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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори  

(2016/2222(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН за периода 2015 – 

2030 г., 

– като взе предвид глобалното споразумение за опазване на климата COP21, 

– като взе предвид доклада „Глобиом: основата на политиката в областта на 

биогоривата за периода след 2020 г.“, 

– като взе предвид техническия доклад на Европейската комисия № 2013-063 

относно въздействието на европейското потребление върху обезлесяването,  

– като взе предвид Декларацията от Амстердам в подкрепа на изцяло устойчивата 

верига за доставки на палмово масло до 2020 г., 

– като взе предвид член 52 от своя правилник,  

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 

селските райони (A8-0000/2016), 

A. като има предвид ратифицирането на споразумението COP21 от ЕС и неговата 

основна роля за изпълнението на поставените цели за опазване на околната среда 

и устойчиво развитие; 

Б. като има предвид, че ЕС взе основно участие при определянето на Целите за 

устойчиво развитие, с които е тясно свързано производството на палмово масло 

(цели 2, 3, 6, 14, 16, 17 и особено 12, 13, 15); 

В. като има предвид, че дружествата, търгуващи с палмово масло, до голяма степен 

не са в състояние да докажат безусловно, че палмовото масло в техните мрежи за 

доставки не е свързано с обезлесяването; 

Г. като има предвид, че добивът на палмово масло през последните 20 години е 

станал причина за 20% от обезлесяването като цяло; 

Д. като има предвид, че ценните тропически екосистеми, които покриват едва 7% от 

земната повърхност, са подложени на залисващия се натиск на обезлесяването и 

създаването на плантации за маслодайни палми, което води например до големи 

горски пожари, пресъхване на реки, ерозия на почвата, загуба на подпочвени 

води, замърсяване на водни басейни, унищожаване на ценни природни 

местообитания и съответно и до това, че екосистемите престават да осигуряват 

основни екосистемни услуги, което води до съществено въздействие върху 

климата в световен мащаб; 
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Е. като има предвид, че между 30 и 50% от пожарите в Индонезия през 2015 г. са се 

разразили в богати на въглерод торфища, което превърна Индонезия в един от 

най-големите източници на глобалното затопляне в световен мащаб; 

Ж. като има предвид, че през 2014 г. 45% от общия внос на палмово масло в ЕС е 

използван в транспорта (нарастване с 34% от 2010 г. насам); 

З. като има предвид, че според прогнозите търсенето на палмово масло ще се удвои 

до 2050 г.; като има предвид, че непрекъснато се създават нови и се разширяват 

съществуващи плантации в Индонезия, Малайзия и други азиатски държави, 

както и в Африка и Латинска Америка; 

И. като има предвид, че поради загубата на естествени местообитания под формата 

на тропически гори е застрашено оцеляването наредица животински видове 

(например суматрански носорог, суматрански тигър, борнейски орангутан); 

Общи бележки 

 

1. съзнава напълно комплексния характер и сложността на въпроса за палмовото 

масло и отбелязва, че е необходимо да се действа с колективна отговорност от 

страна на множество фактори, сред които ЕС и международни организации, 

държавите членки, държавите, произвеждащи палмово масло, както и коренното 

население, частните дружества, потребителите и неправителствените 

организации; в решаването на проблема трябва да участват всички тези фактори; 

2. отбелязва, че палмовото масло може да се произвежда по отговорен начин и 

действително може да допринася за икономическото развитие на държавите, при 

условие че не се стига до обезлесяване и разработване на плантации върху 

торфища и се зачитат правата на коренните общности; 

3. отчита съществуването на различни видове системи за доброволно 

сертифициране, каквито са например RSPO, ISPO, MPOCC и други, и приветства 

тяхното развитие в посока устойчиво производство на палмово масло; 

 

Препоръки 

 

