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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy számos tanulmány és az Egyesült Államok tapasztalatai bizonyítják, 
hogy több, a környezetet és az egészséget érintő komoly kockázat kapcsolódik a palagáz-
kitermeléshez; felkéri a Bizottságot, a tagállamokat és az EBB-t, hogy – tekintettel a 
súlyos fenntarthatósági aggályokra – ne finanszírozzák és más módon se támogassák a 
palagáz és palaolaj kitermelését a fejlődő országokban;

2. hangsúlyozza, hogy a hagyományostól eltérő palagáz-kitermelés súlyos kockázatokat 
okozhat a vízszennyezés tekintetében a rétegrepesztési eljárásban használt veszélyes vegyi 
anyagok miatt; aggodalmának ad hangot többek között a rétegrepesztéshez felhasznált víz 
nagy mennyisége, valamint az esetleges magas metánkibocsátás miatt;

3. úgy véli, hogy a palagáz és más fosszilis tüzelőanyagok használatának összhangban kell 
lennie az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményének (UNFCCC) 2. 
cikkével, amely felszólít arra, hogy „olyan szinten stabilizálják az üvegházhatást okozó 
gázok koncentrációját a légkörben, amely meggátolja az éghajlati rendszerre gyakorolt 
káros, emberi eredetű hatást”, és hangsúlyozza, hogy a fosszilis tüzelőanyagok – például a 
palagáz – infrastruktúrájának jelentős rögzülése elérhetetlenné tenné ezt a nemzetközi 
célkitűzést;

4. úgy véli, hogy az illékony metán kibocsátása a fokozódó palagáz-feltárással és -
kitermeléssel világszerte jelentősen nőni fog, és hogy a palagáz globális felmelegedésre 
vonatkozó potenciálját (GWP) nem értékelték; ezért hangsúlyozza, hogy a 
hagyományostól eltérő olaj- és gázforrások kitermelése gátolhatja a környezeti 
fenntarthatóságra vonatkozó 7. millenniumi fejlesztési cél elérését, és aláássa a 
koppenhágai megállapodásban rögzített, legújabb nemzetközi éghajlat-változási 
kötelezettségvállalásokat; megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás már most is a szegény 
országokra van leginkább hatással; hangsúlyozza továbbá, hogy a közvetlen egészségügyi 
és környezeti hatásokon túl a hagyományostól eltérő gáz- és olajkitermelés megélhetésre 
gyakorolt hatása különös fenyegetést jelent különösen az afrikai országokban, ahol a helyi 
közösségek mezőgazdasága és halászata nagyban a természeti erőforrásoktól függ;

5. kitart amellett, hogy le kell vonni az USA palagáz-kitermelésének tanulságait; 
aggodalommal jegyzi meg, hogy a palagáz-kitermelés igen nagy mennyiségű vizet 
igényel, ami veszélyezteti a tiszta vízhez való hozzáférésre és az élelmezésbiztonságra 
vonatkozó 7. millenniumi fejlesztési célkitűzést, különösen a szegény országokban, 
amelyek már most is súlyos vízhiánnyal szembesülnek;

6. nyomatékosan rámutat arra, hogy az olaj- és gázkitermelés céljából történő földszerzés a 
földharácsolás egyik fő indítéka a fejlődő országokban, és komoly veszélyt jelent a világ 
őslakos közösségei, mezőgazdasági termelői és szegényei számára a víz, a termékeny talaj 
és az élelmiszer hozzáférhetősége szempontjából; megjegyzi, hogy a pénzpiacok 2008-as 
összeomlását követően láthatóan világszerte felgyorsultak a fedezeti és nyugdíjalapok 
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befektetőinek a nyersanyag-kitermelő iparágakba való beruházásai, ami tovább ösztönözte 
a kitermelést; ezért kiemeli, hogy minden európai gazdasági szereplőnek mindig az összes 
megfelelő kormányzati szervvel és a helyi közösséggel szorosan egyeztetve és átlátható 
módon kell eljárnia a földbérlettel és földszerzéssel kapcsolatos kérdésekben;

