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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att ett flertal studier samt erfarenheter från USA visar att det 
finns många allvarliga miljö- och hälsorisker med utvinning av skiffergas. Parlamentet 
uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och Europeiska investeringsbanken att inte 
finansiera eller på annat sätt stödja prospektering och utvinning av skiffergas och 
skifferolja i utvecklingsländerna med tanke på de allvarliga riskerna sett ur 
ett hållbarhetsperspektiv.

2. Europaparlamentet betonar att icke-konventionell gasutvinning är förbunden med stora 
risker avseende vattenförorening orsakad av användning av farliga kemikalier i samband 
med fracking. Parlamentet känner också oro inför de stora mängder vatten som används 
i frackingvätskan och de potentiellt höga utsläppen av metan, osv.

3. Europaparlamentet anser att användningen av skiffergas och andra fossila bränslen måste 
vara förenlig med artikel 2 i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar 
som manar till ”stabilisering av växthusgaskoncentrationerna i atmosfären för att undvika 
farliga effekter på klimatsystemet”, och understryker att inlåsning av infrastruktur för 
fossila bränslen såsom skiffergas skulle kunna göra att detta internationella mål blir 
omöjligt att uppnå.

4. Europaparlamentet menar att ökad prospektering och utvinning av skiffergas över hela 
världen kommer att leda till en stor ökning av flyktiga metanutsläpp och anser att den 
globala uppvärmningspotentialen för skiffergas inte har utvärderats. Parlamentet betonar 
därför att utvinning av icke-konventionella olje- och gasresurser skulle kunna hindra 
uppnåendet av FN:s millennieutvecklingsmål 7 som garanterar miljöhållbarhet och 
underminera de senaste internationella åtagandena på området för klimatförändringar som 
beskrivs i Köpenhamnsöverenskommelsen. Parlamentet noterar att klimatförändringarna 
redan påverkar fattiga länder mest. Parlamentet betonar dessutom att jämte de direkta 
effekterna på hälsan och miljön utgör icke-konventionell gas- och oljeutvinning framför 
allt ett allvarligt hot mot människors försörjning, särskilt i afrikanska länder där 
lokalsamhällen i stor utsträckning är beroende av naturresurser för jordbruk och fiske.

5. Europaparlamentet vidhåller att man måste dra lärdom av situationen i USA när det gäller 
utvinningen av skiffergas. Parlamentet är särskilt bekymrat över att utvinningen av 
skiffergas kräver så stora mängder vatten, vilket kan göra det svårt att uppnå 
millennieutvecklingsmål 7 om tillgång till rent vatten och en trygg livsmedelsförsörjning, 
särskilt i fattiga länder som redan har drabbats av allvarlig vattenbrist.

6. Europaparlamentet understryker att markförvärv i olje- och gasutvinningssyfte är en viktig 
bidragande orsak till ”landgrabbing” i utvecklingsländerna, vilket kan utgöra ett allvarligt 
hot mot världens ursprungsbefolkningar, jordbrukare och fattiga när det gäller tillgång till 
vatten, bördig jord och livsmedel. Parlamentet noterar att sedan kollapsen på 
finansmarknaderna 2008 har de globala investeringarna i utvinningsindustrier från hedge-
och pensionsfonder ökat markant, vilket uppmuntrar till ökad utvinning. Parlamentet 
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understryker därför att alla EU:s ekonomiska enheter alltid bör agera på ett öppet sätt och 
i nära samråd med alla berörda myndigheter och lokalsamhällen när det gäller frågor 
rörande markarrende och/eller markförvärv.

7. Europaparlamentet betonar att hydraulisk fracking kräver enorma mängder vatten och är 
bekymrat över att lokalsamhällen och lokala lantbrukare i områden som lider av torka kan 
komma att drabbas av vattenbrist om deras behov inte prioriteras.

8. Europaparlamentet konstaterar att eftersom det inte står klart huruvida regelverket enligt 
EU:s nuvarande lagstiftning utgör en tillräcklig garanti mot de miljö- och hälsorisker som 
orsakas av skiffergasutvinning, genomför kommissionen ett antal studier som förväntas bli 
färdiga senare i år. Parlamentet anser att den lärdom som kan dras från dessa studier om 
utvinning av skiffergas och tillhörande rekommendationer måste beaktas fullt ut av 
europeiska företag i utvecklingsländerna. Parlamentet är oroat över följderna av 
oljebolagens verksamhet på miljön, hälsan och utvecklingen i Afrika söder om Sahara, 
med tanke på den begränsade möjligheten att genomföra miljö- och hälsoskyddslagar och 
se till att de efterlevs i vissa länder i denna region. Parlamentet menar dessutom att 
europeiska företag bör leva upp till ansvarsfulla branschnormer överallt där de är 
verksamma.

9. Europaparlamentet hyser oro inför de investeringar som europeiska företag kan komma att 
göra i icke-konventionella olje- och gasresurser i utvecklingsländer.

10. Europaparlamentet betonar att man måste ta hänsyn till EU:s åtagande att garantera 
en konsekvent EU-politik för utveckling, enligt artikel 208 i EUF-fördraget. Parlamentet 
anser att eftersom EU är säte för företag som investerar i utvinningsverksamhet bör EU 
påverka dessa företags beteende och uppmuntra till mer hållbara metoder, bland annat 
genom att stärka normerna för företagsstyrning och de bestämmelser som gäller de banker 
och fonder som finansierar företagen, inbegripet genom respekt för ekvatorprinciperna, 
principerna om ansvarsfulla investeringar, Europeiska investeringsbankens regler och de 
regler som fastställts av Baselkommittén för banktillsyn.

11. Europaparlamentet påminner om att förutom att de måste följa bestämmelserna i de länder 
där de är verksamma omfattas internationella oljebolag också av jurisdiktionen i de länder 
där de är börsnoterade. Parlamentet anser att hemlandets lagstiftning bör vara ett effektivt 
verktyg för att skydda de mänskliga rättigheterna i situationer där det finns luckor 
i ansvarsskyldigheten och garantera verkställandet av dessa rättigheter, med USA:s Alien 
Tort Claims Act (ATCA) som modell.

12. Europaparlamentet konstaterar att det finns många instrument som skulle kunna åtgärda 
de negativa sociala och miljömässiga effekterna av utvinningsindustrins verksamhet, 
såsom Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact-initiativ och OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag. Parlamentet påpekar emellertid att frivilliga riktlinjer inte 
räcker för att lindra utvinningens negativa effekter.

13. Europaparlamentet konstaterar att EU:s redovisningsdirektiv och direktivet om insyn för 
närvarande håller på att omarbetas, vilket erbjuder en möjlighet att förhindra skatteflykt 
och korruption inom utvinningsindustrin.



AD\905166SV.doc 5/6 PE486.208v02-00

SV

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hitta nya möjligheter att stärka 
standarderna för transnationella företags ansvar när det gäller sociala och miljömässiga 
rättigheter och möjliga metoder för genomförande.

15. Europaparlamentet är bekymrat över att vissa företag som utvinner icke-konventionell olja 
och gas följer olika säkerhetsstandarder över hela världen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att kräva att företag som har sina huvudkontor i EU ska följa 
EU:s standarder i all sin verksamhet över hela världen.
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