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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že mnohé štúdie a skúsenosti z USA dokazujú, že s ťažbou bridlicového plynu 
sa spájajú mnohé vážne riziká pre životné prostredie a zdravie; vyzýva Komisiu, členské 
štáty a EIB, aby vzhľadom na vážne obavy v oblasti udržateľnosti nefinancovali ani inak 
nepodporovali skúmanie a ťažbu bridlicového plynu a bridlicovej ropy v rozvojových 
krajinách;

2. zdôrazňuje, že ťažba netradičného bridlicového plynu môže predstavovať vážne riziká, čo 
sa týka znečistenia vody používaním nebezpečných chemikálií pri procese štiepenia; 
takisto vyjadruje znepokojenie, okrem iného, nad veľkým objemom vody, ktorý sa 
používa na štiepenie kvapalín, a nad možnými rozsiahlymi emisiami metánu;

3. domnieva sa, že používanie bridlicového plynu a iných fosílnych palív musí byť v súlade 
s článkom 2 Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC), v ktorom sa vyzýva na „stabilizáciu koncentrácie skleníkových plynov 
v atmosfére na úrovni, ktorá by zabránila nebezpečnej a antropogénnej interferencii 
s klimatickým systémom“, a zdôrazňuje, že značným používaním infraštruktúr fosílnych 
palív, ako napríklad bridlicového plynu, by sa tento medzinárodný cieľ mohol stať 
nedosiahnuteľným;

4. domnieva sa, že celosvetové zvýšenie ťažby a produkcie bridlicového plynu povedie 
k značnému nárastu prchavých emisií metánu a že celkový potenciál skleníkového efektu 
(GWP) sa pre bridlicový plyn nevyhodnotil, preto zdôrazňuje, že využívanie netradičných 
zdrojov ropy a plynu by mohlo narušiť dosiahnutie siedmeho miléniového rozvojového 
cieľa OSN – zabezpečenie udržateľnosti životného prostredia – a ohroziť najnovšie 
medzinárodné záväzky zakotvené v Kodanskej dohode; konštatuje, že zmena klímy už 
teraz najviac postihuje chudobné krajiny; ďalej zdôrazňuje, že okrem priamych účinkov 
na zdravie a životné prostredie predstavuje vplyv ťažby netradičného plynu alebo ropy 
osobitnú hrozbu pre živobytie obyvateľstva, najmä v afrických krajinách, kde sú miestne 
spoločenstvá vo veľkej miere závislé od prírodných zdrojov pre poľnohospodárstvo 
a rybolov;

5. trvá na tom, že v otázke využívania bridlicového plynu sa musíme učiť od USA; 
s osobitným znepokojením konštatuje, že ťažba bridlicového plynu si vyžaduje veľké 
množstvá vody, čo môže ohroziť splnenie siedmych miléniových rozvojových cieľov 
týkajúcich sa prístupu k čistej vode a bezpečnosti potravín, obzvlášť v chudobných 
krajinách, ktoré už teraz čelia obrovskému nedostatku vody;

6. zdôrazňuje, že získavanie pôdy na ťažbu ropy a plynu je hlavným dôvodom zaberania 
pôdy v rozvojových krajinách, ktorý predstavuje vážne ohrozenie domorodých 
spoločenstiev, poľnohospodárov a chudobných ľudí vo svete, pokiaľ ide o prístup k vode, 
úrodnej pôde a potravinám; konštatuje, že po páde finančných trhov v roku 2008 bolo 
zaznamenané výrazné zrýchlenie globálnych investícií do ťažobných priemyselných 
odvetví zo strany zaisťovacích a dôchodkových fondov, ktoré ešte viac podporilo ťažbu; 
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preto zdôrazňuje, že všetky európske hospodárske subjekty by mali vždy konať 
transparentným spôsobom a v úzkej spolupráci so všetkými príslušnými vládnymi 
orgánmi a miestnymi spoločenstvami v otázkach prenájmu a/alebo získavania pôdy;

