
AD\905166NL.doc PE486.208v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie ontwikkelingssamenwerking

2011/2308(INI)

19.6.2012

ADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake de milieueffecten van schaliegas- en schalieoliewinning
(2011/2308(INI))

Rapporteur voor advies: Catherine Grèze



PE486.208v02-00 2/6 AD\905166NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\905166NL.doc 3/6 PE486.208v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat uit talloze onderzoeken en de ervaringen in de VS blijkt dat er een aantal 
ernstige risico's voor het milieu, de volksgezondheid en het klimaat is verbonden aan 
schaliegaswinning; roept de Commissie, de lidstaten en de EIB op de exploratie en 
exploitatie van schaliegas en olie in ontwikkelingslanden niet te financieren of op andere 
wijze te steunen, vanwege ernstige problemen op het vlak  van duurzaamheid;

2. benadrukt dat de winning van onconventioneel schaliegas ernstige risico's met betrekking 
tot waterverontreiniging met zich mee kan brengen als gevolg van het gebruik van 
gevaarlijke chemicaliën bij het fracken; is ook bezorgd over onder meer het verbruik van 
grote hoeveelheden water voor de frackingvloeistof en de potentieel hoge uitstoot van 
methaan;

3. is van mening dat het gebruik van schaliegas en andere fossiele brandstoffen in 
overeenstemming moet zijn met artikel 2 van het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (UNFCCC), waarin wordt aangedrongen op "een stabilisering 
van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau waarop gevaarlijke 
antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen", en onderstreept dat 
deze internationale doelstelling onhaalbaar zou worden indien op grote schaal een 
onomkeerbare keuze wordt gemaakt ten gunste van infrastructuur voor fossiele 
brandstoffen als schaliegas ("lock-in");

4. wijst erop dat de uitstoot van ontsnapt methaan aanzienlijk zal toenemen als gevolg van de 
wereldwijde uitbreiding van de exploratie en productie van schaliegas, en constateert dat 
het algehele broeikaspotentieel ("Greenhouse Warming Potential" – GWP) van schaliegas 
tot dusver niet is geëvalueerd; wijst er daarom met nadruk op dat de exploitatie van niet-
conventionele olie- en gasbronnen het bereiken van het millenniumdoel 7 van de VN 
inzake ecologische duurzaamheid kan belemmeren en de meest recente internationale 
klimaatverbintenissen van het Akkoord van Kopenhagen kan ondermijnen; merkt op dat 
nu al de arme landen  het meest worden getroffen door de klimaatverandering; benadrukt 
voorts dat de winning van onconventioneel gas en onconventionele olie niet alleen 
rechtstreekse gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu heeft maar ook een 
bedreiging vormt voor de bestaanszekerheid van lokale gemeenschappen, met name in 
Afrikaanse landen, die grotendeels afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen voor 
landbouw en visserij;

5. wijst er met klem op dat lering moet worden getrokken uit de ervaringen van de VS 
inzake de exploitatie van schaliegas; constateert met grote bezorgdheid dat voor de 
winning van schaliegas zeer grote hoeveelheden water nodig zijn, waardoor het moeilijk 
wordt de millenniumdoelen 7 inzake toegang tot schoon water en voedselzekerheid te 
halen, met name in arme landen die nu reeds met een enorm watertekort kampen;

6. benadrukt dat landverwerving voor olie- en gaswinning een van de belangrijkste 
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drijfveren is voor het inpikken van land in ontwikkelingslanden en een grote bedreiging 
vormt voor inheemse gemeenschappen, boeren en armen wat betreft toegang tot water, 
vruchtbare grond en voedsel; constateert dat de investeringen van hedge- en 
pensioenfondsen in de winningsindustrie sinds de ineenstorting van de financiële markten 
in 2008 wereldwijd een grote vlucht hebben genomen, zodat de winningsactiviteiten 
verder worden opgevoerd; onderstreept derhalve dat alle Europese economische actoren 
steeds transparant en in nauw overleg met alle betrokken overheidsinstanties en lokale 
gemeenschappen moeten optreden als het om het pachten of verwerven van land gaat;

