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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

palmiõli ja vihmametsade hävitamise kohta  

(2016/2222(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse ÜRO 2015.–2030. aasta säästva arengu eesmärke, 

– võttes arvesse COP21 ülemaailmset kliimakokkulepet, 

– võttes arvesse aruannet „Globiom: 2020. aasta järgse biokütuste poliitika alus“, 

– võttes arvesse komisjoni tehnilist aruannet 2013-063 ELi tarbimise mõju kohta metsade 

raadamisele,  

– võttes arvesse Amsterdami deklaratsiooni 2020. aastaks palmiõli täielikult jätkusuutliku 

tarneahela saavutamise toetuseks, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,  

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A8-0000/2016), 

A. arvestades, et Euroopa Liit kavatseb ratifitseerida Pariisi kokkuleppe ning arvestades 

tema olulist rolli keskkonnakaitse ja säästva arengu valdkonnas sätestatud eesmärkide 

saavutamisel; 

B. arvestades, et ELil oli tähtis osa nende säästva arengu eesmärkide seadmisel, mis on 

tihedalt seotud palmiõli küsimustega (eesmärgid 2, 3, 6, 14, 16, 17 ning eelkõige 12, 13 

ja 15); 

C. arvestades, et palmiõliga kauplevad ettevõtjad ei ole üldjuhul suutelised kindlalt 

tõendama, et nende tarneahelas olev palmiõli ei ole seotud raadamisega; 

D. arvestades, et viimase 20 aasta jooksul on palmiõliviljelus põhjustanud 20% kõigist 

raadamistest; 

E. arvestades, et väärtuslikele troopilistele ökosüsteemidele, mis katavad üksnes 7% 

maakera pinnast, avaldab järjest suuremat survet raadamine ja õlipalmiistanduste 

rajamine, mis toob kaasa näiteks laiaulatuslikud metsatulekahjud, jõgede kuivamise, 

mullaerosiooni, põhjavee kadumise, veeteede reostumise ja haruldaste elupaikade 

hävimise ning isegi selle, et ökosüsteemid lõpetavad peamiste ökosüsteemi teenuste 

osutamise, mis mõjutab oluliselt maakera kliimat; 

F. arvestades, et 30–50% tulekahjudest Indoneesias 2015. aastal leidsid aset 

süsinikurikastel turbaaladel, muudes Indoneesia üheks maailma suurimatest globaalse 

soojenemise põhjustajatest; 

G. arvestades, et 2014. aastal kasutati 45% kogu Euroopasse imporditud palmiõlist 
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kütusena transpordis (alates 2010. aastast on suurenemine 34%); 

H. arvestades, et hinnangute kohaselt kahekordistub 2050. aastaks nõudlus palmiõli järgi; 

arvestades, et Indoneesias, Malaisias ja teistes Aasia riikides ning Aafrikas ja Ladina-

Ameerikas rajatakse järjest uusi istandusi ja laiendatakse olemasolevaid; 

I. arvestades, et elupaikade kadumine vihmametsade näol ohustab paljude liikide (nagu 

Sumatra ninasarvik, Sumatra tiiger ja Kalimantani orangutan) ellujäämist; 

Üldised kaalutlused 

 

1. teadvustab endale täielikult palmiõli küsimuse komplekssust ja keerukust ning märgib, 

et vaja on tegutseda paljude osaliste kollektiivsel vastutusel, olgu need siis EL ja 

rahvusvahelised organisatsioonid, liikmesriigid, palmiõli kasvatavad riigid ja 

põlisrahvad, eraettevõtjad, tarbijad või valitsusvälised organisatsioonid; kõik need 

osalised peavad probleemi lahendamisele kaasa aitama; 

2. märgib, et palmiõli on võimalik viljeleda vastutustundlikult ja see võib anda olulise 

panuse riigi majanduslikku arengusse, eeldusel et ei toimu raadamist, istandusi ei rajata 

turbaaladele ja austatakse põliskogukondade õigusi; 

3. võtab teadmiseks eri tüüpi vabatahtlike sertifitseerimiskavade, nagu RSPO, ISPO ja 

MPOCC jne olemasolu ning tervitab nende arendamist säästva palmiõliviljeluse suunas; 

 

Soovitused 

 

