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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale  

(2016/2222(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 

(ODD) pentru perioada 2015-2030, 

– având în vedere acordul privind schimbările climatice al COP 21, 

– având în vedere raportul „Globiom: baza politicii post-2020 privind biocombustibilii”, 

– având în vedere raportul Comisiei 2013-063 intitulat „Impactul consumului UE asupra 

despăduririlor”,  

– având în vedere Declarația de la Amsterdam în sprijinul lanțului de aprovizionare cu 

ulei de palmier pe deplin durabil până în 2020, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,  

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0000/2016), 

A. întrucât Uniunea Europeană intenționează să ratifice Acordul de la Paris și va juca un 

rol crucial în îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul protecției mediului și 

dezvoltării durabile; 

B. întrucât UE a avut un rol decisiv în stabilirea de obiective de dezvoltare durabilă care 

sunt strâns legate de problema uleiului de palmier (ODD 2, 3, 6, 14, 16, 17 și, în special, 

12, 13 și 15); 

C. întrucât întreprinderile care comercializează uleiul de palmier nu sunt, în general, în 

măsură să dovedească cu certitudine că uleiul de palmier din lanțul lor de aprovizionare 

nu este legat de defrișări; 

D. întrucât cultivarea uleiului de palmier în ultimii 20 de ani constituie cauza a 20 % din 

totalul defrișărilor; 

E. întrucât ecosistemele tropicale prețioase, care acoperă doar 7 % din suprafața Terrei, 

sunt supuse unei presiuni crescânde provocate de defrișări și înființarea de plantații 

pentru producerea de ulei de palmier, care au drept rezultat, de exemplu, incendii 

forestiere masive, asanarea râurilor, eroziunea solului, pierderea de apă subterană, 

poluarea căilor navigabile și distrugerea habitatelor naturale rare, precum și faptul că 

ecosistemele au încetat să furnizeze servicii ecosistemice de bază, ceea ce are un impact 

major asupra climei globale; 

F. întrucât 30-50 % din incendiile din Indonezia în 2015 au avut loc în  turbăriile bogate în 

cărbune, transformând Indonezia într-unul dintre principalii responsabili de încălzirea 

globală pe planetă; 
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G. întrucât, în 2014, 45 % din volumul total de ulei de palmier importat în Europa a fost 

utilizat drept combustibil pentru transporturi (o creștere de 34 % față de 2010); 

H. întrucât, potrivit estimărilor, cererea de ulei de palmier se va dubla până în 2050; 

întrucât se creează în mod constant noi plantații și cele existente s-au extins în 

Indonezia, Malaezia și în alte țări asiatice, precum și în Africa și America Latină; 

I. întrucât pierderea habitatelor naturale, sub forma pădurilor tropicale, pune în pericol 

supraviețuirea unui număr mare de specii (de exemplu, rinocerul de Sumatra, tigrul de 

Sumatra și orangutanul de Borneo); 

Considerații generale 

 

1. este pe deplin conștient de complexitatea temei uleiului de palmier și ia act de 

necesitatea de a opera pe baza responsabilității colective a numeroși actori, fie că este 

vorba de UE și organizațiile internaționale, statele membre, țările cultivatoare de ulei de 

palmier și populațiile indigene, întreprinderile private sau ONG-uri; toți acești actori 

trebuie să joace un rol în soluționarea acestei probleme; 

2. ia act de faptul că uleiul de palmier poate fi cultivat în mod responsabil și poate 

contribui în mod decisiv la dezvoltarea unei țări, cu condiția să nu aibă loc defrișări, să 

nu se creeze plantații pe soluri turboase, iar drepturile comunităților indigene să fie 

respectate; 

3. ia act de existența unor tipuri diferite de sisteme de certificare voluntară, inclusiv RSPO, 

ISPO și MPOCC, și salută dezvoltarea lor în direcția cultivării durabile a uleiului de 

palmier; 

 

Recomandări 

 

