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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

 dwar iż-żejt tal-palm u d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali  

(2016/2222(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti 

għall-2015-2030, 

– wara li kkunsidra l-ftehim globali dwar il-klima COP 21, 

– wara li kkunsidra r-rapport bit-titolu "GLOBIOM: the basis for biofuel policy post-

2020", 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni 2013-063 dwar l-impatt tal-konsum tal-UE 

fuq id-deforestazzjoni,  

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Amsterdam li tappoġġja katina tal-provvista 

kompletament sostenibbli għaż-żejt tal-palm sal-2020, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 

tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0000/2016), 

A. billi l-Unjoni Ewropea qed tippjana li tirratifika l-Ftehim ta' Pariġi u ser ikollha rwol 

kruċjali fil-kisba tal-objettivi stabbiliti fil-qasam tal-protezzjoni ambjentali u l-iżvilupp 

sostenibbli; 

B. billi l-UE kienet strumentali fl-istabbiliment tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli li 

huma marbuta mill-qrib mal-kwistjoni taż-żejt tal-palm (SDGs 2, 3, 6, 14, 16, 17 u, 

b'mod partikolari, 12, 13 u 15); 

C. billi l-kumpaniji li jikkummerċjalizzaw iż-żejt tal-palm ġeneralment ma jkunux jistgħu 

juru b'ċertezza li ż-żejt tal-palm fil-katina tal-provvista tagħhom mhuwiex marbut mad-

deforestazzjoni; 

D. billi l-kultivazzjoni taż-żejt tal-palm matul dawn l-aħħar 20 sena kienet il-kawża ta' 

20 % tad-deforestazzjoni kollha; 

E. billi l-ekosistemi tropikali prezzjużi, li jkopru biss 7 % ta' wiċċ id-dinja, jinsabu taħt 

pressjoni li dejjem qiegħda tiżdied minħabba d-deforestazzjoni u l-istabbiliment ta' 

pjantaġġuni taż-żejt tal-palm, li qed iwasslu għal, pereżempju, nirien kbar ħafna fil-

foresti, it-tnixxif tax-xmajjar, l-erożjoni tal-ħamrija, it-telf tal-ilma ta' taħt l-art, it-

tniġġis tal-passaġġi fuq l-ilma u l-qerda tal-ħabitats naturali rari, u saħansitra qed 

iwasslu biex l-ekosistemi ma jipprovdux servizzi bażiċi tal-ekosistema, u dan qed ikollu 

impatt kbir fuq il-klima globali; 

F. billi 30-50 % tan-nirien fl-Indoneżja fl-2015 seħħu f'torbieri rikki fil-faħam, u minħabba 
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f'hekk l-Indoneżja saret wieħed mill-akbar kontributuri tat-tisħin globali fid-dinja; 

G. billi fl-2014, 45 % taż-żejt tal-palm kollu importat fl-Ewropa intuża bħala fjuwil għat-

trasport (żieda ta' 34 % sa mill-2010); 

H. billi skont l-istimi, id-domanda għaż-żejt tal-palm se tirdoppja sal-2050; billi dejjem qed 

jiġu stabbiliti pjantaġġuni u dawk eżistenti se jiġu estiżi fl-Indoneżja, il-Malasja u 

pajjiżi Asjatiċi oħra, kif ukoll fl-Afrika u fl-Amerika Latina; 

I. billi t-telf ta' ħabitats naturali fil-forma ta' foresti pluvjali qiegħed jipperikola s-

sopravivenza ta' numru kbir ta' speċijiet (eż. ir-rinoċeronti tas-Sumatra, it-tigra tas-

Sumatra u l-orangutan ta' Borneo); 

Kunsiderazzjonijiet ġenerali 

 

1. Jinsab kompletament konxju ta' kemm hija kumplessa l-kwistjoni taż-żejt tal-palm u 

jinnota l-bżonn li tittieħed azzjoni abbażi tar-responsabilità kollettiva ta' bosta atturi, 

sew jekk ikunu l-UE u organizzazzjonijiet internazzjonali, Stati Membri, pajjiżi fejn 

huwa kkultivat iż-żejt tal-palm, popli indiġeni, negozji privati, jew NGOs; dawn l-atturi 

kollha jeħtiġilhom jaħdmu biex isibu soluzzjoni għal din il-problema; 

