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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da mnoge študije in izkušnje iz ZDA kažejo, da je s črpanjem plina iz skrilavca 
povezanih več hudih tveganj za okolje in zdravje; poziva Komisijo, države članice in EIB, 
naj glede na resne pomisleke o trajnosti ne financirajo ali drugače podpirajo raziskav ali 
izkoriščanja plina in nafte iz skrilavca v državah v razvoju;

2. poudarja, da lahko nekonvencionalno pridobivanje plina iz skrilavca predstavlja hudo 
tveganje za onesnaženje vode zaradi uporabe nevarnih kemikalij v postopku lomljenja; je 
zaskrbljen tudi zaradi količine vode, ki se uporablja pri hidravličnem lomljenju, in zaradi 
morebitnih velikih emisij metana poleg vseh drugih vplivov;

3. meni, da mora biti uporaba plina iz skrilavca in drugih fosilnih goriv skladna s členom 2 
okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, ki poziva k ustalitvi 
koncentracije toplogrednih plinov v ozračju na takšni ravni, da bo preprečeno nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem, in poudarja, da bi ob veliki navezanosti na 
infrastrukturo fosilnih goriv, na primer na plin iz skrilavca, ta mednarodni cilj postal 
neuresničljiv;

4. meni, da se bodo zaradi povečanih raziskav in pridobivanja plina iz skrilavca po vsem 
svetu občutno povečale ubežne emisije metana ter da celokupni potencial globalnega 
segrevanja plina iz skrilavca ni bil ocenjen, zato poudarja, da bi izkoriščanje 
nekonvencionalnih virov nafte in plina lahko oviralo uresničevanje sedmega razvojnega 
cilja tisočletja o okoljski trajnosti in ogrozilo najnovejše mednarodne zaveze glede 
podnebnih sprememb, zajete v københavnskem dogovoru; opozarja, da podnebne 
spremembe že vplivajo, in sicer najbolj na revne države; poleg tega poudarja, da vplivi 
nekonvencionalnega črpanja plina ali nafte poleg neposrednih učinkov na zdravje in 
okolje posebno močno ogrožajo preživetje, predvsem v afriških državah, kjer so lokalne 
skupnosti močno odvisne od naravnih virov v kmetijstvu in ribištvu;

5. vztraja, da se je treba pri izkoriščanju plina iz skrilavca učiti od izkušenj ZDA; s posebno 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da so za črpanje plina iz skrilavca potrebne izredno velike 
količine vode, kar bi moglo ogroziti uresničevanje sedmega razvojnega cilja tisočletja o 
dostopu do čiste vode in zanesljivi preskrbi s hrano, še posebej v revnih državah, ki se že 
soočajo z velikim pomanjkanjem vode;

6. poudarja, da so glavno gonilo za prisvajanje zemlje v državah v razvoju nakupi zemljišč 
za pridobivanje nafte in zemeljskega plina, kar močno ogroža avtohtone skupnosti, 
kmetovalce in revne ljudi, saj ne bodo imeli dostopa do vode, rodovitne prsti in hrane; 
ugotavlja, da je po zlomu finančnih trgov leta 2008 prišlo do očitnega povečanja globalnih 
naložb hedge skladov in pokojninskih skladov v ekstraktivne dejavnosti, kar je črpanje še 
dodatno pospešilo; zato poudarja, da bi morali vsi evropski gospodarski subjekti pri 
vprašanjih zakupov in/ali nakupov zemljišč delovati pregledno in ob tesnem posvetovanju 
z vsemi ustreznimi vladnimi organi in lokalnimi skupnostmi;
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7. poudarja, da so za hidravlično lomljenje potrebne ogromne količine vode, in se boji, da se 
bodo na območjih, ki trpijo zaradi suše, lokalne skupnosti in kmetje soočali s 
pomanjkanjem vode, če njihove potrebe ne bodo imele prednosti;

8. ugotavlja, da bo, ker ni jasno ali sedanji regulativni okvir zakonodaje EU zagotavlja 
zadostno jamstvo v primeru tveganj za okolje in zdravje ljudi, povezanih z dejavnostmi 
pridobivanja plina iz skrilavca, Evropska komisija izvedla niz študij, ki bi naj bile na voljo 
kasneje v letošnjem letu; meni, da bi morala evropska podjetja pri izkoriščanju plina iz 
skrilavca v državah v razvoju v celoti upoštevati znanje in priporočila, pridobljena s temi 
študijami; je zaskrbljen zaradi vplivov dejavnosti naftnih podjetij na okolje, zdravje in 
razvoj, predvsem v podsaharski Afriki, saj imajo v nekaterih tamkajšnjih državah le 
omejene zmogljivosti za izvajanje in izvrševanje zakonov o varstvu okolja in zdravja; 
nadalje meni, da bi morala evropska podjetja uporabljati odgovorne panožne standarde 
povsod, kjer delujejo;

9. je zaskrbljen zaradi možnosti, da bi evropska podjetja vlagala v nekonvencionalne vire 
nafte ali plina v državah v razvoju;

10. poudarja, da je treba spoštovati obveznost EU iz člena 208 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, da mora zagotavljati skladnost politik za razvoj; meni, da bi morala EU pri 
gostujočih podjetjih, ki vlagajo v ekstraktivno dejavnost, spodbujati čimbolj trajnostno 
delovanje, na primer z okrepitvijo standardov in predpisov za upravljanje, ki veljajo za 
banke in sklade, ki financirajo ta podjetja, tudi prek načel Equator, načel odgovornih 
naložb, Evropske investicijske banke in Baselskega odbora za bančni nadzor;

11. opozarja, da se za mednarodna naftna podjetja poleg predpisov v državah, kjer delujejo, 
uporablja tudi zakonodaja držav, v katerih kotirajo na borzi; meni, da bi v primerih 
pomanjkljivosti glede odgovornosti utegnili biti učinkovito sredstvo za varstvo človekovih 
pravic prav predpisi matične države, in sicer po vzoru ameriških zakonov o odškodninskih 
zahtevkih tujcev; 

12. ugotavlja, da obstaja mnogo instrumentov, ki bi lahko obravnavali negativne vplive 
ekstraktivnih dejavnosti na družbo in okolje, na primer pobuda za globalno poročanje, 
globalni dogovor OZN in smernice OECD za multinacionalna podjetja; vseeno opozarja, 
da prostovoljne smernice niso dovolj za ublažitev negativnih vplivov ekstraktivnih 
dejavnosti;

13. želi spomniti, da ravno poteka pregled direktiv EU o računovodstvu in o preglednosti, kar 
je priložnost, da se v ekstraktivnih dejavnostih preprečijo utaje davkov in korupcija;

14. poziva Komisijo, naj opredeli nove možnosti za okrepitev standardov za odgovornost 
nadnacionalnih družb v zvezi z družbenimi in okoljskimi pravicami ter načine za njihovo 
izvedbo;

15. je zaskrbljen, ker nekatera podjetja za nekonvencionalno nafto in plin pri svojem 
delovanju po svetu uporabljajo različne varnostne standarde; poziva države članice, naj od 
podjetij s sedežem v EU zahtevajo, da standarde EU uporabljajo v vseh svojih obratih po 
vsem svetu.
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