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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że z licznych opracowań i doświadczenia Stanów Zjednoczonych wynika, że z 
wydobyciem gazu łupkowego wiąże się wiele poważnych zagrożeń dla środowiska i 
zdrowia; wzywa Komisję, państwa członkowskie i EBI, aby nie finansowały, ani w inny 
sposób nie wspierały wydobycia i eksploatacji gazu łupkowego i olei łupkowych w 
krajach rozwijających się ze względu na poważne obawy związane ze zrównoważonym 
rozwojem;

2. podkreśla, że wydobycie niekonwencjonalnego gazu łupkowego może się wiązać z 
poważnymi zagrożeniami związanymi z zanieczyszczeniem wody spowodowanym 
stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w procesie szczelinowania; jest 
również zaniepokojony dużą ilością wody używanej do płynu szczelinującego, 
potencjalnie wysokimi emisjami metanu itd.;

3. uważa, że używanie gazu łupkowego i innych paliw kopalnych musi być zgodne z art. 2 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC, w 
którym wzywa się do „ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze 
na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system 
klimatyczny” i podkreśla, że ograniczenie się w znacznym stopniu do infrastruktury paliw 
kopalnych, takich jak gaz łupkowy, uniemożliwiłyby realizację tego międzynarodowego 
celu;

4. uważa, że zwiększenie stopnia poszukiwania i wydobycia gazu łukowego na całym 
świecie spowoduje znaczny wzrost ulotnych emisji metanu oraz że nie został oceniony 
ogólny współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) dla gazu łupkowego; dlatego 
podkreśla, że eksploatacja niekonwencjonalnych zasobów olejów i gazu mogłaby utrudnić 
osiągnięcie milenijnego celu rozwoju nr 7 ONZ dotyczącego zrównoważenia 
środowiskowego, a jednocześnie zagrozić realizacji najnowszych międzynarodowych 
zobowiązań w sprawie zmiany klimatu, zawartych w porozumieniu kopenhaskim; zwraca 
uwagę, że zmiana klimatu już teraz najbardziej dotyka kraje biedne; ponadto podkreśla, że 
oprócz bezpośrednich skutków dla zdrowia i środowiska wpływ wydobycia 
niekonwencjonalnego gazu łupkowego i olei łupkowych na życie ludzkie stanowi 
szczególne zagrożenie, zwłaszcza w krajach afrykańskich, w których lokalne społeczności 
są w dużym stopniu zależne od zasobów naturalnych w zakresie rolnictwa i rybołówstwa;

5. podkreśla, że należy wyciągnąć wnioski z doświadczeń Stanów Zjednoczonych w kwestii 
eksploatacji gazu łupkowego; w szczególności z zaniepokojeniem zwraca uwagę, że 
wydobycie gazu łupkowego wymaga bardzo dużych ilości wody, co utrudni osiągnięcie 
MCR nr 7 dotyczącego dostępu do czystej wody i bezpieczeństwa żywnościowego, w 
szczególności w krajach ubogich, które już teraz muszą sobie radzić z poważnym 
niedoborem wody;

6. podkreśla, że zakup gruntów celem wydobycia ropy i gazu stanowi główną siłę napędową 
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zawłaszczania ziemi w krajach rozwijających się i może stanowić poważne zagrożenie dla 
rdzennych społeczności, rolników i ludzi ubogich na całym świecie w kontekście dostępu 
do wody, żyznej ziemi i żywności; zwraca uwagę, że po załamaniu rynków finansowych 
w 2008 r. nastąpiło wyraźne przyspieszenie globalnych inwestycji w przemyśle 
wydobywczym ze strony funduszy hedgingowych i emerytalnych, co spowodowało dalsze 
zachęty do ich wydobycia; dlatego podkreśla, że wszystkie europejskie podmioty 
gospodarcze powinny zawsze działać w sposób przejrzysty oraz na podstawie konsultacji 
ze wszystkimi właściwymi organami rządowymi i społecznościami lokalnymi w 
kwestiach wydzierżawiania lub zakupu gruntów;