2. Jinnota li ż-żejt tal-palm jistà jiġi kkultivat b'mod responsabbli u jista' jagħti kontribut 

reali għall-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiż, sakemm ma sseħħ ebda deforestazzjoni, ma 

jiġi stabbilit ebda pjantaġġun fuq torbieri, u jiġu rispettati d-drittijiet tal-komunitajiet 

indiġeni; 

3. Jinnota l-eżistenza ta' diversi tipi ta' skemi ta' ċertifikazzjoni volontarji, li jinkludu l-

RSPO, l-ISPO u l-MPOCC, u jilqa' l-iżvilupp tagħhom lejn il-kultivazzjoni sostenibbli 

taż-żejt tal-palm; 

 

Rakkomandazzjonijiet 

 

4. Jistieden lill-kumpaniji li jikkultivaw iż-żejt tal-palm biex jużaw l-approċċ ta' Ħażna 

Kbira ta' Karbonju (HCS) meta jiżviluppaw il-pjantaġġuni tagħhom; jiġbed l-attenzjoni 

għall-ħtieġa li jinħoloq pjan tal-użu tal-art komprensiv li se jqis l-art użata minn 

komunitajiet lokali għall-kultivazzjoni tal-ikel, torbieri u artijiet b'valur għoli ta' 

konservazzjoni (HCV), u li se jirrispetta d-dritt tal-komunitajiet li jużaw l-art fuq il-bażi 

ta' "kunsens liberu, minn qabel u infurmat" (FPIC);  

5. Jistieden lill-UE tkompli tagħti bidu għal ftehimiet ta' sħubija volontarji, bħal 

pereżempju l-FLEGT; jinnota li jista' wkoll jittieħed approċċ simili fir-rigward taż-żejt 

tal-palm, u li dan jista' jwassal għal kontrolli mtejba fuq l-industrija tal-palm fil-pajjiżi 

ta' destinazzjoni; 

6. Jistieden lill-UE toħloq, bħala element supplimentari tal-ftehimiet ta' sħubija volontarji, 

leġiżlazzjoni ta' segwitu dwar dawn il-ftehimiet fir-rigward taż-żejt tal-palm fuq il-

mudell tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mas-settur mingħajr skop ta' profitt, tniedi 
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kampanji ta' informazzjoni u tipprovdi informazzjoni komprensiva lill-konsumaturi 

dwar il-konsegwenzi tal-kultivazzjoni mingħajr ħsieb taż-żejt tal-palm; jistieden lill-

Kummissjoni tiżgura li informazzjoni li tikkonferma li prodott ma jkunx marbut mad-

deforestazzjoni tingħata lill-konsumaturi permezz ta' indikazzjoni speċjali fuq il-

prodott; 

8. Josserva b'dispjaċir li l-RSPO, l-ISPO, l-MPOCC u l-iskemi ta' ċertifikazzjoni 

rikonoxxuti l-oħra kollha bħalissa ma jipprojbixxux lill-membri tagħhom milli 

jikkonvertu foresti pluvjali jew torbieri fi pjantaġġuni tal-palm, u li dawn ma 

jirnexxilhomx jillimitaw l-emissjonijiet tal-gassijiet serra matul l-istabbiliment u t-

tħaddim tal-pjantaġġuni, u b'konsegwenza ta' dan ma setgħux jevitaw nirien kbar fil-

foresta u fit-torbieri; jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lil RSPO biex timmodifika l-

kriterji ta' ċertifikazzjoni tagħha u timplimenta dawn il-kriterji b'mod strett; jistieden 

lill-Kummissjoni tappoġġja l-iżvilupp ta' skemi ta' ċertifikazzjoni multilaterali li se 

jiggarantixxu li ż-żejt tal-palm iċċertifikat minnhom: 