7. zdôrazňuje, že hydraulické štiepenie si vyžaduje obrovské množstvo vody, a obáva sa, že 
v oblastiach, ktoré trpia suchom, môžu miestne spoločenstvá a poľnohospodári trpieť
nedostatkom vody, ak nebudú v prvom rade naplnené ich potreby;

8. konštatuje, že keďže nie je jasné, či súčasný regulačný rámec právnych predpisov EÚ 
poskytuje dostatočnú záruku proti rizikám pre životné prostredie a zdravie ľudí 
vyplývajúcim z činností spojených s ťažbou bridlicového plynu, Európska komisia 
uskutočňuje sériu štúdií, ktorých výsledky sa očakávajú neskôr v tomto roku; domnieva 
sa, že európske spoločnosti pôsobiace v rozvojových krajinách musia v plnej miere 
zohľadňovať poznatky o ťažbe bridlicového plynu získané z týchto štúdií a s nimi 
súvisiace odporúčania; vyjadruje znepokojenie nad vplyvmi činností ropných spoločností 
na životné prostredie, zdravie a rozvoj, najmä v subsaharskej Afrike, vzhľadom na 
obmedzené možnosti uplatňovania a presadzovania právnych predpisov na ochranu 
životného prostredia a zdravia v niektorých z týchto krajín; ďalej konštatuje, že európske 
spoločnosti by mali uplatňovať zodpovedné priemyselné normy všade, kde pôsobia;

9. obáva sa možného investovania európskych spoločností do netradičných zdrojov ropy 
alebo plynu v rozvojových krajinách;

10. taktiež zdôrazňuje, že sa musí dodržiavať povinnosť EÚ zabezpečiť súdržnosť politík 
v záujme rozvoja, ktorá je zakotvená v článku 208 ZFEÚ; domnieva sa, že EÚ ako sídlo 
spoločností, ktoré investujú do ťažobných činností, by mala ovplyvňovať ich správanie 
a povzbudzovať ich v uplatňovaní udržateľnejších postupov, napríklad sprísnením noriem 
riadenia a správy spoločnosti a predpisov týkajúcich sa bánk a fondov, ktoré ich financujú, 
a to aj presadzovaním rovníkových princípov (Equator Principles), zásad zodpovedného 
investovania, pravidiel Európskej investičnej banky a Bazilejského výboru pre bankový 
dohľad;

11. pripomína, že medzinárodné ropné spoločnosti podliehajú okrem predpisov krajín, 
v ktorých pôsobia, aj jurisdikciám súdov v krajinách, na ktorých burzách cenných 
papierov sú kótované; domnieva sa, že právna úprava domovskej krajiny by mala 
predstavovať účinný prostriedok na ochranu ľudských práv v situáciách, keď existujú 
medzery týkajúce sa zodpovednosti, a to podľa vzoru amerického zákona na ochranu obetí 
mučenia (Alien Tort Claims Act);

12. konštatuje, že existujú mnohé nástroje, ktoré by mohli zmierniť negatívny dosah činností 
ťažobného priemyslu na spoločnosť a životné prostredie, ako napríklad globálna iniciatíva 
pre podávanie správ (Global Reporting Initiative), iniciatíva OSN Global Compact 
a usmernenia OECD pre nadnárodné spoločnosti; poukazuje však na to, že dobrovoľné 
usmernenia nepostačujú na to, aby zmiernili negatívny vplyv ťažby;

13. konštatuje, že v súčasnosti prebieha revízia smerníc EÚ o účtovníctve a transparentnosti, 
čo predstavuje príležitosť na zabránenie daňovým podvodom a korupcii zo strany 
ťažobného priemyslu;
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14. naliehavo vyzýva Komisiu, aby našla nové možnosti na sprísnenie noriem o povinnostiach 
nadnárodných spoločností týkajúcich sa spoločenských a environmentálnych práv 
a možné prostriedky ich uplatňovania;

15. vyjadruje znepokojenie nad tým, že niektoré netradičné ropné a plynárenské spoločnosti 
pracujú na základe rozdielnych bezpečnostných noriem na celom svete; vyzýva členské 
štáty, aby od spoločností so sídlom v EÚ požadovali, aby uplatňovali normy EÚ 
vo všetkých svojich prevádzkach na celom svete;
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