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POBUDE 

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 

da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. želi spomniti, da so trajnostno kmetijstvo, zanesljiva preskrba s hrano in trajnostno 

upravljanje gozdov osrednji med cilji trajnostnega razvoja; z zaskrbljenostjo ugotavlja, 

da je palmovo olje pomemben dejavnik krčenja gozdov, zlasti v Maleziji, Indoneziji, 

Papui Novi Gvineji, Liberiji, Kamerunu, Republiki Kongo, Kolumbiji in Peruju; 

opozarja, da so gozdovi bistvenega pomena za prilagajanje podnebnim spremembam in 

njihovo blažitev; 

2. opozarja, da je stopnja krčenja gozdov na ozemljih avtohtonih ljudstev nizka, saj so ta 

ozemlja zavarovana s tradicionalno pravico do zemljiške posesti in upravljanja virov, v 

tem pa je velik potencial za stroškovno učinkovito zmanjšanje globalnih emisij in 

zagotavljanje ekosistemskih storitev; poziva k temu, naj se mednarodna denarna 

sredstva za podnebne spremembe in razvoj uporabijo za zaščito zemljišč avtohtonih in 

lokalnih skupnosti ter za podporo avtohtonim ljudstvom in skupnostim, ki vlagajo v 

zaščito svojih ozemelj; 

3. opozarja, da so od gozdnih virov za preživetje še posebej odvisne revne ženske na 

podeželju; poudarja, da je treba vidik spola vključiti v nacionalne gozdne politike in 

institucije, na primer za spodbujanje enakega dostopa žensk do lastništva zemlje in 

drugih virov; 

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je komercialno kmetijstvo še vedno pomemben dejavnik 

krčenja gozdov po svetu in da je nezakonita pretvorba gozdov za potrebe komercialnega 

kmetijstva vzrok za približno polovično skrčenje tropskega gozda po letu 2000, tovrstna 

pretvorba gozdov pa lahko vodi tudi v navzkrižje interesov; poziva k boljšemu 

usklajevanju politik na področju gozdarstva, komercialnega kmetijstva, rabe zemljišč in 

razvoja podeželja, da bi dosegli cilje trajnostnega razvoja in zaveze glede podnebnih 

sprememb; poudarja potrebo po usklajenosti politik za razvoj tudi na tem področju, 

vključno s politiko EU o obnovljivih virih energije; 

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je svetovna tekma za zemljišča posledica vse večjega 

svetovnega povpraševanja po biogorivih in surovinah, pa tudi špekulacije z zemljišči in 

kmetijskimi proizvodi; poudarja, da je Računsko sodišče v posebnem poročilu št. 

18/2016 ugotovilo, da sistem EU za certificiranje trajnosti biogoriv ni povsem zanesljiv; 

poziva institucije EU, naj v okviru reforme direktive o obnovljivih virih energije v njen 

prostovoljni sistem vključijo posebne postopke preverjanja konfliktov v zvezi z 

lastništvom zemljišč, prisilnim delom in delom otrok, slabimi delovnimi pogoji kmetov 

ter nevarnostmi za zdravje in varnost; EU še poziva, naj upošteva posledice posredne 

spremembe rabe zemljišč in v reformo direktive vključi zahteve glede družbene 

odgovornosti; 

6. opozarja na ključno vlogo, ki jo ima proizvodnja palmovega olja, kot dragocen vir 

dohodka in zaposlitve, v gospodarstvih v razvoju; 

7. opozarja Komisijo na sporočilo z dne 17. oktobra 2008 o spopadanju z izzivi krčenja in 
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propadanja gozdov z namenom preprečevanja podnebnih sprememb in izgube biotske 

raznovrstnosti (COM(2008)0645), kjer je poudarjen pomen celovitega pristopa h 

krčenju tropskega gozda in upoštevanja vseh povzročiteljev krčenja, tudi proizvodnje 

palmovega olja; opozarja Komisijo na njene cilje v okviru pogajanj za Okvirno 

konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) za zaustavitev 

svetovne izgube gozdnih površin najpozneje do leta 2030 in zmanjšanja bruto vrednosti 

krčenja tropskih gozdov do leta 2020 za najmanj 50 % v primerjavi s sedanjo stopnjo; 

8. poziva, naj se državam proizvajalkam palmovega olja pomaga pri pripravi in uveljavitvi 

notranjih politik in predpisov, katerih namen je čim bolj zmanjšati vpliv industrije na 

krčenje gozda, ekosisteme in naravno dediščino; 

9. poziva EU, naj vzpostavi zavezujoč regulativni okvir, s katerim bo zagotovljena 

sledljivost surovin od izvora pa vse skozi dobavno verigo uvoznikov kmetijskih 

proizvodov; 

10. opozarja, da sta Malezija in Indonezija s približno 85-90 % svetovne proizvodnje glavni 

proizvajalki palmovega olja, in pozdravlja dejstvo, da se je raven primarnega gozda v 