– ma wassalx għad-deforestazzjoni jew il-qerda ta' torbieri jew ħabitats oħra b'valur 

ekoloġiku, 

– ma ħoloqx problemi jew kunflitti soċjali, 

– jippermetti lill-kultivaturi taż-żejt tal-palm fuq skala żgħira li jiġu inklużi fis-

sistema ta' ċertifikazzjoni u jiżgura li dawn jirċievu s-sehem ġust tagħhom tal-

profitti; 

 

9. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-miżuri ambjentali fil-ftehimiet kummerċjali 

tagħha bl-għan li tevita d-deforestazzjoni relatata maż-żejt tal-palm; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni żżid id-dazji tal-importazzjoni fuq iż-żejt tal-palm li jkun 

direttament marbut mad-deforestazzjoni u li ma jirriflettix l-ispejjeż reali assoċjati mal-

piż ambjentali; jinnota li dan l-istrument se jeħtieġ l-involviment tal-iskemi ta' 

ċertifikazzjoni;  

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffukaw fuq l-iżvilupp ta' għodod li se 

jiffaċilitaw l-integrazzjoni aħjar ta' kwistjonijiet ta' konservazzjoni fil-kooperazzjoni 

għall-iżvilupp; jinnota li approċċ bħal dan se jgħin biex jiġi żgurat li l-attivitajiet ta' 

żvilupp ma jwasslux għal problemi ambjentali mhux intenzjonati, iżda pjuttost jaħdmu 

f'sinerġija mal-attivitajiet ta' konservazzjoni;  

12. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tiżviluppa riċerka biex tinġabar informazzjoni dwar 

l-impatti tal-konsum Ewropew fuq il-proċess tad-deforestazzjoni;  

13. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa teknoloġiji u strateġiji biex tnaqqas l-impatti tal-

konsum Ewropew fuq id-deforestazzjoni f'pajjiżi terzi;  

14. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja attivitajiet li għandhom l-għan li joħolqu sinerġija 

bejn il-PAK u l-politiki li l-objettiv tagħhom huwa li jnaqqsu id-deforestazzjoni (REDD 

+, l-Istrateġija għall-Bijodiversità); Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-konsegwenzi 

potenzjali tar-riforma tal-PAK għal pajjiżi barra l-UE27, billi dan ikollu l-potenzjal li 

jwassal għal aktar deforestazzjoni enormi; 

15. Jinnota li l-Istati Membri għandhom opportunità li jappoġġjaw passi mmirati biex 
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jistabbilixxu l-kultivazzjoni sostenibbli taż-żejt tal-palm billi jirratifikaw id-

Dikjarazzjoni ta' Amsterdam;  

16. Jistieden lill-Kummissjoni timpenja ruħha biex sa mhux aktar tard mill-2020 jitwaqqaf 

b'mod gradwali l-użu taż-żejt tal-palm bħala komponent tal-bijodiżil;  

17. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti appoġġ lill-organizzazzjonijiet li jiffukaw 

prinċipalment fuq il-konservazzjoni in situ iżda wkoll ex situ tal-ispeċijiet kollha ta' 

annimali affettwati mit-telf ta' ħabitat minħabba d-deforestazzjoni relatata maż-żejt tal-

palm;  

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Rigward is-suġġett tal-iżvilupp sostenibbli, il-Kummissjoni tgħid li: L-iżvilupp sostenibbli 

jfisser l-ilħuq tal-bżonnijiet tal-ġenerazzjonijiet attwali mingħajr ma tiġi pperikolata l-abilità 

tal-ġenerazzjonijiet futuri li jissodisfaw il-bżonnijiet tagħhom. Il-viżjoni tal-iżvilupp 

progressiv u fit-tul tas-soċjetà tal-bniedem hija waħda mill-pedamenti tal-UE, u għalhekk trid 

tkun ukoll aspett tal-proċess tagħna ta' teħid ta' deċiżjonijiet f'każijiet bħall-kwistjoni taż-żejt 

tal-palm. 