4. призовава дружествата, произвеждащи палмово масло, да използват при 

разработването на своите плантации инструмента „високи въглеродни запаси“ 

(High Carbon stock, HCS); насочва вниманието към необходимостта от 

разработването на комплексен поземлен план, който да отразява площите, 

използвани от местните общности за отглеждането на хранителни продукти, 

торфищата и площите с висока консервационна стойност и да зачита правото на 

общностите да използват земята въз основа на принципа за „свободно, 

предварително и информирано съгласие“ (Free Prior and Informed Consent, FPIC);  

5. призовава ЕС да продължи с инициативите за доброволни партньорски 

споразумения, каквото е например прилагането на законодателството в областта 

на горите, управление и търговия (FLEGT); отбелязва, че подобен подход би 

могъл да се приложи и по отношение палмовото масло и би могъл да доведе до 
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по-добър контрол по отношение на сектора за производство на палмово масло в 

целевите държави; 

6. призовава ЕС да разработи като допълващ елемент към доброволните 

партньорски споразумения съответното законодателство относно доброволните 

партньорски споразумения във връзка с палмовото масло по примера на 

Регламента на ЕС относно дървения материал; 

7. призовава Комисията да започне информационни кампании в сътрудничество с 

нестопанския сектор и така да предоставя на потребителите цялостна информация 

относно последиците от безогледното производство на палмово масло; призовава 

Европейската комисия да се погрижи информацията, че продуктът не е свързан с 

обезлесяване, да се предоставя на потребителите чрез специални маркировки 

върху продукта; 

8. отбелязва със съжаление, че RSPO, ISPO и MPOCC и всички останали признати 

системи за сертифициране за момента не забраняват на своите членове 

превръщането на тропически гори и торфища в палмови плантации и не успяват 

да изпълнят задачата за намаляване на емисиите на парникови газове в процеса на 

създаване и експлоатация на плантациите, в резултат на което дори не успяват да 

предотвратят огромните пожари в тропическите гори и торфищата; призовава 

Комисията да прикани RSPO да коригира критериите си за сертифициране и да 

осигури последователното им прилагане; призовава Комисията да подпомага 

развитието на многостранни системи за сертифициране, които гарантират, че 

сертифицираното чрез тях палмово масло: 

– не е причина за обезлесяване, унищожаване на торфища и на други ценни от 

екологична гледна точка местообитания; 

– не е причина за възникването на социални проблеми и конфликти; 

– създава възможност за включването на малките производители на палмово 

масло в системата за сертифициране и гарантира, че те получават справедлив 

дял от печалбата; 

 

9. призовава Комисията да засили мерките за защита на околната среда в своите 

търговски споразумения с оглед на предотвратяването на обезлесяването, 

свързано с палмовото масло;  

10. призовава Комисията да увеличи вносното мито за палмовото масло, което е 

пряко свързвано с обезлесяването и не отразява реалните разходи, свързани с 

тежестта върху околната среда, и отбелязва, че този инструмент предполага 

включването на схеми за сертифициране;  

11. призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, да се съсредоточат върху 

разработването на инструменти, които могат да улеснят по-доброто интегриране 

на въпросите за опазването на околната среда в сътрудничеството за развитие; 

отбелязва, че подобен подход ще помогне да се гарантира, че развойните 

дейности няма да бъдат причина за нежелани екологични проблеми, а ще бъдат 

във взаимодействие с дейностите по опазване;  

12. призовава Комисията да продължи да развива проучванията в областта на 
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събирането на информация за въздействието на европейското потребление върху 

процеса на обезлесяване;  

13. призовава Комисията да развива технологии и стратегии, които да ограничат  

въздействието на европейското потребление върху обезлесяването в трети 

държави;  

14. призовава Комисията да подкрепя дейностите, насочени към създаването на 

взаимодействие между ОСП и политиките, чиято цел е да се ограничи 

обезлесяването (REDD +, стратегия за биологично разнообразие); призовава 

Комисията да направи оценка на евентуалните последици от реформата на ОСП за 

страните извън ЕС-27, тъй като тя би могла да доведе до по-нататъшно сериозно 

обезлесяване; 

