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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

palmuöljystä ja sademetsien metsäkadosta  

(2016/2222(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuosiksi 2015–2030, 

– ottaa huomioon Pariisin ilmastosopimuksen (COP21), 

– ottaa huomioon biopolttoaineita koskevan, vuoden 2020 jälkeisen politiikan perustaa 

koskevan raportin ”Globiom: the basis for biofuel policy post-2020”, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen EU:n kulutuksen vaikutuksesta metsäkatoon 

(2013-063), 

– ottaa huomioon Amsterdamin julkilausuman, jossa kannatetaan täysin kestävää 

palmuöljyn toimitusketjua vuoteen 2020 mennessä, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 

lausunnon (A8-0000/2016), 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni aikoo ratifioida Pariisin sopimuksen ja toimia 

ratkaisevassa roolissa pyrittäessä saavuttamaan ympäristönsuojelun ja kestävän 

kehityksen alalla asetetut tavoitteet; 

B. ottaa huomioon, että unionilla oli keskeinen rooli asetettaessa kestävän kehityksen 

tavoitteita, jotka liittyvät läheisesti palmuöljyä koskevaan kysymykseen (tavoitteet 2, 3, 

6, 14, 16, 17 ja erityisesti 12, 13 ja 15); 

C. ottaa huomioon, että palmuöljyllä kauppaa käyvät yritykset eivät yleensä pysty 

osoittamaan varmasti, että niiden toimitusketjun palmuöljy ei ole yhteydessä 

metsäkatoon; 

D. ottaa huomioon, että viimeisten 20 vuoden aikana palmuöljyn viljely on aiheuttanut 

20 prosenttia kaikesta metsäkadosta; 

E. ottaa huomioon, että arvokkaisiin trooppisiin ekosysteemeihin, jotka kattavat vain 

7 prosenttia Maan pinta-alasta, kohdistuu yhä enemmän painetta metsäkadon ja 

palmuöljyviljelmien perustamisen vuoksi ja että nämä aiheuttavat muun muassa valtavia 

metsäpaloja, jokien kuivumista, maan eroosiota, pohjaveden vähenemistä, vesistöjen 

pilaantumista ja harvinaisten luontotyyppien tuhoutumista ja voivat johtaa jopa siihen, 

että ekosysteemit eivät enää tuota perusekosysteemipalveluja, millä on suuri vaikutus 

maapallon ilmastoon; 
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F. ottaa huomioon, että 30–50 prosenttia Indonesian maastopaloista vuonna 2015 syntyi 

hiilipitoisilla turvesoilla, minkä vuoksi Indonesiasta tuli yksi suurimmista maapallon 

lämpenemisen aiheuttajista; 

G. ottaa huomioon, että 45 prosenttia kaikesta Eurooppaan vuonna 2014 tuodusta 

palmuöljystä käytettiin liikenteen polttoaineena (lisäystä 34 prosenttia vuodesta 2010); 

H. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan palmuöljyn kysyntä kaksinkertaistuu vuoteen 

2050 mennessä; ottaa huomioon, että Indonesiassa, Malesiassa ja muissa Aasian maissa 

sekä Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa perustetaan jatkuvasti uusia viljelmiä ja 

laajennetaan nykyisiä; 

I. ottaa huomioon, että sademetsien luontotyyppien häviäminen uhkaa monien lajien 

selviytymistä (muun muassa sumatransarvikuono, sumatrantiikeri ja Borneon oranki); 

Yleiset näkökohdat 

 

1. on täysin tietoinen palmuöljyä koskevan kysymyksen monimutkaisuudesta ja toteaa, 

että asiassa on toimittava useiden toimijoiden – unionin ja kansainvälisten järjestöjen, 

jäsenvaltioiden, maiden, joissa palmuöljyä viljellään, alkuperäiskansojen, 

yksityisyritysten ja kansalaisjärjestöjen – yhteisen vastuun pohjalta; toteaa, että kaikkien 

toimijoiden on tehtävä osansa ongelman ratkaisemiseksi; 

2. toteaa, että palmuöljyä voidaan viljellä vastuullisesti ja sillä voi olla todellista 

merkitystä maan talouskehityksessä edellyttäen, että ei tapahdu metsäkatoa, viljelmiä ei 

perusteta turvesoille ja alkuperäisyhteisöjen oikeuksia kunnioitetaan; 

3. panee merkille erilaiset vapaaehtoiset sertifiointijärjestelmät, kuten RSPO, ISPO ja 

MPOCC, ja pitää myönteisenä, että niitä kehitetään palmuöljyn kestävä viljely 

huomioon ottaen; 

Suositukset 

 

