikom, ludom tubylczym i członkom społeczności produkujących olej palmowy, pod 

warunkiem że nie dochodzi do wylesiania, plantacje nie powstają na torfowiskach i są 

zarządzane z zastosowaniem nowoczesnych technik agroekologicznych minimalizujących 

szkodliwe skutki środowiskowe i społeczne, a ponadto przestrzegane są prawa do ziemi, 

w tym w przypadku kobiet i społeczności tubylczych, a także prawa człowieka i prawa 

pracownicze; 

19. wzywa Komisję, by dała przykład innym krajom, wprowadzając w prawodawstwie UE 

zasady rozliczania emisji gazów cieplarnianych z uprawianych terenów podmokłych i ze 

zmian użytkowania gruntów na terenach podmokłych; 

20. wzywa UE do wspierania mikro-, małych i rodzinnych lokalnych przedsiębiorstw 

wiejskich oraz do propagowania krajowych i lokalnych prawnych rejestrów własności lub 

posiadania gruntów; 

21. stwierdza, że według najnowszych badań zastosowanie zasad rolno-leśnych upraw 
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wielokulturowych do plantacji palmy olejowej może przynieść korzyści pod względem 

różnorodności biologicznej, produktywności i pozytywnych rezultatów społecznych; 

22. przypomina, że należy pomagać krajom rozwijającym się w zwiększaniu ich potencjału 

ludzkiego; 

23. jest zaniepokojony negatywnym wpływem nieodpowiedzialnej produkcji oleju 

palmowego na zmianę klimatu, użytkowanie gruntów, żyzność gleby, różnorodność 

biologiczną, degradację lasów oraz prawa człowieka przynależne ludności tubylczej, 

społecznościom lokalnym i drobnym rolnikom, w tym na tradycyjne systemy własności i 

zarządzania zasobami, co zagraża przetrwaniu ludności, której przeżycie zależy od 

zdobycia pożywienia w lasach; apeluje do rządów państw produkujących olej palmowy o 

zagwarantowanie prawa człowieka do żywności i wyżywienia (co zakłada zgodność z 

zasadą adekwatności, osiągalności, dostępności i zrównoważoności) oraz o przyjęcie i 

wdrażanie podstawowych norm pracy MOP oraz programu godnej pracy; apeluje o 

eliminację wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej, w tym pracy dzieci, o 

poprawę pozycji pracowników migrujących, przestrzeganie wolności zrzeszania się oraz o 

utworzenie prawomocnych, dostępnych i przejrzystych mechanizmów składania skarg, 

zgodnych z najlepszymi praktykami międzynarodowymi; 

24. wzywa państwa członkowskie i Komisję do opracowania definicji lasu obejmującej 

różnorodność biologiczną, społeczną i kulturową, aby zapobiegać masowemu wykupowi i 

dzierżawie ziemi i niszczeniu lasów tropikalnym w wyniku zakładania rozległych 

monokultur palmy olejowej, gdyż zaszkodziłoby to zobowiązaniom UE w dziedzinie 

zmiany klimatu; podkreśla potrzebę priorytetowego traktowania gatunków rodzimych, co 

służy ochronie ekosystemów, siedlisk i miejscowych społeczności; 

25. jest zaniepokojony faktem, że transakcje w obrocie gruntami mogą naruszać zasadę 

dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody miejscowych społeczności zapisaną w 

konwencji MOP nr 169; wzywa UE i państwa członkowskie do zapewnienia, że 

inwestorzy z siedzibą w UE w pełni przestrzegają międzynarodowych norm 

odpowiedzialnego inwestowania w rolnictwie, zwłaszcza wytycznych OECD i FAO 

dotyczących odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w rolnictwie, dobrowolnych 

wytycznych FAO dotyczących własności ziemi, wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 

praw człowieka oraz wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych; podkreśla 

konieczność podjęcia działań zapewniających ofiarom nadużyć popełnianych przez 

przedsiębiorstwa dostęp do środków odwoławczych; 

26. podkreśla, że instytucje finansowe zaangażowane we wspieranie rozwoju powinny 

zapewniać wiążący charakter ich polityki ochrony społecznej i ochrony środowiska oraz 

jej pełne dostosowanie do prawa międzynarodowego w dziedzinie praw człowieka; 

apeluje o większą przejrzystość finansowania w prywatnych instytucjach finansowych i 

publicznych organach finansowych; 

27. zwraca uwagę na problemy związane z procesami koncentracji gruntów i zmianami 

użytkowania gruntów przy tworzeniu monokultur, na przykład plantacji palmy olejowej; 

28. wzywa Komisję do przedstawienia planu działań UE na rzecz odpowiedzialnego 

prowadzenia działalności gospodarczej. 
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