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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

Palmu eļļa un lietusmežu izciršana 

(2016/2222(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) 2015.–

2030. gadam, 

– ņemot vērā COP 21 Klimata nolīgumu, 

– ņemot vērā ziņojumu "Globiom — politikas pamats biodegvielas ražošanas jomā laikā 

pēc 2020. gada", 

– ņemot vērā Komisijas pētījumu 2013-063, kurā novērtēta ES patēriņa ietekme uz 

atmežošanu,  

– ņemot vērā Amsterdamas deklarāciju par atbalstu pilnībā ilgtspējīgas palmu eļļas 

piegādes ķēdes nodrošināšanai līdz 2020. gadam, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A8-0000/2016), 

A. tā kā Eiropas Savienība plāno ratificēt Parīzes nolīgumu un tai būs izšķiroša nozīme 

vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā; 

B. tā kā ES ietekme bija būtiska to ilgtspējīgas attīstības mērķu noteikšanā, kas cieši saistīti 

ar jautājumiem par palmu eļļu (IAM Nr. 2., 3., 6., 14., 16., 17. un jo īpaši Nr. 12., 13. un 

15.);  

C. tā kā uzņēmumi, kas tirgo palmu eļļu lielākoties nevar skaidri pierādīt, ka viņu 

piegādātā palmu eļļa nav saistīta ar mežu izciršanu; 

D. tā kā eļļas palmu audzēšana pēdējos 20 gados ir izraisījusi 20 % no visiem mežu 

izciršanas gadījumiem; 

E. tā kā vērtīgās tropiskās ekosistēmas, kas sedz tikai 7 % no Zemes virsmas ir pakļautas 

aizvien lielākai spriedzei mežu izciršanas un eļļas palmu plantāciju ierīkošanas dēļ, kā 

rezultātā, piemēram, notiek milzu apjoma meža ugunsgrēki, izžūst upes, notiek augsnes 

erozija, izzūd gruntsūdeņi, tiek piesārņoti ūdensceļi un iznīcinātas retas dabiskās 

dzīvotnes, un ekosistēmas pat zaudē spēju sniegt ekosistēmu pamatpakalpojumus, 

tādējādi būtiski ietekmējot pasaules klimatu; 

F. tā kā 30-50 % no ugunsgrēkiem Indonēzijā 2015. gadā notika kūdrājos, kuros ir liels 

ogļu sastāvs, padarot Indonēziju par vienu no lielākajām globālās sasilšanas izraisītājām 

pasaulē; 
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G. tā kā 2014. gadā 45 % no visas uz Eiropu importētās palmu eļļas tika izmantoti 

transporta degvielai (34 % pieaugums kopš 2010. gada); 

H. tā kā tiek lēsts, ka pieprasījums pēc palmu eļļas līdz 2050. gadam divkāršosies; tā kā 

Indonēzijā, Malaizijā un citās Āzijas valstīs, kā arī Āfrikā un Latīņamerikā pastāvīgi 

tiek veidotas jaunas plantācijas un paplašinātas jau esošās; 

I. tā kā lietusmežu dzīvotņu iznīcināšana apdraud ļoti daudzu sugu izdzīvošanu 

(piemēram, Sumatras degunradžu, Sumatras tīģeru un Borneo orangutānu izdzīvošanu)  

Vispārīgi apsvērumi 

 

1. pilnībā izprot, cik sarežģīts ir palmu eļļas jautājums un norāda, ka jārīkojas ir 

pamatojoties uz daudzu dalībnieku kolektīvo atbildību, šie dalībnieki ir gan ES un 

starptautiskās organizācijas, dalībvalstis, eļļas palmu audzētājas valstis un 

pirmiedzīvotāji, kā arī privāti uzņēmumi un NVO; visām iesaistītajām pusēm ir jāsniedz 

savs ieguldījums šīs problēmas risināšanā; 

2. atzīmē, ka palmu eļļu var ražot ilgtspējīgi un tā var dot reālus ieguvumus valstu 

ekonomiskajā izaugsmē, ar nosacījumu, ka netiek iznīcināti meži, ka plantācijas netiek 

ierīkotas kūdrājos un tiek ievērotas pirmiedzīvotāju kopienu tiesības; 

3. atzīmē, ka pastāv vairākas brīvprātīgas sertifikācijas shēmas, tostarp RSPO, ISPO un 

MPOCC un atzinīgi vērtē šo shēmu izstrādi, kā soli ceļā uz palmu eļļas ilgtspējīgu 

ražošanu; 

 

Ieteikumi 

 