4. nõuab, et palmiõli viljelevad ettevõtjad kasutaksid oma istanduste arendamisel suure 

süsinikuvaru (High Carbon Stock – HCS) meetodit; juhib tähelepanu vajadusele 

koostada kompleksne maakasutuskava, milles võetakse arvesse kohalike kogukondade 

poolt toidu kasvatamiseks kasutatavat maad, turbaalasid ja kõrge kaitseväärtusega alasid 

ning austatakse kogukondade õigust kasutada maad vabatahtliku, eelneva ja teadliku 

nõusoleku (Free Prior and Informed Consent – FPIC) alusel;  

5. nõuab, et EL jätkaks selliste vabatahtlike partnerluslepingute algatamist, nagu FLEGT; 

märgib, et sarnast lähenemist võiks kasutada ka palmiõli puhul ning et see võiks tuua 

kaasa parema kontrolli palmiõlitööstuse üle sihtriikides; 

6. nõuab, et EL töötaks vabatahtlike partnerluslepingute täiendava elemendina välja 

vabatahtlikele partnerluslepingutele järgnevad õigusaktid palmiõli valdkonnas, lähtudes 

ELi puidumääruse eeskujust; 

7. kutsub komisjoni üles algatama koostöös mittetulundussektoriga teavituskampaaniaid ja 

andma tarbijatele nii igakülgset teavet hoolimatu palmiõliviljeluse tagajärgede kohta; 

kutsub komisjoni üles tagama, et teave selle kohta, et toode ei ole seotud raadamisega, 

antakse tarbijatele tootele kantava erimärgistuse kaudu; 

8. märgib kahetsusega, et RSPO, ISPO, MPOCC ega ükski teine tunnustatud 

sertifitseerimiskava ei keela praegu oma liikmetel vihmametsade või turbaalade 

muutmist palmiistandusteks ega piira kasvuhoonegaaside heitkoguseid istanduste 
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rajamise või kasutamise ajal, ning et seetõttu ei ole neil olnud võimalik ära hoida 

ulatuslikke metsa- ja turbaalade tulekahjusid; kutsub komisjoni üles nõudma tungivalt, 

et RSPO muudaks oma sertifitseerimiskriteeriume ja rakendaks neid kriteeriume 

rangelt; kutsub komisjoni üles toetama selliste mitmepoolsete sertifitseerimiskavade 

väljaarendamist, millega tagatakse, et nende poolt sertifitseeritud palmiõli: 

– ei ole toonud kaasa raadamist ega turbaalade või muude ökoloogiliselt väärtuslike 

elupaikade hävitamist, 

– ei ole põhjustanud sotsiaalseid probleeme ega konflikte, 

– võimaldab väikesemahulise palmiõliviljelusega tegelejate kaasamist 

sertifitseerimissüsteemi ning tagab neile õiglase osa kasumist; 

 

9. kutsub komisjoni üles karmistama kaubanduslepingutes keskkonnaalaseid sätteid, et 

vältida palmiõliga seotud raadamist; 

10. kutsub komisjoni üles suurendama imporditollimakse palmiõlile, mis on otseselt seotud 

raadamisega ja mis ei kajasta keskkonnakoormusega seotud tegelikke kulusid; märgib, 

et see vahend nõuab sertifitseerimiskavade kaasamist;  

11. kutsub komisjoni ja ELi liikmesriike üles keskenduma selliste vahendite 

väljatöötamisele, mis võimaldavad keskkonnakaitse küsimuste paremat integreerimist 

arengukoostöösse; märgib, et selline lähenemisviis aitab tagada, et arengualane tegevus 

ei too kaasa ettekavatsematuid keskkonnaprobleeme, vaid leiab aset koostoimes 

kaitsealase tegevusega;  

12. kutsub komisjoni üles jätkuvalt arendama teadusuuringuid teabe kogumiseks Euroopa 

tarbimise mõju kohta raadamisprotsessile;  

13. kutsub komisjoni üles arendama tehnoloogiaid ja strateegiaid, mille abil vähendada 

Euroopa tarbimise mõju raadamisele kolmandates riikides;  

14. kutsub komisjoni üles toetama tegevusi, mis on suunatud koostoime loomisele ÜPP ja 

sellise poliitika vahel, mille eesmärk on raadamise vähendamine (REDD+, bioloogilise 

mitmekesisuse strateegia); kutsub komisjoni üles hindama ÜPP reformi võimalikke 

tagajärgi väljaspool ELi 27 liikmesriiki, kuna need võivad tuua kaasa täiendava 

massilise raadamise; 

15. märgib, et liikmesriikidel on võimalus toetada säästva palmiõliviljeluse rajamisele 

suunatud tegevust, ratifitseerides Amsterdami deklaratsiooni;  