7. podkreśla, że szczelinowanie hydrauliczne wymaga ogromnej ilości wody i wyraża 
zaniepokojenie, że na obszarach dotkniętych suszą społeczności lokalne i rolnicy mogą 
doświadczać niedoborów wody, jeśli ich potrzeby nie będą traktowane priorytetowo;

8. zauważa, że w związku z tym, że nie jest jasne, czy obecne ramy regulacyjne unijnego 
prawodawstwa zapewniają odpowiednią gwarancję wobec ryzyka dla środowiska i 
zdrowia człowieka wynikających z wydobycia gazu łupkowego, Komisja Europejska 
podejmie szereg badań, prawdopodobnie pod koniec tego roku; uważa, że wnioski z tych 
badań dotyczących eksploatacji gazu łupkowego o zalecenia z nim związane muszą być 
uwzględniane przez europejskie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się; jest 
zaniepokojony skutkami, jakie wywiera działalność przedsiębiorstw paliwowych na 
środowisko, zdrowie i rozwój, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej, z uwagi na 
ograniczoną możliwość stosowania i egzekwowania przepisów o ochronie zdrowia i 
środowiska w niektórych krajach tego regionu; ponadto stwierdza, że europejskie 
przedsiębiorstwa powinny stosować odpowiedzialne normy przemysłowe wszędzie tam, 
gdzie prowadzą działalność;

9. wyraża zaniepokojenie potencjalnymi inwestycjami przedsiębiorstw europejskich w 
wydobycie niekonwencjonalnych olejów i gazu w krajach rozwijających się;

10. podkreśla, że należy przestrzegać zawartego w art. 208 TFUE zobowiązania UE do 
zapewniania spójności polityki na rzecz rozwoju; jest zdania, że goszcząc na swoim 
terytorium przedsiębiorstwa inwestujące w działalność wydobywczą, UE powinna 
wpływać na ich zachowanie, wspierając praktyki bardziej związane ze zrównoważonym 
rozwojem, np. poprzez wzmacnianie norm ładu korporacyjnego oraz przepisów mających 
zastosowanie do banków i funduszy, które je finansują, między innymi przez 
wzmocnienie tzw. „zasad równikowych” (Equator Principles), zasad odpowiedzialnego 
inwestowania oraz przepisów o Europejskim Banku Inwestycyjnym i Bazylejskim 
Komitecie Nadzoru Bankowego;

11. przypomina, że oprócz przepisów w państwach, w których prowadzą działalność, 
przedsiębiorstwa naftowe podlegają również właściwości sądów w krajach, gdzie są 
notowane na giełdzie; uważa, że na przykładzie amerykańskiej ustawy o roszczeniach 
cudzoziemców z tytułu deliktu (Alien Tort Claims Act) przepisy kraju macierzystego 
powinny zapewniać skuteczne środki ochrony praw człowieka w sytuacjach, w których 
istnieją luki w odpowiedzialności;

12. zwraca uwagę, że istnieje wiele instrumentów, które mogą zająć się negatywnymi 
skutkami społecznymi i środowiskowymi działalności przemysłu wydobywczego, takiej 
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jak Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza, inicjatywa ONZ Global Compact oraz 
Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych OECD; wskazuje jednak, że 
dobrowolnie przyjmowane wytyczne nie wystarczą, aby złagodzić negatywne skutki 
działalności wydobywczej;

13. zwraca uwagę, że dyrektywy unijne w sprawie rachunkowości i przejrzystości są obecnie 
poddawane rewizji, co jest okazją do zapobiegania unikaniu opodatkowania i korupcji w 
przemyśle wydobywczym;

14. wzywa Komisję do rozpoznania nowych możliwości wzmocnienia norm dotyczących 
odpowiedzialności przedsiębiorstw transnarodowych w dziedzinie praw socjalnych i praw 
z zakresu ochrony środowiska oraz potencjalnych środków ich wdrażania.

15. wyraża zaniepokojenie, że niektóre przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem 
niekonwencjonalnych olei i gazu prowadzą działalność na podstawie różnych norm 
bezpieczeństwa obowiązujących na świecie; wzywa państwa członkowskie do wymagania 
od przedsiębiorstw, których główna siedziba mieści się w UE, by stosowały normy unijne 
we wszystkich miejscach swojej działalności na świecie.
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