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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om palmolja och avverkning av regnskogar  

(2016/2222(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling 2015–2030, 

– med beaktande av det globala klimatavtalet COP21, 

– med beaktande av rapporten Globiom: the basis for biofuel policy post-2020,  

– med beaktande av kommissionens rapport 2013-063 om hur EU:s konsumtion påverkar 

avskogningen,  

– med beaktande av Amsterdamförklaringen till stöd för en fullständigt hållbar 

leveranskedja för palmolja före 2020, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,  

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0000/2016), 

och av följande skäl: 

A. Europeiska unionens ratificering av COP21-konventionen har stor betydelse för 

uppfyllandet av fastställda mål på områdena miljöskydd och hållbar utveckling. 

B. EU har bidragit stort till utformningen av målen för en hållbar utveckling, och 

palmoljan är tätt knuten till dessa (punkterna 2, 3, 6, 14, 16 och 17, och särskilt 

punkterna 12, 13 och 15). 

C. De flesta företag som handlar med palmolja har svårt att med bestämdhet påvisa att 

palmoljan i leveranskedjorna inte har något att göra med avskogningen. 

D. Palmoljeodlingen har de senaste 20 åren orsakat 20 % av all avskogning. 

E. De värdefulla tropiska ekosystemen, som inte täcker mer än 7 % av jordens yta, står 

under ökat tryck från avskogning och anläggningen av oljepalmplantager, vilket bl.a. 

orsakar omfattande skogsbränder, uttorkning av floder, jorderosion, 

grundvattenförluster, förorenade vattendrag och förstörelse av värdefulla naturområden 

och därmed också leder till att ekosystemen upphör att tillhandahålla grundläggande 

ekosystemtjänster, vilket på ett avgörande sätt påverkar världsklimatet. 

F. 30–50 % av bränderna i Indonesien under 2015 skedde på kolrika torvmarker, vilket har 

gjort att landet nu bidrar allra mest i hela världen till den globala uppvärmningen. 

G. 2014 användes 45 % av all palmolja som importerats till Europa för transporter (en 

ökning med 34 % sedan 2010). 
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H. Efterfrågan på palmolja kommer enligt beräkningar att fördubblas till 2050. Nya 

plantager tillkommer hela tiden och befintliga plantager byggs ut i Indonesien, Malaysia 

och andra asiatiska stater, men även i Afrika och Latinamerika. 

I. På grund av de livsmiljöer i form av regnskogar som går förlorade är många djurarters 

överlevnad hotad (t.ex. sumatranoshörningen, sumatratigern och borneoorangutangen). 

Allmänna kommentarer 

1. Europaparlamentet är fullt på det klara med hur komplex och sammansatt frågan om 

palmolja är och konstaterar att det är nödvändigt att agera med kollektivt ansvar från 

många aktörers sida, vare sig det gäller EU och internationella organisationer, 

medlemsstater, palmoljeodlande länder, ursprungsbefolkningar, privata företag, 

konsumenter eller icke-statliga organisationer. Samtliga dessa aktörer måste vara med 

och lösa detta problem. 

2. Europaparlamentet konstaterar att palmolja kan odlas på ett ansvarsfullt sätt och 

verkligen bidra till statens ekonomiska utveckling förutsatt att det inte förekommer 

avskogning och utveckling av plantager på torvmarker och förutsatt att 

urbefolkningarnas rättigheter respekteras. 

3. Europaparlamentet noterar att det finns olika typer av frivilliga certifieringssystem, 

såsom RSPO, ISPO, MPOCC m.fl., och välkomnar deras utveckling i riktning mot en 

hållbar palmoljeodling. 

Rekommendationer 

4. Europaparlamentet uppmanar palmoljeodlande företag att vid utvecklingen av sina 

plantager använda verktyget ”High Carbon Stock” (HCS). Parlamentet framhåller 

behovet av att skapa en heltäckande plan för fysisk planering som tar hänsyn till 

områden som används av lokalbefolkningen för livsmedelsproduktion, torvmarker och 

områden med högt bevarandevärde (HCV) och som respekterar befolkningarnas rätt att 

utnyttja marken på grundval av ett fritt, på förhand inhämtat och välinformerat 

samtycke (FPIC).  

5. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta ta initiativ till frivilliga partnerskapsavtal, 

såsom Flegt. Parlamentet konstaterar att ett liknande förhållningssätt även skulle kunna 

antas i fråga om palmolja och att det skulle kunna leda till bättre kontroll inom 

palmindustrin i destinationsländerna.  

6. Europaparlamentet uppmanar EU att som komplement till de frivilliga 

partnerskapsavtalen utforma lagstiftning med anknytning till frivilliga partnerskapsavtal 

om palmolja enligt mönster från EU:s timmerförordning. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en informationskampanj i 

samarbete med den ideella sektorn och på så vis förse konsumenterna med utförlig 

information om följderna av alltför vidlyftig palmoljeodling. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att se till att information om att produkten inte är kopplad till avskogning 

ges till konsumenterna genom särskild märkning på produkten. 
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8. Europaparlamentet beklagar att varken RSPO, ISPO och MPOCC eller några andra 

erkända certifieringssystem för närvarande förbjuder sina medlemmar att omvandla 

regnskogar eller torvmarker till palmplantager och inte lyckas begränsa 

växthusgasutsläppen i samband med anläggningen och driften av plantagerna, varför de 

inte heller lyckats förhindra omfattande bränder i regnskogar och torvmarker. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att be RSPO ändra sina certifieringskriterier och 

deras efterföljande tillämpning. Kommissionen uppmanas även att stödja utvecklingen 

av multilaterala certifieringssystem som garanterar att den därigenom certifierade 

palmoljan 

– inte ger upphov till avskogning eller förstörelse av torvmarker och andra 

ekologiskt värdefulla platser, 

 

– inte ger upphov till sociala problem och konflikter, 

 

– innebär att småodlare av palmolja kan integreras i certifieringssystemet och ta 

skälig del av intäkterna. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid handelsavtal skärpa miljöåtgärder 

som syftar till att förebygga avskogning relaterad till palmolja. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att höja importtullarna för palmolja som är 

direkt kopplad till avskogning och inte speglar de verkliga kostnaderna i fråga om 

miljöpåverkan, och påpekar att detta styrmedel förutsätter involvering av 

certifieringssystem.  