4. prasa, lai uzņēmumi, kas audzē eļļas palmas, ierīkojot plantācijas, izmantotu lielu 

oglekļa uzkrājumu (HCS) pieeju; vērš uzmanību uz to, ka jāizstrādā visaptverošs zemes 

izmantojuma plāns, kurā ņemtas vērā zemes platības, ko vietējās kopienas izmanto 

pārtikas ieguvei, kūdrāji un augstas aizsargāšanas vērtības (HCV) zeme, un kurā tiek 

ievērotas kopienu tiesības atļaut izmantot zemi pamatojoties uz brīvprātīgu, iepriekšēju 

un uz informāciju pamatotu piekrišanu;   

5. prasa ES turpināt ieviest brīvprātīgus partnerattiecību nolīgumus, piemēram FLEGT; 

norāda, ka līdzīga pieeja ir jāpiemēro arī attiecībā uz palmu eļļu, un tas varētu 

pastiprināt kontroli pār palmu eļļas nozari galamērķa valstīs; 

6. prasa ES, kā papildelementu brīvprātīgajiem partnerattiecību nolīgumiem, izstrādāt šo 

nolīgumu izpildes kontrolei paredzētus tiesību aktus attiecībā uz palmu eļļu, līdzīgi kā 

ES Kokmateriālu regulas gadījumā; 

7. aicina Komisiju sadarbībā ar bezpeļņas sektoru sākt informācijas kampaņas un 

nodrošināt patērētājiem visaptverošu informāciju par to, cik postoša ir bezatbildīga 

palmu eļļas ražošana; aicina Komisiju nodrošināt, lai informācija, kas apstiprina, ka 

produkts nav saistīts ar mežu iznīcināšanu, patērētājiem tiek sniegta izmantojot īpašu 

norādi uz produkta; 
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8. ar nožēlu secina, ka RSPO, ISPO, MPOCC un visas pārējās atzītās sertifikācijas shēmas 

patlaban neaizliedz saviem dalībniekiem pārvērst par plantācijām lietusmežus vai 

kūdrājus, un ka tās nenosaka ierobežojumus siltumnīcefekta gāzu emisijām plantāciju 

ierīkošanas un darbības laikā, tādējādi tās nav spējušas novērst milzīgus meža un 

kūdrāju ugunsgrēkus; aicina Komisiju mudināt RSPO izdarīt grozījumus savos 

sertifikācijas kritērijos un stingri nodrošināt šo kritēriju ievērošanu; aicina Komisiju 

atbalstīt daudzpusēju sertifikācijas shēmu izstrādi, kas garantētu, ka palmu eļļas 

ražošana, kurai piešķirts sertifikāts: 

– nav novedusi pie mežu izciršanas vai kūdrāju, vai citu ekoloģiski vērtīgu dzīvotņu 

izpostīšanas, 

– nav izraisījusi sociālas problēmas vai konfliktus, 

– ir devusi iespēju sertifikācijas sistēmā iekļauties arī mazapjoma eļļas palmu 

audzētājiem un ir nodrošinājusi, ka viņi saņem taisnīgu peļņas daļu; 

 

9. aicina Komisiju noteikt stingrākus vides jomas nosacījumus tirdzniecības nolīgumos, lai 

nepieļautu, ka palmu eļļas dēļ tiek izcirsti meži; 

10. aicina Komisiju palielināt tās palmu eļļas importa nodevas, kas tieši saistīta ar mežu 

izciršanu un kuras cenā nav atspoguļotas patiesās izmaksas, kas saistītas ar vides 

izpostīšanu; atzīmē, ka šā instrumenta īstenošanai būs nepieciešama sertifikācijas shēmu 

iesaistīšanās;  

11. aicina Komisiju un ES dalībvalstis izstrādāt tādus instrumentus, kas veicinātu vides 

saglabāšanas jautājumu labāku integrāciju attīstības sadarbībā; atzīmē, ka šāda pieeja 

palīdzēs nodrošināt, ka pasākumi attīstības jomā nenoved pie neparedzētām vides 

problēmām, bet gan darbojas sinerģiski ar vides saglabāšanas pasākumiem;  

12. aicina Komisiju turpināt izvērst pētniecību, lai vāktu informāciju par Eiropas patēriņa 

ietekmi uz mežu izciršanas procesu;  

13. aicina Komisiju turpināt izstrādāt tehnoloģijas un stratēģijas, lai samazinātu Eiropas 

patēriņa ietekmi uz mežu izciršanu trešās valstīs;  

14. aicina Komisiju atbalstīt pasākumus, kas veidotu sinerģiju starp KLP un politikas 

virzieniem, kuru mērķis ir samazināt mežu izciršanu (REDD+, Bioloģiskās 

daudzveidības stratēģija); aicina Komisiju novērtēt KLP reformu potenciālo ietekmi uz 

valstīm, kas nav starp 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm, jo šīs reformas var novest pie 

vēl lielākas mežu izciršanas; 

15. atzīmē, ka, parakstot Amsterdamas deklarāciju, dalībvalstīm ir iespēja atbalstīt 

centienus nodrošināt ilgtspējīgu palmu eļļas ražošanu;  