Maleziji od leta 1990 povečala, čeprav je še naprej zaskrbljen nad stopnjo krčenja 

gozdov v Indoneziji, ki znaša -0,5 % skupne izgube vsakih pet let; 

11. želi opomniti, da je EU pomembna uvoznica proizvodov, ki izhajajo iz krčenja gozdov, 

kar katastrofalno vpliva na biotsko raznovrstnost; poziva k ukinitvi subvencij EU za 

biogoriva, proizvedena iz poljščin, namenjenih za prehrano, ter k njihovi postopni 

odpravi, saj se za tovrstna goriva ne bi smelo šteti, da ustrezajo vsem podnebnim in 

energetskim ciljem EU do leta 2030, kar zlasti velja za biodizel, ki je zakrivil nevzdržno 

povpraševanje po palmovem olju; poudarja, da je treba za ustreznejši odziv na 

prilaščanje zemljišč, tudi vodnih virov, in na kršenje človekovih pravic izboljšati 

zanesljivost prostovoljnih shem certificiranja, kot je Okrogla miza o trajnostnem 

palmovem olju (RSPO); izraža globoko zaskrbljenost, ker je kar nekaj preiskav 

opozorilo na razširjene zlorabe temeljnih človekovih pravic, do katerih prihaja ob 

nastanku in med izkoriščanjem palmovih nasadov v številnih državah, vključno s 

prisilnimi izselitvami, oboroženim nasiljem, delom otrok, služenjem zaradi zadolženosti 

ali diskriminacijo avtohtonih skupnosti; 

12. poziva Komisijo, naj sprejme zavezujoče predpise za dobavne verige uvoznikov 

kmetijskih surovin, da bi v skladu z amsterdamsko deklaracijo o palmovem olju do leta 

2020 vzpostavili resnično trajnostno dobavno verigo palmovega olja; zlasti poziva k 

vzpostavitvi ustreznega in obveznega okvira za primerno skrbnost ter mehanizmov za 

sledljivost v celotni dobavni verigi, ki morajo biti usklajeni z najboljšimi standardi na 

svetovni ravni in upoštevati možen nastanek konfliktov proizvodov iz palmovega olja; 

spodbuja EU, naj k odgovorni in trajnostni proizvodnji palmovega olja pritegne še 

druge pomembne akterje, kot sta Indija in Kitajska; 

13. poudarja, da je treba izboljšati pogoje za proizvodnjo palmovega olja, s tem namenom 

pa podpreti obstoječe sisteme certificiranja, ki morajo biti enostavno dostopni za mala 

in srednja podjetja ter razumljivi za potrošnika in ki bodo potrjevali, da je bilo določeno 

palmovo olje proizvedeno v skladu s smernicami za trajnostni razvoj in ga je mogoče 

učinkovito in pregledno slediti skozi celotno dobavno verigo; 
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14. opozarja na dejstvo, da se velik delež proizvedenega palmovega olja uporabi v živilski 

industriji in za proizvodnjo biogoriv; poziva EU, naj pripravi spodbude za to, da bi se v 

Evropi do leta 2020 uporabljalo zgolj 100-odstotno trajnostno proizvedeno palmovo 

olje; 

15. poziva Komisijo, naj si v sodelovanju z državami proizvajalkami palmovega olja 

prizadeva za večjo biotsko raznovrstnost na območju nasadov, zlasti z ukrepi, kot je 

oblikovanje koridorjev za prostoživeče živali; 

16. opozarja, da je od 30 do 50 % požarov v Indoneziji v letu 2015, do katerih je običajno 

prišlo zaradi krčenja gozda za nasade oljne palme in druge kmetijske namene, nastalo 

na šotiščih, bogatih z ogljikom, zaradi česar je Indonezija postala eden največjih 

povzročiteljev globalnega segrevanja na svetu; 

17. poziva Komisijo, naj v okviru akcijskega načrta po prostovoljnem sporazumu za 

izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT) oceni 

potrebo po vzpostavitvi mehanizmov za ocenjevanje posledic spremembe namembnosti 

gozdov v korist komercialnega kmetijstva ter naj si v tem procesu še naprej prizadeva 

za opolnomočenje organizacij civilne družbe in avtohtonih skupnosti ter kmetov in 

lastnikov zemljišč; poziva k večji finančni in tehnični pomoči EU državam 

proizvajalkam in njihovim lokalnim organom v boju proti korupciji ter v njihovih 

prizadevanjih za boljše upravljanje, preglednost in spodbujanje trajnostnih metod 

pridelave; priznava pomen akcijskega načrta FLEGT, vendar ugotavlja, da so potrebna 

nadaljnja prizadevanja za zmanjšanje gozdnega odtisa EU; poziva Komisijo, naj nujno 

pripravi akcijski načrt EU v zvezi s krčenjem in degradacijo gozdov; 