15. отбелязва, че държавите членки имат възможност да подкрепят дейности, 

насочени към въвеждането на устойчив добив на палмово масло, чрез 

ратифицирането на т.нар. Декларация от Амстердам;  

16. отправя искане Комисията да поеме ангажимент най-късно до 2020 г. палмовото 

масло да спре да се използва като съставка на биодизела;  

17. призовава Комисията да предоставя подкрепа на организациите, чиято дейност е 

насочена предимно към in-situ, но и ex-situ опазване на всички животински 

видове, които са засегнати от загубата на местообитания в резултат на 

обезлесяването заради палмовото масло;  

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

По въпроса за устойчивото развитие Комисията посочва следното:  „Устойчиво 

развитие означава по-специално задоволяване на потребностите на настоящото 

поколение, без да се излага на риск задоволяването на потребностите на бъдещите 

поколения. Идеята за прогресивното и дългосрочно развитие на човешкото общество е 

един от крайъгълните камъни на ЕС и следователно трябва да бъде аспект от нашия 

процес на вземане на решения в случаи като въпроса за палмовото масло.“ 

 

Все още не са изминали и 20 години откакто палмовото масло стана най-широко 

използваното в света масло, но и откакто то се превърна в една от причините за 

мащабното унищожаване на разнообразни екосистеми в тропическия пояс.  

Благодарение на тази стока, случаите на островите Суматра и Борнео в Индонезия 

влязоха в историята като примери за най-бързото обезлесяване в историята на 

човечеството.  За съжаление, поради безпрецедентно бързия подем на този промишлен 

сектор, не бяха установени всички опасности, свързани с мащабното въвеждане на 

монокултурни плантации. Сега времето показва, че рисковете са били подценени и се 

появяват проблеми, свързани с прекомерното и почти нерегулирано отглеждане на тази 

култура.  

 

Тропическите екосистеми, и по-специално тропическите гори, които представляват 

едва 7% от световната растителност, са подложени на най-големия натиск в историята 

на човечеството, като се стига до загубата не само на много ценна растителност, но и на 

много животински видове, които в някои случаи дори още не са били открити.  

Въздействието на добива на палмово масло обаче не се ограничава само до 

тропическите гори.  Под все по-голям натиск са и прилежащите морски екосистеми, 

стига се до невъзвратима загуба на подпочвени води, пресъхване на реки, мащабни 

пожари в тропическите гори и торфища и цялостно изменение на климата в засегнатите 

региони, съответно до изменение на климата в целия свят.  Тези промени не засягат 

единствено тропическата флора и фауна, но и местните жители, чийто живот е тясно 

свързан с тези екосистеми. Така палмовото масло се превръща и в център на 

многобройни социални и икономически конфликти. Скоростта, с която се случват тези 

промени, е тревожна и поради това изисква незабавна реакция.  

 

ЕС е третият по големина пазар, към който се насочва палмовото масло, и по този 

начин играе важна роля в събитията, които се случват в тропическите страни, в които 

се произвежда палмово масло.  Освен това европейските финансови институции са сред 

най-големите инвеститори в този сектор и следователно носят отговорност за начина, 

по който се изразходват техните средства.  Следва да се отбележи, че за възникването 

на проблемите дял имат много участници и че съответно те носят и споделена 

отговорност.  ЕС и неговите държави членки, като едни от участниците, следва да 

поемат своята отговорност и да предприемат стъпки за подобряване на настоящото 

критично положение. 

 

ООН създаде План за действие за устойчиво развитие до 2030 г., в който се посочват 17 

основни цели, които би следвало да се изпълнят в този срок.  Проблемът с палмовото 

масло съответно се отнася до всички посочени 17 цели, но е най-тясно свързан с цели 2, 

3, 6, 14, 16 и 17 и по-специално с цели 12, 13 и 15.  Това само показва колко важна тема 
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е палмовото масло и защо е необходимо спешно да се разгледа този въпрос и да се 

потърсят задоволителни, дългосрочни решения.  

 

 