4. kehottaa palmuöljyä viljeleviä yrityksiä ottamaan viljelmiään kehittäessään huomioon 

alueet, joihin on sitoutunut paljon hiiltä (ns. high carbon stock approach); pyytää 

kiinnittämään huomiota tarpeeseen luoda kattava maankäyttösuunnitelma, jossa otetaan 

huomioon paikallisyhteisöjen elintarvikkeiden tuotantoon käyttämä maa, turvesuot sekä 

alueet, joilla on korkea suojeluarvo, ja kunnioitetaan yhteisöjen oikeutta käyttää maata 

vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen perusteella; 

5. kehottaa unionia panemaan edelleen alulle FLEGT-aloitteen kaltaisia vapaaehtoisia 

kumppanuussopimuksia; toteaa, että palmuöljyn suhteen voitaisiin noudattaa 

samanlaista lähestymistapaa ja näin voitaisiin parantaa palmuöljyalan valvontaa 

kohdemaissa; 

6. kehottaa unionia laatimaan vapaaehtoisten kumppanuussopimusten täydentäväksi 

elementiksi palmuöljyalaan sovellettavaa lainsäädäntöä, joka koskee sopimusten 

seurantaa ja jossa käytetään mallina unionin puutavara-asetusta; 
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7. kehottaa komissiota käynnistämään yhteistyössä voittoa tavoittelemattoman sektorin 

kanssa tiedotuskampanjoita ja tarjoamaan kuluttajille kattavasti tietoa palmuöljyn 

piittaamattoman viljelyn seurauksista; kehottaa komissiota varmistamaan, että 

kuluttajille annetaan tuotteeseen kiinnitetyn ilmoituksen avulla tiedot, joissa 

vahvistetaan, että tuote ei ole yhteydessä metsäkatoon; 

8. panee huolestuneena merkille, että RSPO, ISPO, MPOCC ja kaikki muut tunnustetut 

sertifiointijärjestelmät eivät nykyisellään estä jäseniään muuntamasta sademetsiä tai 

turvesoita palmuviljelmiksi eikä kyseisillä järjestelmillä kyetä rajoittamaan 

kasvihuonekaasupäästöjä viljelmien perustamisen ja toiminnan aikana, joten niillä ei ole 

kyetty estämään valtavia metsä- ja turvepaloja; pyytää, että komissio kehottaisi RSPO:ta 

muuttamaan sertifiointiperusteitaan ja panemaan ne tiukasti täytäntöön; kehottaa 

komissiota tukemaan sellaisten monenvälisten sertifiointijärjestelmien luomista, joilla 

varmistetaan, että niiden mukaisesti sertifioidun palmuöljyn tuotanto 

– ei ole johtanut metsäkatoon eikä turvesoiden tai muiden ekologisesti arvokkaiden 

luontotyyppien tuhoutumiseen 

– ei ole aiheuttanut sosiaalisia ongelmia tai konflikteja 

– antaa pienille palmuöljyn tuottajille mahdollisuuden osallistua 

sertifiointijärjestelmään ja varmistaa, että he saavat oikeudenmukaisen osuuden 

tuotosta; 

 

9. kehottaa komissiota tehostamaan kauppasopimuksiinsa sisältyviä ympäristötoimia 

palmuöljyn tuotantoon liittyvän metsäkadon ehkäisemiseksi; 

10. kehottaa komissiota nostamaan sellaisen palmuöljyn tuontitulleja, joka on suorassa 

yhteydessä metsäkatoon ja jonka tuotannossa ei oteta huomioon 

ympäristökuormitukseen liittyviä todellisia kustannuksia; toteaa, että tämä väline 

edellyttää sertifiointijärjestelmien osallistumista; 

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittymään sellaisten välineiden kehittämiseen, 

joilla voidaan helpottaa suojelukysymysten sisällyttämistä kehitysyhteistyöhön; panee 

merkille, että tällainen lähestymistapa auttaa varmistamaan, että kehitystoiminta ei 

johda tahattomiin ympäristöongelmiin vaan sitä harjoitetaan synergiassa 

säilyttämistoimien kanssa; 

12. kehottaa komissiota jatkamaan edelleen tutkimusta tiedon keräämiseksi eurooppalaisen 

kulutuksen vaikutuksesta metsäkatoon; 

13. kehottaa komissiota kehittämään teknologiaa ja strategioita, joilla voidaan vähentää 

eurooppalaisen kulutuksen vaikutusta metsäkatoon kolmansissa maissa; 

14. kehottaa komissiota tukemaan toimintoja, joilla pyritään luomaan yhteisvaikutuksia 

YMP:n ja sellaisten toimintapolitiikkojen välillä, joiden tavoitteena on vähentää 

metsäkatoa (REDD+, biologista monimuotoisuutta koskeva strategia); kehottaa 

komissiota arvioimaan YMP:n uudistamisen mahdollisia seurauksia unionin 

27 jäsenvaltion ulkopuolella, koska se saattaa johtaa laajamittaisen metsäkadon 

jatkumiseen; 
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15. toteaa, että ratifioimalla Amsterdamin julkilausuman jäsenvaltioilla on mahdollisuus 

tukea toimia, joilla pyritään vakiinnuttamaan palmuöljyn kestävä viljely; 