18. ugotavlja, da je palmovo olje mogoče pridobivati odgovorno in da lahko veliko prispeva 

h gospodarskemu razvoju države, da kmetom, avtohtonim ljudstvom in skupnostim 

proizvajalcev palmovega olja ponuja vzdržne ekonomske priložnosti, a pod pogojem, da 

ne pride do krčenja gozdov, da nasadi ne nastajajo na šotiščih, da se pri delovanju 

nasadov uporabljajo sodobne agroekološke tehnike za čim manjšo okoljsko in socialno 

škodo ter da se spoštujejo in krepijo zemljiške pravice, tudi žensk in avtohtonih 

skupnosti, človekove pravice in pravice delavcev; 

19. poziva Komisijo, naj v zgled drugim državam v zakonodaji EU opredeli pravila za 

obračunavanje emisij toplogrednih plinov iz mokrišč, s katerimi se gospodari, ter emisij 

zaradi spremembe rabe mokrišč; 

20. poziva EU, naj podpira mikro-, mala in družinska podjetja na podeželju ter naj spodbuja 

nacionalno in lokalno pravno registracijo nepremičnin ali zemljiške posesti; 

21. je seznanjen, da najnovejše raziskave kažejo, da lahko kmetijsko-gozdarske polikulture, 

ki se uporabljajo v palmovih nasadih, prinesejo koristi za biotsko raznovrstnost in 

produktivnost ter pozitivne socialne rezultate; 

22. opozarja, da je treba državam v razvoju pomagati pri večanju lastnih človeških virov; 

23. je izredno zaskrbljen zaradi negativnih posledic, ki jih ima neodgovorna proizvodnja 

palmovega olja na podnebne spremembe, rabo zemljišč, rodovitnost tal, biotsko 

raznovrstnost, propadanje gozdov in na človekove pravice avtohtonih ljudstev, lokalnih 
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skupnosti in malih kmetov, vključno z njihovimi tradicionalnimi sistemi zemljiške 

posesti in upravljanja virov, saj vse to ogroža preživetje tamkajšnjih prebivalcev, ki jim 

gozd daje hrano in so od njega življenjsko odvisni; poziva vlade držav proizvajalk 

palmovega olja, naj jamčijo za človekovo pravico do hrane in prehranjevanja (kar 

pomeni tudi spoštovanje načel ustreznosti, razpoložljivosti, dostopnosti in trajnosti) in 

naj se zavežejo spoštovanju in izvajanju temeljnih delovnih standardov Mednarodne 

organizacije dela in agende za dostojno delo; poziva k odpravi vseh oblik prisilnega ali 

obveznega dela, vključno z delom otrok, izboljšanim položajem delavcev migrantov in 

svobodo združevanja, poziva pa tudi k vzpostavitvi legitimnega, dostopnega in 

preglednega pritožbenega mehanizma v skladu z najboljšo mednarodno prakso; 

24. poziva države članice in Komisijo, naj pripravijo opredelitev gozda, ki bo vključevala 

biološko, socialno in kulturno raznolikosti, da se na ta način prepreči prilaščanje 

zemljišč in uničevanje tropskih gozdov zaradi velike monokulture palmovega olja, ki 

lahko ogrozi zaveze EU na področju podnebnih sprememb; poudarja, da je treba dati 

prednost avtohtonim vrstam, saj to varuje ekosisteme, habitate in lokalne skupnosti; 

25. je izredno zaskrbljen, ker je bilo pri mnogih zemljiških kupčijah kršeno načelo 

svobodne, predhodne in informirane privolitve lokalne skupnosti, ki jo določa 

konvencija št. 169 Mednarodne organizacije dela; poziva EU in njene države članice, 

naj zagotovijo, da vlagatelji s sedežem v Uniji v celoti spoštujejo mednarodne standarde 

o odgovornih in trajnostnih naložbah v kmetijstvu, zlasti smernice FAO–OECD za 

odgovorne kmetijske oskrbovalne verige, prostovoljne smernice FAO glede lastništva 

zemljišč, vodilna načela OZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter smernice 

OECD za večnacionalna podjetja; poudarja, da je treba sprejeti ukrepe za zagotovitev 

dostopa do pravnih sredstev za žrtve zlorab podjetij; 

26. vztraja, da bi morale finančne institucije zagotoviti, da so njihove socialne in okoljske 

zaščitne politike zavezujoče in povsem usklajene z mednarodnim pravom o človekovih 

pravicah; poziva k večji preglednosti pri financiranju zasebnih finančnih institucij in 

javnih finančnih organov; 

27. opozarja na težave, povezane s koncentracijo zemljišč in spremembo njihove rabe, ki 

nastopijo zaradi monokultur, kakršne so plantaže palmovega olja; 

28. poziva Komisijo, naj pripravi akcijski načrt EU za odgovorno ravnanje podjetij. 
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