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrikta sig på 

utveckling av styrmedel som gör att frågan om miljöskydd på ett bättre sätt kan 

införlivas i utvecklingssamarbetet. På detta vis kan man se till att 

utvecklingsverksamheten inte ger upphov till oförutsedda ekologiska problem utan i 

stället verkar i synergi med skyddsverksamheten.  

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta utveckla forskningen när det 

gäller att få fram information om den europeiska konsumtionens inverkan på 

avskogningsprocessen.  

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla teknik och strategier som 

begränsar den europeiska konsumtionens inverkan på avskogningen i tredjeländer.  

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja verksamhet som syftar till att 

skapa synergier mellan den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och politik avsedd 

att begränsa avskogningen (Redd+, strategin för biologisk mångfald). Kommissionen 

uppmanas även att utvärdera de eventuella konsekvenserna av GJP-reformen för länder 

utanför EU-27, som skulle kunna leda till vidare omfattande avskogning. 

15. Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna har möjlighet att stödja verksamhet 

som syftar till att införa hållbar palmoljeodling genom att ratificera den så kallade 

Amsterdamförklaringen.  
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16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för att palmolja senast 2020 ska 

sluta användas som beståndsdel i biodiesel.  

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge stöd åt organisationer som inriktar 

sig på främst in situ- men även ex situ-skydd av alla djurarter som drabbats av förlust av 

livsmiljöer till följd av avskogning för palmoljeändamål.  

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament. 
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MOTIVERING 

Europeiska kommissionen säger följande om hållbar utveckling: ”Hållbar utveckling är att 

tillgodose behoven hos dagens generation utan att äventyra behoven hos kommande 

generationer. Visionen om en progressiv och långsiktig utveckling av det mänskliga samhället 

är en av EU:s grundbultar och måste därför vara en aspekt av vårt beslutsfattande även i fall 

som problematiken kring palmolja.”  

Det är inte ens 20 år sedan palmolja blev den mest använda oljan i hela världen, men även en 

av orsakerna till den omfattande förstörelsen av diversifierade ekosystem i tropikerna. På 

grund av denna handelsvara har öarna Sumatra och Borneo i Indonesien upplevt en 

avskogning som gått till historien som den snabbaste under mänsklighetens existens. Genom 

det osedvanligt snabba uppsvinget i denna industrisektor har man dessvärre inte 

uppmärksammat alla faror förenade med anläggningen av monokulturplantager. Med tiden 

har det framgått att riskerna underskattats, och den överdrivna, i det närmaste oreglerade 

odlingen av denna gröda är nu förenad med negativa konnotationer.  

De tropiska ekosystemen, särskilt regnskogarna, som endast utgör 7 % av världens vegetation, 

är under större tryck än någonsin förr under mänsklighetens historia. Det är inte bara värdefull 

vegetation som går förlorad utan även många djurarter som i vissa fall inte ens upptäckts 

ännu. Palmoljeodlingens inverkan begränsar sig emellertid inte bara till regnskogarna. Även 

angränsande marina ekosystem är satta under ett växande tryck och det uppstår oåterkalleliga 

grundvattenförluster, uttorkning av floder, omfattande bränder i tropiska skogar och 

torvmarker och allmänna klimatförändringar i de berörda områdena, och därigenom även 

globala klimatförändringar. Dessa förändringar påverkar inte bara det tropiska djur- och 

växtlivet utan även lokalbefolkningar vars liv är nära kopplade till dessa ekosystem. På så vis 

blir palmolja en utlösande faktor för många sociala och ekonomiska konflikter. 

Förändringarna uppenbarar sig i en oroväckande takt och kräver därför en omedelbar reaktion. 

Europeiska unionen är den tredje största avsättningsmarknaden för palmolja och medverkar 

därmed i hög utsträckning till händelserna i tropiska länder där palmolja odlas. De europeiska 

finansinstituten tillhör dessutom de största investerarna i denna sektor och ansvarar därför 

även för hur deras resurser hanteras. Det måste nämnas att det är många aktörer som har del i 

de uppkomna problemen och att dessa alltså bär ett gemensamt ansvar. EU och dess 

medlemsstater är några av aktörerna och bör som sådana ta sitt ansvar och vidta åtgärder som 

leder till en förbättring av dagens kritiska situation. 

FN har utarbetat en åtgärdsplan för hållbar utveckling fram till 2030 och tar i denna upp 

17 centrala punkter som man vill realisera inom denna tidsram. Problematiken kring palmolja 

rör samtliga 17 punkter men har särskilt stor koppling till punkterna 2, 3, 6, 14, 16 och 17 

samt i all synnerhet punkterna 12, 13 och 15. Detta illustrerar bara vilken grundläggande fråga 

palmolja är och varför det är nödvändigt att omgående ta tag i problematiken och söka 

tillfredsställande, långsiktiga lösningar.  