4. solicită ca, în dezvoltarea plantațiilor lor, întreprinderile cultivatoare de ulei de palmier 

să se folosească de instrumentul High Carbon Stock (HCS); atrage atenția asupra 

necesității de a crea un amplu plan de amenajare, care va ține seama de terenurile 

folosite de comunitățile locale pentru cultivarea de produse alimentare, turbăriile și 

terenurile cu o înaltă valoare de conservare (HCV) și va respecta dreptul comunităților 

de a utiliza terenul pe baza principiului consimțământului liber, prealabil și în cunoștință 

de cauză (FPIC);  

5. solicită UE să continue să inițieze acorduri de parteneriat voluntare, cum ar fi FLEGT; 

ia act de faptul că o abordare similară ar putea fi, de asemenea, luată în ceea ce privește 

uleiul de palmier și că aceasta ar putea conduce la un control mai bun al industriei de 

palmier în țările de destinație; 

6. solicită UE să creeze, ca element suplimentar al acordurilor de parteneriat voluntar, 

actele legislative ulterioare privind încheierea unor astfel de acorduri cu privire la uleiul 

de palmier în conformitate cu Regulamentul UE privind lemnul; 

7. invită Comisia ca, în cooperare cu sectorul non-profit, să lanseze campanii de informare 

și să ofere consumatorilor informații complete privind consecințele abuzive ale 
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cultivării uleiului de palmier; invită Comisia să se asigure că informațiile care confirmă 

că un produs nu are legătură cu defrișarea este furnizat consumatorilor prin intermediul 

unei indicații speciale privind produsul; 

8. constată cu regret că RSPO, ISPO, MPOCC și toate celelalte sisteme de certificare 

recunoscute nu interzic în prezent membrilor lor să transforme pădurile sau turbăriile în 

plantații de palmier și că nu reușesc să limiteze emisiile de gaze cu efect de seră în 

procesul de creare și funcționare a plantațiilor și, prin urmare, nu au fost în măsură să 

împiedice incendiile masive în păduri și turbării; invită Comisia să îndemne RSPO să își 

modifice criteriile de certificare și să pună în aplicare aceste criterii în mod strict; invită 

Comisia să sprijine dezvoltarea multilaterală de sisteme de certificare care să garanteze 

că uleiul de palmier certificat de ele: 

– nu a condus la defrișări sau la distrugerea turbăriilor sau a altor habitate valoroase 

din punct de vedere ecologic, 

– nu a condus la apariția unor probleme sociale sau conflicte, 

– permite cultivatorilor de ulei de palmier la scară mică să fie incluși în sistemul de 

certificare și garantează că aceștia beneficiază de o cotă echitabilă din profituri; 

 

9. invită Comisia să consolideze măsurile în materie de mediu în acordurile sale 

comerciale, cu scopul de a preveni defrișările legate de uleiul de palmier; 

10. solicită Comisiei să majoreze taxele de import pentru ulei de palmier care sunt direct 

legate de defrișări și care nu reflectă costurile reale asociate obligațiilor de mediu; ia act 

de faptul că acest instrument va necesita implicarea schemelor de certificare;  

11. invită Comisia și statele membre să se concentreze pe dezvoltarea de instrumente care 

să faciliteze o mai bună integrare a aspectelor de conservare în cooperarea pentru 

dezvoltare; ia act de faptul că o astfel de abordare va contribui la asigurarea faptului că 

activitățile de dezvoltare nu conduc la probleme de mediu nedorite, ci că sunt în sinergie 

cu activitățile de conservare;  

12. invită Comisia să dezvolte în continuare activități de cercetare pentru a colecta 

informații privind impactul consumului european asupra procesul de despădurire;  

13. invită Comisia să dezvolte tehnologii și strategii pentru a reduce impactul consumului 

european asupra defrișărilor în țările terțe;  

14. invită Comisia să sprijine activitățile menite să creeze o sinergie între PAC și politicile 

având ca obiectiv să reducă defrișările (REDD +, Strategia privind biodiversitatea); 

solicită Comisiei să evalueze consecințele potențiale ale reformării PAC pentru țările 

din afara UE27, deoarece aceasta are potențialul de a conduce la defrișări masive; 

15. ia act de faptul că statele membre au posibilitatea de a sprijini demersurile care vizează 

crearea unei culturi durabile a uleiului de palmier prin ratificarea Declarația de la 

Amsterdam;  