16. kutsub komisjoni üles avaldama survet selleks, et hiljemalt 2020. aastaks lõpetataks 

palmiõli kasutamine biodiislikütuse koostisosana;  

17. kutsub komisjoni üles pakkuma toetust organisatsioonidele, kes on keskendunud 

peamiselt kõigi palmiõliga seotud raadamise tagajärjel elupaiga kaotanud loomaliikide 

in situ – aga ka ex situ – säilitamisele;  

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 
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SELETUSKIRI 

 

Säästva arengu teemal ütleb komisjon järgmist: „Säästev areng tähendab praeguse põlvkonna 

vajaduste rahuldamist ilma, et see seaks ohtu tulevaste põlvkondade võime oma vajadusi 

rahuldada. Nägemus inimühiskonna progressiivsest ja pikaajalisest arengust on üks ELi 

nurgakividest ja seetõttu tuleb seda arvesse võtta ka sellistes küsimustes otsuste tegemisel, 

nagu on palmiõli problemaatika.“ 

 

Ei ole möödunud isegi 20 aastat sellest, kui palmiõlist sai maailma enimkasutatav õli, ning 

selle aja jooksul on sellest saanud ka üks mitmekülgsete ökosüsteemide laialdase laastamise 

põhjustest troopilises vööndis. Tänu sellele toorainele on Sumatra and Kalimantani saarte 

juhtumid Indoneesias läinud ajalukku kui näited kõige kiiremast raadamisest inimajaloos. 

Kahjuks ei mõistetud selle tööstusharu laienemise enneolematu kiiruse tõttu täielikult kõiki 

monokultuursete istanduste massilise rajamisega kaasnevaid ohtusid. Aeg on näidanud, et 

riske alahinnati ja tänaseks on ilmnenud selle kultuuri ülemäärase ja peaaegu reguleerimatu 

viljelemisega seotud negatiivsed kaasmõjud.  

 

Troopilised ökosüsteemid ja eelkõige vihmametsad, mis hõlmavad üksnes 7% maakera 

taimkattest, on inimrassi senise ajaloo suurima surve all. Kaovad mitte üksnes äärmiselt 

hinnalised taimeliigid, vaid ka paljud loomaliigid, millest mõnesid ei ole veel isegi avastatud. 

Palmiõliviljeluse mõju ei piirdu siiski üksnes vihmametsadega. Suureneva surve all on ka 

külgnevad mereökosüsteemid. Kaob asendamatu põhjavesi ja jõed kuivavad. Aset leiavad 

ulatuslikud turbaalade ja metsatulekahjud ning mõjutatud piirkondades muutub kliima, mis 

aitab kaasa ülemaailmsetele kliimamuutustele. Need muutused ei mõjuta üksnes troopilist 

taimestikku ja loomastikku; need mõjutavad ka kohalikke elanikke, kelle elatis on nende 

ökosüsteemidega tihedalt seotud. Seega on palmiõli muutumas arvukate sotsiaalsete ja 

majanduslike konfliktide õhutajaks. Nende muutuste toimumise kiirus on ärevusttekitav ning 

nõuab seetõttu viivitamatut reageerimist.  

 

Euroopa Liit on suuruselt kolmas palmiõliturg ning etendab seetõttu märkimisväärset rolli 

selles, mis toimub troopilistes riikides, kus palmiõli viljeletakse. Lisaks kuuluvad Euroopa 

finantsasutused suurimate investorite hulka selles sektoris. Seetõttu vastutavad nad selle eest, 

kuidas nende rahaga ringi käiakse. Tuleb märkida, et nende probleemide tekkimises on palju 

osalisi, nii et nende kantav vastutus on jagatud. EL ja tema liikmesriigid kui selle olukorra 

osalised peaksid kandma oma osa vastutusest ja astuma samme praeguse kriitilise olukorra 

parandamiseks. 

 

ÜRO on võtnud vastu säästva arengu tegevuskava aastani 2030, milles on sätestatud 17 

peamist eesmärki, mis tuleks selle ajavahemiku jooksul saavutada. Palmiõli küsimus seondub 

kõigi nende 17 eesmärgiga, kuid on kõige tihedamalt seotud eesmärkidega 2, 3, 6, 14, 16, 17 

ning eelkõige 12, 13 ja 15. See illustreerib palmiõli küsimuse tõsidust ja seda, miks on 

oluline, et me selle küsimusega viivitamatult tegeleks ja püüaks leida rahuldavat pikaajalist 

lahendust. 