16. aicina Komisiju stingrāk rīkoties, lai panāktu, ka vēlākais līdz 2020. gadam tiktu 

izbeigta palmu eļļas izmantošana biodīzeļdegvielā;   

17. aicina Komisiju nodrošināt atbalstu organizācijām, kas pārsvarā nodarbojas ar visu to 

dzīvnieku sugu in situ, bet arī ex situ saglabāšanu, kuras skārusi dzīvotņu izpostīšana 

saistībā ar palmu eļļas ražošanu,  
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18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Šie ir Komisijas vārdi par ilgtspējīgu attīstību: "Ilgtspējīga attīstība nozīmē pašreizējo 

paaudžu vajadzību apmierināšanu, neapdraudot turpmāko paaudžu iespējas apmierināt to 

vajadzības." Cilvēku sabiedrības progresīvas un ilgtermiņa attīstības redzējums ir viens no ES 

stūrakmeņiem, un tāpēc tam ir jābūt arī lēmumu pieņemšanas procesa aspektam, lemjot par 

tādiem jautājumiem, kā palmu eļļa. 

 

Vēl nav pagājuši pat 20 gadi, kopš palmu eļļa kļuva par vienu no pasaulē visvairāk 

izmantotajām eļļām, un pa šo laiku tā ir arī kļuvusi par vienu no iemesliem, kura dēļ tiek 

milzu apmēros izpostītas tropu daudzveidīgās ekosistēmas. Šīs preces dēļ Indonēzijas 

Sumatras un Borneo salas ir iegājušas vēsturē kā visstraujākās mežu izciršanas piemēri kopš 

cilvēces pirmsākumiem. Šī nozare izpletās tik strauji, ka nelaimīgā kārtā netika apzinātas 

visas briesmas, kas saistītas ar monokultūru plantāciju milzu apjoma ieviešanu. Laiks ir 

parādījis, ka riski bija par zemu novērtēti un visa negatīvā ietekme, kas saistīta ar šā 

kultūrauga pārmērīgo un gandrīz neregulēto audzēšanu, tagad ir acīmredzama.  

 

Tropiskās ekosistēmas un jo īpaši lietusmeži, kas ir tikai 7 % no visas pasaules veģetācijas, 

nekad kopš cilvēces pirmsākumiem nav bijuši tik apdraudēti, kā tagad.  Iznīcināta tiek ne tikai 

ārkārtīgi vērtīgā veģetācija, bet arī daudzas dzīvnieku sugas, tostarp dažas, kas pat vēl nebija 

atklātas. Tomēr eļļas palmu audzēšana posta ne tikai lietusmežus. Blakus esošās jūras 

ekosistēmas tiek pakļautas aizvien lielākai spriedzei. Izzūd neatjaunojami gruntsūdeņu 

krājumi un izžūst upes. Notiek milzīgi kūdrāju un mežu ugunsgrēki un skartajos reģionos 

mainās klimats, pastiprinot globālās klimata pārmaiņas. Šīs pārmaiņas skar ne tikai tropisko 

floru un faunu; tās skar arī vietējos iedzīvotājus, kuru iztika ir cieši saistīta ar šīm 

ekosistēmām. Palmu eļļa tādējādi kļūst par daudzu sociālu un ekonomisku konfliktu cēloni. 

Visas šīs pārmaiņas notiek satraucoši strauji un tāpēc ir jārīkojas nekavējoties.  

 

ES ir trešais lielākais palmu eļļas tirgus, tāpēc tai ir būtiska ietekme uz to, kas notiek tropu 

zemēs, kurās audzē eļļas palmas. Turklāt Eiropas finanšu institūcijas ir vienas no lielākajām 

investētājām šajā nozarē. Tāpēc tās ir atbildīgas par to, kā tiek izmantota viņu nauda. Ir 

jānorāda uz to, ka šo problēmu radīšanā ir iesaistītas daudzas puses, tādējādi tām visām arī 

jāuzņemas sava atbildības daļa.  ES un tās dalībvalstīm, kā iesaistītām pusēm, ir jāuzņemas 

atbildība un jārīkojas, lai glābtu pašreizējo bezcerīgo situāciju. 

 

ANO ir noteikusi ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, kurā ir 17 pamatmērķi, kas 

būtu jāsasniedz šajā laikposmā. Palmu eļļas problēma ir saistīta ar visiem 17 mērķiem, bet 

visciešāk tā ir saistīta ar 2., 3., 6., 14., 16. un 17. mērķi un jo īpaši ar 12., 13. un 15. mērķi. Šis 

ir atspoguļojums tam, cik smaga ir palmu eļļas problēma un kāpēc ir izšķiroši svarīgi, lai mēs 

nekavējoties izpētītu šo jautājumu un meklētu pienācīgus ilgtermiņa risinājumus.  

 