 

Għadhom ma għaddewx għoxrin sena minn mindu ż-żejt tal-palm sar l-aktar żejt użat fid-

dinja, u f'dan iż-żmien sar ukoll wieħed mill-kawżi tad-devastazzjoni mifruxa ta' diversi 

ekosistemi f'żoni tropikali. Permezz ta' din il-komodità, il-każijiet tal-gżejjer ta' Sumatra u 

Borneo fl-Indoneżja tniżżlu fl-istorja bħala eżempji tal-aktar deforestazzjoni rapida fl-istorja 

tal-bniedem. Sfortunatament, minħabba r-ritmu mingħajr preċedent li bih qiegħda tespandi 

din l-industrija, mhux il-perikli kollha assoċjati mal-implimentazzjoni enormi tal-pjantaġġuni 

monokulturali ġew kompletament mifhuma. Iż-żmien wera li r-riskji kienu sottovalutati, u l-

konnotazzjonijiet negattivi relatati mal-kultivazzjoni eċċessiva u kważi mhux regolata ta' din 

l-għalla issa huma evidenti.  

 

L-ekosistemi tropikali, u b'mod partikolari l-foresti pluvjali - li jirrappreżentaw biss 7 % tal-

veġetazzjoni tad-dinja - qegħdin jiffaċċjaw l-akbar sfida tagħhom sa mill-ħolqien tal-bniedem. 

Qegħdin jintilfu mhux biss veġetazzjoni ta' valur enormi, iżda wkoll ħafna speċijiet ta' 

annimali, fosthom speċijiet li għadhom ma ġewx skoperti. L-impatt tal-kultivazzjoni taż-żejt 

tal-palm, madankollu, mhuwiex limitat għal foresti pluvjali. L-ekosistemi marini ta' biswit 

jinsabu wkoll taħt pressjoni li dejjem qiegħda tiżdied. Ilma ta' taħt l-art insostitwibbli qiegħed 

jintilef, u xmajjar qegħdin jinxfu. Qegħdin iseħħu nirien kbar ħafna fil-foresti u t-torbieri, u 

qed tinbidel il-klima fir-reġjuni milquta, u dan kollu jikkontribwixxi għat-tibdil fil-klima 

globali. Dawn il-bidliet ma jaffettwawx biss il-flora u l-fawna tropikali; huma jaffettwaw 

ukoll l-abitanti lokali, li l-għajxien tagħhom huwa marbut mill-qrib ma' dawk l-ekosistemi. Iż-

żejt tal-palm qed isir għalhekk l-kawża ta' diversi kunflitti ekonomiċi u soċjali. Il-ħeffa li biha 

qed iseħħu dawn il-bidliet hija allarmanti, u għalhekk hemm bżonn li tittieħed azzjoni 

immedjata.  

 

L-UE hija t-tielet l-akbar suq għaż-żejt tal-palm, u għalhekk għandha rwol sinifikanti f'dak li 

qed jiġri f'pajjiżi tropikali fejn jiġi kkultivat iż-żejt tal-palm. Barra minn hekk, istituzzjonijiet 

finanzjarji Ewropej huma fost l-akbar investituri f'dan is-settur. Għalhekk huma responsabbli 

għall-mod kif il-flus tagħhom qed jiġu mmaniġġjati. Irid jiġi osservat li ħafna atturi 

għandhom rwol fil-ħolqien ta' dawn il-problemi, għalhekk ir-responsabilità tagħhom hija 

kondiviża. L-UE u l-Istati Membri tagħha, bħala atturi f'din is-sitwazzjoni, għandhom jerfgħu 

r-responsabilità tagħhom u jieħdu passi biex itejbu s-sitwazzjoni ddisprata attwali. 

 

In-NU stabbiliet l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, li tistipula 17-il għan ewlieni li 

jenħtieġ li jintlaħqu f'dan il-perjodu ta' żmien. Il-kwistjoni taż-żejt tal-palm tirrigwarda s-17-il 

għan kollha, iżda hija marbuta mill-qrib ħafna mal-għanijiet 2, 3, 6, 14, 16 u 17, u b'mod 

partikolari l-għanijiet 12, 13 u 15. Dan juri kemm hija serja l-kwistjoni taż-żejt tal-palm u 

għalfejn huwa essenzjali li immedjatament ninvestigaw din il-kwistjoni u nfittxu soluzzjoni 

fit-tul li tkun sodisfaċenti.  
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