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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at talrige undersøgelser såvel som erfaringer fra USA viser, at der er en 
række alvorlige miljømæssige og sundhedsmæssige risici forbundet med udvinding af 
skifergas; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og EIB til hverken at finansiere eller 
på anden vis støtte udforskning og udnyttelse af skifergas og skiferolie i udviklingslande i 
betragtning af de alvorlige problemer vedrørende bæredygtighed;

2. understreger, at ukonventionel udvinding af skifergas kan medføre alvorlige risici med 
hensyn til vandforurening som følge af brugen af farlige kemikalier i 
fraktureringsprocessen; er ligeledes bekymret over bl.a. de store vandmængder, der 
anvendes i fraktureringsvæsken, og over de potentielt høje udledninger af metan;

3. mener, at brugen af skifergas og andre fossile brændstoffer skal ske i overensstemmelse 
med artikel 2 i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), 
som kræver "stabilisering af koncentrationerne af drivhusgas i atmosfæren på et niveau, 
som ville forhindre farlig antropogen påvirkning af klimasystemet", og understreger, at en 
udstrakt fastholdelse af fossile brændstofinfrastrukturer som f.eks. skifergas kan gøre dette 
internationale mål uopnåeligt;

4. mener, at øget global skifergasudforskning og -produktion vil føre til en betydelig stigning 
i mængden af flygtige metanemissioner, og at det overordnede drivhusgaspotentiale for 
skifergas ikke er blevet evalueret; understreger følgelig, at udnyttelsen af ukonventionelle 
olie- og gasressourcer risikerer at hindre opfyldelsen af FN’s 2015-mål nr. 7 om at sikre 
en miljøvenlig og bæredygtig udvikling og at underminere de seneste internationale 
forpligtelser med hensyn til klimaændringerne, som er nedfældet i Københavnsaftalen; 
bemærker, at klimaændringerne allerede påvirker fattige lande mest; understreger 
endvidere, at foruden de direkte sundhedsmæssige og miljømæssige påvirkninger udgør 
konsekvenserne af udvindingen af ukonventionel gas eller olie en særlig trussel mod 
befolkningens indtægtsmuligheder, navnlig i afrikanske lande, hvor lokalsamfund 
hovedsageligt er afhængige af naturressourcerne til landbrug og fiskeri;

5. insisterer på, at der drages en lære af erfaringerne fra USA, når det gælder udnyttelsen af 
skifergas; er især bekymret over, at udvindingen af skifergas kræver meget store mængder 
vand, hvilket kan vanskeliggøre opfyldelsen af 2015-mål nr. 7 vedrørende adgangen til 
rent vand og fødevaresikkerhed, især i fattige lande, som allerede står over for alvorlig 
vandmangel;

6. understreger, at arealopkøb med henblik på olie- og gasminedrift er en stor drivkraft bag 
land grabbing i udviklingslande, hvilket kan udgøre en væsentlig trussel mod verdens 
oprindelige samfund, landbrugere og fattige med hensyn til adgangen til vand, frugtbar 
jord og fødevarer; bemærker, at der efter de finansielle markeders sammenbrud i 2008 har 
været en markant forøgelse af globale investeringer i udvindingsindustrien fra hedge- og 
pensionsfondsinvestorers side, således at yderligere udvindinger er blevet fremmet; 
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understreger derfor, at alle europæiske økonomiske enheder altid bør handle på en 
gennemskuelig måde og i nært samråd med alle relevante regeringsorganer og 
lokalsamfund omkring forpagtning og/eller køb af jord;

7. understreger, at hydraulisk frakturering kræver en uhyre mængde vand, og er bekymret 
for, at lokalsamfund og landbrugere i områder, som lider af tørke, kan komme ud for 
vandmangel, hvis deres behov ikke prioriteres;

8. bemærker, at fordi det er uklart, hvorvidt det nuværende EU-regelsæt giver tilstrækkelig 
sikring imod risici for miljøet og menneskers sundhed som følge af skifergasaktiviteter,
foretager Europa-Kommissionen en række undersøgelser, der forventes færdige senere i 
år; mener, at europæiske virksomheder i udviklingslande skal tage fuldt hensyn til 
resultaterne af disse undersøgelser om skifergasudvinding og anbefalingerne vedrørende 
dette spørgsmål; er bekymret over konsekvenserne af olieselskabernes aktiviteter for 
miljø, sundhed og udvikling, navnlig i Afrika syd for Sahara, i betragtning af den 
begrænsede kapacitet til at gennemføre og håndhæve miljø- og 
sundhedsbeskyttelseslovgivning i visse lande i dette område; mener endvidere, at 
europæiske virksomheder bør anvende ansvarlige branchestandarder overalt, hvor de 
opererer;

9. er bekymret over mulige investeringer fra europæiske virksomheder i ukonventionelle 
olie- eller gasressourcer i udviklingslande;

10. understreger, at EU's forpligtelse til at sikre sammenhængen i udviklingspolitikken som 
nedfældet i artikel 208 i TEUF skal respekteres; er af den opfattelse, at EU, som hjemsted 
for virksomheder, der investerer i udvindingsaktiviteter, bør påvirke deres adfærd med 
henblik på at fremme mere bæredygtige praksisser, f.eks. ved at styrke de standarder for 
virksomhedsledelse og bestemmelser, som finder anvendelse på de banker og fonde, der 
finansierer dem, herunder ved at styrke ækvatorprincipperne, principperne for ansvarlig 
investering og reglerne i Den Europæiske Investeringsbank samt Baselkomitéen for 
Banktilsyn;

11. minder om, at internationale olieselskaber foruden at skulle overholde bestemmelserne i 
de lande, hvor de opererer, også henhører under domstolenes kompetence i de lande, hvor 
de er noteret på børsen; mener, at hjemlandets lovgivning bør være et effektivt middel til 
at beskytte menneskerettighederne i situationer, hvor der findes huller for så vidt angår 
ansvar, efter samme model som USA's Alien Tort Claims Acts;

12. bemærker, at der findes mange instrumenter, som kan anvendes til at afhjælpe 
udvindingsindustriens negative sociale og miljømæssige indvirkninger, f.eks. Global 
Reporting Initiative, FN's Global Compact-initiativ og OECD's retningslinjer for 
multinationale virksomheder; påpeger imidlertid, at frivillige retningslinjer er 
utilstrækkelige til at mindske de negative konsekvenser af udvindingen;

13. bemærker, at EU's regnskabs- og gennemsigtighedsdirektiver i øjeblikket revideres, 
hvilket er en lejlighed til at forebygge skatteunddragelse og korruption fra 
udvindingsindustriernes side;

14. opfordrer indtrængende Kommissionen til at identificere nye muligheder for at styrke 
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standarderne for tværnationale selskabers ansvar med hensyn til sociale og miljømæssige 
rettigheder og mulige gennemførelsesmidler;

15. er bekymret over, at nogle selskaber, der udvinder ukonventionel olie og gas, anvender 
forskellige sikkerhedsstandarder rundt om i verden; opfordrer medlemsstaterne til at 
kræve, at selskaber med hovedkvarter i EU anvender EU's standarder ved alle deres 
operationer i hele verden.
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