16. kehottaa komissiota pyrkimään siihen, että palmuöljyn käytöstä biodieselin ainesosana 

luovutaan vaiheittain vuoteen 2020 mennessä; 

17. kehottaa komissiota antamaan tukea järjestöille, jotka keskittyvät pääasiassa kaikkien 

sellaisten eläinlajien in situ -suojeluun, mutta myös ex situ -suojeluun, joiden 

elinympäristöjä häviää palmuöljyyn yhteydessä olevan metsäkadon vuoksi; 

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

 

Komission mukaan kestävässä kehityksessä on kyse nykyisten sukupolvien tarpeiden 

täyttämisestä vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia huolehtia omista 

tarpeistaan. Visio ihmiskunnan jatkuvasta pitkäaikaisesta kehityksestä on yksi unionin 

kulmakivistä, joten se on otettava myös päätöksentekoprosessin osatekijäksi käsiteltäessä 

palmuöljyn kaltaisia kysymyksiä. 

 

Palmuöljystä on tullut alle 20 vuodessa maailman yleisimmin käytetty öljy, ja samassa ajassa 

siitä on tullut yksi trooppisten ekosysteemien laajamittaisen tuhoutumisen syistä. Palmuöljyn 

vuoksi Sumatran ja Borneon saarilla Indonesiassa on tapahtunut yksi ihmiskunnan historian 

nopeimmista metsäkadoista. Valitettavasti kyseisen alan ennennäkemättömän nopean 

laajenemisen vuoksi ei ole täysin ymmärretty kaikkia vaaroja, joita laajoihin 

monokulttuuriviljelmiin liittyy. Aika on osoittanut, että riskejä on aliarvioitu, mutta nyt 

kyseisen viljelykasvin liialliseen ja lähes sääntelemättömään viljelyyn liittyvät kielteiset 

mielleyhtymät ovat ilmeisiä.  

 

Trooppisiin ekosysteemeihin ja etenkin sademetsiin, joiden osuus maapallon kasvillisuudesta 

on vain 7 prosenttia, kohdistuu suurin haaste sitten ihmislajin synnyn. Erittäin arvokkaan 

kasvillisuuden lisäksi menetämme liian monia eläinlajeja, myös sellaisia, joiden 

olemassaolosta ei ole tiedetty. Palmuöljyviljelmien vaikutus ei kuitenkaan rajoitu sademetsiin, 

vaan niihin rajoittuvat meren ekosysteemit ovat myös yhä suuremmassa vaarassa. 

Korvaamatonta pohjavettä häviää, ja jokia kuivuu. Syntyy laajoja turve- ja metsäpaloja, ja 

ilmasto muuttuu kyseisillä alueilla, mikä nopeuttaa globaalia ilmastonmuutosta. Nämä 

muutokset eivät uhkaa pelkästään trooppista kasvistoa ja eläimistöä, vaan ne vaikuttavat myös 

paikallisiin asukkaisiin, joiden elanto liittyy tiiviisti kyseisiin ekosysteemeihin. Palmuöljy on 

siis syynä useisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin konflikteihin. Muutokset tapahtuvat hälyttävän 

nopeasti, joten ne vaativat välitöntä reagointia. 

 

Unioni on palmuöljyn kolmanneksi suurin markkina-alue, ja siksi sillä on suuri merkitys 

niiden trooppisten maiden kannalta, joissa viljellään palmuöljyä. Lisäksi eurooppalaiset 

rahoituslaitokset kuuluvat alan suurimpiin investoijiin. Ne ovat sen vuoksi vastuussa siitä, 

kuinka niiden rahoja käytetään. On syytä panna merkille, että useat toimijat vaikuttavat 

näiden ongelmien syntyyn, joten ne ovat niistä yhteisesti vastuussa. Tähän tilanteeseen 

vaikuttavina toimijoina unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi kannettava vastuunsa ja ryhdyttävä 

toimiin nykyisen epätoivoisen tilanteen parantamiseksi. 

 

YK on vahvistanut kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030, jonka 17 päätavoitetta olisi 

saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Palmuöljy liittyy kaikkiin 17 tavoitteeseen mutta 

kaikkein läheisimmin tavoitteisiin 2, 3, 6, 14, 16 ja 17 sekä erityisesti tavoitteisiin 12, 13 ja 

15. Tämä osoittaa, kuinka vakavasta ongelmasta on kysymys ja miksi on tärkeää tutkia asiaa 

välittömästi ja etsiä tyydyttävää pitkäaikaista ratkaisua. 


