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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že četné studie a zkušenosti z USA dokazují, že s těžbou břidlicového 
plynu je spojena celá řada závažných rizik pro životní prostředí i lidské zdraví; vyzývá 
Komisi, členské státy a EIB, aby nefinancovaly ani žádným jiným způsobem 
nepodporovaly těžbu břidlicového plynu a břidličné ropy a související geologické 
průzkumy v rozvojových zemích, a to vzhledem k závažným obavám spojeným s její 
udržitelností;

2. zdůrazňuje, že nekonvenční těžba břidlicového plynu může představovat vážné riziko pro 
kontaminaci vody v důsledku používání nebezpečných chemických látek při štěpení; je 
mimo jiné rovněž znepokojen velkým množstvím vody používaným ke štěpení kapaliny 
a potenciálně vysokými emisemi metanu;

3. domnívá se, že používání břidlicového plynu a dalších fosilních paliv musí být v souladu 
s článkem 2 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu 
(UNFCCC), který vyzývá ke „stabilizaci koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na 
úrovni, která by umožnila předejít nebezpečným důsledkům vzájemného působení lidstva 
a klimatického systému“, a zdůrazňuje, že velká závislost na infrastrukturách 
využívajících fosilní palivo, jako je břidlicový plyn, by dosažení tohoto mezinárodního 
cíle mohla znemožnit;

4. domnívá se, že celosvětové zvýšení průzkumu a produkce břidlicového plynu povede ke 
značnému nárůstu fugitivních emisí metanu a že dosud nebyl posouzen celkový potenciál 
břidlicového plynu z hlediska globálního oteplování; zdůrazňuje proto, že těžba ropy 
a plynu z nekonvenčních zdrojů by mohla zbrzdit dosažení sedmého rozvojového cíle 
tisíciletí (MDG 7), který zaručuje ekologickou udržitelnost, a ohrozit nejnovější 
mezinárodní závazky v oblasti změny klimatu zakotvené v Kodaňské dohodě; konstatuje, 
že změna klimatu již nyní nejvíce postihuje chudé země; dále zdůrazňuje, že kromě 
přímých dopadů na zdraví a životní prostředí představuje těžba nekonvenčního plynu 
a ropy i konkrétní hrozbu pro obživu jednotlivců, a to zejména v afrických zemích, kde 
místní společenství z velké části závisejí na přírodních zdrojích pro zemědělství a rybolov;

5. trvá na tom, že v oblasti těžby břidlicového plynu je třeba poučit se ze zkušeností USA; se 
zvláštním znepokojením konstatuje, že těžba břidlicového plynu vyžaduje velmi velké 
množství vody, což může ztížit dosažení MDG 7 v oblasti přístupu k čisté vodě 
a zabezpečení potravin, a to zejména v chudých zemích, které již nyní čelí velkému 
nedostatku vody;

6. připomíná, že získávání půdy za účelem těžby ropy a plynu má největší podíl na záborech 
půdy v rozvojových zemích, což může představovat významnou hrozbu pro domorodé 
komunity, zemědělce a chudé po celém světě, pokud jde o přístup k vodě, úrodné půdě 
a potravinám; konstatuje, že po zhroucení finančních trhů v roce 2008 došlo k výraznému 
zrychlení globálních investic do těžebního průmyslu ze strany zajišťovacích a penzijních 
fondů, což povzbudilo další těžbu; zdůrazňuje tudíž, že veškeré evropské hospodářské 
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subjekty by měly o otázkách pronájmu či koupě půdy jednat vždy transparentně a úzce je 
konzultovat se všemi relevantními správními orgány a místními společenstvími;

7. zdůrazňuje, že hydraulické štěpení vyžaduje obrovské množství vody, a je znepokojen, že 
v oblastech postižených suchem by místní společenství a zemědělci mohli trpět 
nedostatkem vody, pokud jejich potřeby nebudou upřednostněny;

8. konstatuje, že jelikož není jasné, zda současný regulační rámec právních předpisů EU 
poskytuje odpovídající záruky ve vztahu k rizikům pro životní prostředí a lidské zdraví, 
které vyplývají z činností souvisejících s těžbou břidlicového plynu, provádí právě 
Evropská komise soubor studií, jehož předložení se očekává později v letošním roce; 
domnívá se, že výsledky těchto studií v oblasti těžby břidlicového plynu a s nimi 
související doporučení musí být plně zohledněny evropskými společnostmi v rozvojových 
zemích; je znepokojen dopady činnosti ropných společností na životní prostředí, zdraví 
a rozvoj, zejména v subsaharské Africe, a to vzhledem k omezené kapacitě v některých 
zemích tohoto regionu, co se týče provádění a vymáhání dodržování právních předpisů 
v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví; dále uvádí, že by evropské společnosti 
měly uplatňovat standardy odpovědného průmyslu bez ohledu na místo, kde působí;

9. vyjadřuje znepokojení nad potenciálními investicemi evropských společností do 
nekonvenčních zdrojů ropy či plynu v rozvojových zemích;

10. zdůrazňuje, že je nutné dodržovat povinnost EU zajistit soudržnost politik ve prospěch 
rozvoje, jak je zakotvena v článku 208 SFEU; je toho názoru, že pokud jde o domácí 
společnosti, které investují to těžebních činností, měla by EU ovlivňovat jejich chování 
a vybízet je k používání udržitelnějších postupů, např. zpřísněním norem pro řízení 
společností a nařízení platných pro banky a fondy, které tyto společnosti financují, a to 
včetně uplatňování zásad pro financování rozvojových projektů (tzv. equator principles), 
zásad pro odpovědné investování a pravidel Evropské investiční banky a Bazilejského 
výboru pro bankovní dohled;

11. připomíná, že mezinárodní ropné společnosti podléhají kromě právních předpisů 
v zemích, kde působí, rovněž jurisdikci soudů v těch zemích, kde jsou kótovány na burze 
cenných papírů; domnívá se, že právní úprava domácí země by měla poskytovat účinné 
prostředky na ochranu lidských práv v situacích, kdy existují nedostatky v odpovědnosti, 
a to po vzoru „Alien Tort Claims Acts“ platných v USA;

12. konstatuje, že existují mnohé nástroje, které by mohly negativní sociální a ekologické 
dopady těžebního průmyslu řešit, např. globální iniciativa pro podávání zpráv (GRI), 
iniciativa OSN Global Compact a pokyny OECD pro nadnárodní podniky; poukazuje však 
na to, že pokyny, jejichž dodržování je dobrovolné, nejsou pro zmírnění negativních 
důsledků těžby dostatečné;

13. připomíná, že směrnice EU o účetnictví a transparentnosti jsou v současné době 
předmětem přezkumu, což je příležitostí k předejití daňovým únikům a korupci ze strany 
těžebního průmyslu;

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby nalezla nové způsoby, jak posílit normy odpovědnosti 
nadnárodních společností ve vztahu k sociálním právům a právům v oblasti životního 
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prostředí a možné prostředky jejich provádění;

15. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že některé společnosti těžící nekonvenční ropu 
a plyn působí ve světě za různých standardů bezpečnosti; vyzývá členské státy, aby 
požadovaly po společnostech, jejichž ústředí se nachází v EU, aby standardy EU 
uplatňovaly celosvětově v rámci veškeré své činnosti.
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