7. hangsúlyozza, hogy a hidraulikus rétegrepesztés hatalmas mennyiségű vizet igényel, és 
aggódik amiatt, hogy az aszály sújtotta területeken a helyi közösségek és gazdálkodók 
vízhiányban szenvedhetnek, ha szükségleteik nem kapnak elsőbbséget;

8. megállapítja, hogy mivel nem egyértelmű, hogy az Unió jelenlegi szabályozási kerete 
megfelelő garanciát biztosít-e a palagázzal kapcsolatos tevékenységekből származó, a 
környezetet és az emberi egészséget érintő kockázatokkal szemben, az Európai Bizottság 
az év során várhatóan több tanulmányt készít; úgy véli, hogy a fejlődő országokban 
palagázt kitermelő európai társaságoknak teljes mértékben figyelembe kell venniük az e 
tanulmányokból levont tanulságokat; aggodalmát fejezi ki az olajtársaságok 
tevékenységének a környezetre, az egészségre és a fejlődésre gyakorolt hatása miatt, 
különösen a Szubszaharai-Afrikában, mivel némely ottani országban korlátozottak a 
környezet- és egészségvédelmi törvények végrehajtására és betartatására vonatkozó 
kapacitások; megállapítja továbbá, hogy az európai társaságoknak felelős iparági 
normákat kell alkalmazniuk mindenhol, ahol működnek;

9. aggodalmát fejezi ki az európai társaságoknak a fejlődő országokban a hagyományostól 
eltérő olaj-, illetve gázforrásokra irányuló potenciális befektetései miatt;

10. hangsúlyozza, hogy be kell tartani az EU-nak az EUMSZ 208. cikkében rögzített, a 
politikák fejlesztési célú koherenciájának biztosításával kapcsolatos kötelezettségét is; úgy 
véli, hogy a kitermelő tevékenységekbe befektető társaságoknak székhelyt adó Unióra 
hárul annak feladata, hogy befolyásolja magatartásukat a fenntarthatóbb gyakorlatokat 
illetően, például a vállalatirányítási normák, valamint a bankokra és a finanszírozásukat 
ellátó alapokra érvényes szabályozások szigorítása révén, beleértve az egyenlítői 
alapelveket, a felelős befektetések elvét, az Európai Beruházási Bankot és Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottságot;

11. emlékeztet arra, hogy a működésük helye szerinti ország szabályain túl a nemzetközi 
olajtársaságokra a tőzsdei jegyzésük szerinti ország bíróságainak joghatósága is kiterjed; 
úgy véli, hogy a székhely szerinti ország szabályozásának hatásos eszközt kell kínálnia az 
emberi jogok védelmére olyan helyzetekben, amikor elszámoltathatósági hiányosság áll 
fenn, az Egyesült Államok szerződésen kívüli felelősségre vonatkozó törvényének 
mintájára;

12. megjegyzi, hogy számos olyan eszköz áll rendelkezésre – így például a globális jelentési 
kezdeményezés (GRI), az ENSZ Globális Megállapodás és az OECD multinacionális 
vállalatokra vonatkozó iránymutatásai –, amelyek foglalkozhatnának a kitermelő iparágak 
tevékenységeinek kedvezőtlen társadalmi és környezeti hatásaival; rámutat azonban, hogy 
az önkéntes iránymutatások nem elegendőek a kitermelés kedvezőtlen hatásának 
csökkentéséhez;

13. megjegyzi, hogy jelenleg vizsgálják felül az EU elszámoltathatósági és átláthatósági 
irányelveit, ami lehetőséget kínál a nyersanyagtermelő iparágak által folytatott 
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adókikerülés és korrupciós gyakorlatok megakadályozására;

14. sürgeti a Bizottságot, hogy jelöljön meg új lehetőségeket a transznacionális vállalatok 
társadalmi és környezetvédelmi jogokkal kapcsolatos felelősségére vonatkozó normák 
megerősítésére, és tárja fel a végrehajtás lehetséges módozatait is;

15. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy néhány, a hagyományostól eltérő olaj- és 
gázkitermelésben érdekelt vállalat világszerte eltérő biztonsági normák szerint működik; 
felkéri a tagállamokat, hogy az EU-ban székhellyel rendelkező vállalatoktól követelje 
meg, hogy tevékenységeik során az egész világon az uniós normákat alkalmazzák;
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