7. benadrukt dat voor het hydraulisch fracken een enorme hoeveelheid water nodig is, en 
maakt zich zorgen dat lokale gemeenschappen en boeren in door droogte geplaagde 
gebieden door watertekorten kunnen worden getroffen indien geen prioriteit wordt 
gegeven aan hun behoeften;

8. merkt op dat het onduidelijk is of het huidige regelgevingskader van de EU-wetgeving een 
passende waarborg biedt tegen de risico's voor het milieu en de volksgezondheid als 
gevolg van schaliegasactiviteiten en dat de Europese Commissie derhalve een reeks 
studies uitvoert, waarvan de resultaten in de loop van dit jaar worden verwacht; is van 
mening dat uit deze studies over de exploitatie van schaliegas lering moet worden 
getrokken en desbetreffende aanbevelingen volledig in aanmerking worden genomen door 
Europese bedrijven in ontwikkelingslanden; is bezorgd over de gevolgen van de 
activiteiten van oliemaatschappijen voor het milieu, de volksgezondheid en de 
ontwikkeling, in het bijzonder in Afrika ten zuiden van de Sahara, gezien de beperkte 
capaciteit in bepaalde landen om wetgeving inzake milieu en bescherming van de 
volksgezondheid uit te voeren en te handhaven; verklaart voorts dat Europese 
ondernemingen overal waar zij actief zijn normen voor verantwoorde bedrijfspraktijken 
dienen te hanteren;

9. is bezorgd over potentiële investeringen door Europese bedrijven in niet-conventionele 
olie- of gasbronnen in ontwikkelingslanden;

10. benadrukt tevens dat de EU de in artikel 208 VWEU vastgelegde verplichting tot het 
voeren van een samenhangend ontwikkelingsbeleid moet nakomen; is van mening dat 
gezien het feit dat de EU fungeert als gastland voor bedrijven die investeren in 
winningsactiviteiten, zij invloed moet uitoefenen op hun gedrag om duurzamere 
praktijken te stimuleren, bijvoorbeeld door aanscherping van de normen inzake corporate 
governance en van de regelgeving voor banken en fondsen die hen financieren, onder 
meer via de "Equator Principles", de VN-beginselen inzake verantwoord beleggen, en de 
regels van de Europese Investeringsbank en het Comité van Bazel voor het 
bankentoezicht;

11. herinnert eraan dat internationale oliemaatschappijen niet alleen zijn onderworpen aan de 
regelgeving van de landen waar zij actief zijn, maar ook aan het recht van de landen waar 
zij op de beurs genoteerd staan; is van mening dat de regelgeving van het land van 
herkomst in doeltreffende instrumenten moet voorzien ter bescherming van de 
mensenrechten in situaties waarin sprake is van lacunes met betrekking tot de 
verantwoordingsplicht, naar het voorbeeld van de Alien Tort Claims Act van de 
Verenigde Staten;
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12. merkt op dat er veel instrumenten bestaan waarmee de negatieve sociale en ecologische 
effecten van de activiteiten van winningsindustrieën kunnen worden aangepakt, zoals het 
Global Reporting Initiative, het VN "Global Compact"-initiatief en de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen; wijst er echter op dat vrijwillige richtlijnen 
onvoldoende zijn om het negatieve effect van winning te beperken;

13. merkt op dat de Europese jaarrekeningen- en transparantierichtlijnen momenteel aan een 
herziening worden onderworpen, wat een goede gelegenheid biedt om belastingontwijking 
en corruptie door winningsindustrieën tegen te gaan;

14. dringt er bij de Commissie op aan om nieuwe opties te zoeken voor aanscherping van de 
normen voor de verantwoordelijkheden van transnationale ondernemingen met betrekking 
tot sociale en milieurechten en voor de mogelijke wijze van toepassing van deze normen.

15. is bezorgd dat sommige bedrijven die actief zijn op het gebied van onconventionele olie-
en gaswinning in andere delen van de wereld andere veiligheidsnormen hanteren; dringt er 
bij de lidstaten op aan om ondernemingen met hoofdzetel in de EU te verplichten om bij 
al hun activiteiten wereldwijd Europese normen toe te passen;
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