16. invită Comisia să depună eforturi pentru ca utilizarea uleiului de palmier în biomotorină 

să fie eliminată până în 2020 cel târziu;  
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17. invită Comisia să ofere sprijin organizațiilor care se axează în principal pe conservarea 

in situ dar și ex situ a tuturor speciilor de animale afectate de pierderea habitatelor, 

cauzată de despădurirea legată de uleiul de palmier;  

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 



 

PR\1108751RO.docx 7/7 PE593.850v01-00 

 RO 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Pe tema dezvoltării durabile, Comisia afirmă că:  „Dezvoltarea durabilă înseamnă satisfacerea 

nevoilor generațiilor actuale fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și 

satisface propriile necesități.” Viziunea dezvoltării progresive și pe termen lung a societății 

umane este una dintre pietrele de temelie ale UE și, prin urmare, trebuie să fie, de asemenea, 

un aspect al procesului nostru decizional în cazuri precum problema uleiului de palmier. 

 

Nu au trecut 20 de ani de când uleiul de palmier a devenit uleiul cel mai folosit în lume, 

devenind, de asemenea, în acest timp, una din cauzele  devastării pe scară largă a diverselor 

ecosisteme din regiunea tropicelor. Din cauza acestui produs, cazul insulelor Sumatra și 

Borneo din Indonezia au intrat în istorie ca exemple a celei mai rapide despăduriri din istoria 

omenirii. Din păcate, din cauza rapidității fără precedent cu care această industrie s-a extins, 

nu au fost înțelese pe deplin toate pericolele asociate cu implementarea masivă 

monoculturilor. Timpul a arătat că riscurile au fost subestimate, iar conotațiile negative 

referitoare la cultivarea aproape nereglementată a acestui tip de cultură sunt acum evidente.  

 

Ecosistemele tropicale, în special pădurile tropicale, care reprezintă doar 7 % din producția 

mondială de vegetație, se confruntă cu cea mai mare provocare a lor de la apariția omenirii. 

Nu este vorba doar de pierderea unei vegetații de o valoarea imensă, dar și a unui număr mare 

de specii de animale, inclusiv unele care nici măcar nu au fost descoperite. Impactul cultivării 

uleiului de palmier nu se limitează la pădurile tropicale. Ecosistemele marine adiacente se 

află, de asemenea, sub presiune din ce în ce mai mare. Se constată pierderea apelor subterane, 

de neînlocuit, și secarea râurilor. Au loc incendii masive în turbării și păduri, iar clima se 

schimbă în regiunile afectate, contribuind la schimbările climatice la nivel mondial. Aceste 

modificări nu afectează numai flora și fauna tropicale, dar și locuitorii din această zonă, ale 

căror mijloace de subzistență sunt strâns legate de aceste ecosisteme. Uleiul de palmier devine 

astfel originea a numeroase conflicte sociale și economice. Viteza cu care aceste schimbări au 

loc este alarmantă, și, prin urmare, solicită un răspuns imediat.  

 

UE este a treia cea mai mare piață pentru ulei de palmier, jucând astfel un rol semnificativ în 

ceea ce se întâmplă în țările tropicale cultivatoare de ulei de palmier. În plus, instituțiile 

financiare europene se numără printre cei mai mari investitori în acest sector. Prin urmare, 

acestea sunt responsabile pentru modul în care banii lor sunt folosiți. Trebuie subliniat că 

mulți actori joacă un rol în crearea acestor probleme, deci responsabilitatea pe care o poartă 

este partajată. UE și statele sale membre, în calitate de actori în această situație, ar trebui să 

accepte responsabilitatea care le revine și să adopte măsuri pentru a îmbunătăți situația actuală 

foarte critică. 

 

ONU a stabilit Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030, care cuprinde 17 obiective principale, 

care ar trebui să fie atinse în acest interval. Problema uleiului de palmier se referă la toate 

aceste 17 obiective, însă este cel mai strâns legată de obiectivele 2, 3, 6, 14, 16 și 17 și în 

special de obiectivele 12, 13 și 15. Acest lucru ilustrează gravitatea problemelor legate de 

cultivarea uleiului de palmier și de ce este esențial să examinăm imediat această problemă și 

să căutăm o soluție pe termen lung.  


