
Závazek, který chceme podporovat:

do roku 2020 veškerý palmový olej v Evropě z udržitelných zdrojů

Palmový olej je rostlinný olej s nejvyšší světovou produkcí a se kterým se také nejvíce obchoduje. Je
důležitou surovinou pro výrobu potravin, krmiv a paliv nebo oleochemických výrobků. Od roku 2000
se výroba palmového oleje zdvojnásobila.  Předpokládá se,  že jeho výroba v nejbližší  budoucnosti
ještě dále vzroste, neboť celosvětová poptávka po rostlinných olejích stále sílí. Nebude-li jeho výroba
pečlivě řízena, její nárůst by mohl být na úkor lesů a biologické diverzity, a mohl by také vést ke
společenskému konfliktu. Udržitelný rozvoj uplatňovaný v rámci pěstování palmy olejné a výroby
palmového oleje spolu s ochranou životního prostředí i dosahování socio-ekonomických přínosů jsou
reálné.  Signatáři  tedy  mají  společný  zájem  na  propagaci  využití  a  rozšíření  palmového  oleje  z
udržitelných zdrojů.

Zavazujeme se, že budeme spolupracovat a navzájem se podporovat v tom, abychom do roku 2020
v Evropě1 ze 100 % přešli na dodavatelský řetězec palmového oleje z udržitelných zdrojů.

Toho se snažíme dosáhnout prostřednictvím kroků, mezi něž patří i následující: 

 definice udržitelného palmového oleje coby odrazového můstku, aktivity směřující minimálně
k certifikaci RSPO (nebo jejímu ekvivalentu) a snaha navázat v Evropě na stávající deklarace a
závazky stran udržitelného palmového oleje; 

 koordinace  aktivit  a  cílů  národních  iniciativ,  vzájemná podpora  při  naplňování  závazků  v
oblasti udržitelného palmového oleje, a to prostřednictvím pravidelných jednání a možných
společných kroků; 

 vývoj konkrétních, termínově podmíněných a nákladově efektivních akčních plánů za účelem
překonání nejrůznějších problémů při zajišťování dodávek udržitelného palmového oleje; 

 spolupráce při sledování a informování o vývoji a přijímání udržitelného palmového oleje v
Evropě, a to každoročně; 

 podpora  a  účast  na  vývoji  a  pokroku  v  oblasti  dohledatelnosti,  což  povede  k
transparentnějšímu a udržitelnějšímu dodavatelskému řetězci palmového oleje; 

 větší váhu má národní závazek přijatý danou společností či asociací.

Vyzýváme všechny ostatní  subjekty v  evropském dodavatelském řetězci  palmového oleje,  jakož i
vlády evropských zemí, aby se k nám přidaly a zvýšily odběr udržitelného palmového oleje v Evropě. 

My, organizace z evropského sektoru, jež pracují  s palmovým olejem a jež se sdružují  v Evropské
skupině prosazující udržitelný palmový olej (European Sustainable Palm Group Advocacy Group) ve
své  činnosti  podpoříme  výše  uvedené  iniciativy  a  budeme  prosazovat  aktivity,  jež  se  zaměří  na
dodavatelský řetězec udržitelnějšího palmového oleje v celé Evropě.

Všechny subjekty, které se k iniciativě v rámci České republiky připojily, se zavazují používat do roku
2020 palmový olej z udržitelných zdrojů s certifikátem RSPO nebo obdobného ekvivalentu.

Podporujeme  v součinnosti  s  obdobnými  evropskými  iniciativami  vytvořit  100  %  certifikovaný
dodavatelský řetězec palmového oleje z udržitelných zdrojů.

 

1 Dodavatelský řetězec palmového oleje je definován jako veškeré výrobky z palmového a palmojádrového 
oleje.


