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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. Poukazuje na to, že četné studie a zkušenosti z USA dokazují, že s těžbou břidlicového 
plynu je spojena celá řada závažných rizik pro životní prostředí i lidské zdraví; vyzývá 
Komisi, členské státy a EIB, aby nefinancovaly ani žádným jiným způsobem 
nepodporovaly těžbu břidlicového plynu a související geologické průzkumy 
v rozvojových zemích, vzhledem k velkým obavám z její ekologické udržitelnosti;

2. Zdůrazňuje, že těžba nekonvenční ropy a plynu by mohla zbrzdit dosažení sedmého 
rozvojového cíle tisíciletí (MDG 7) v oblasti ekologické udržitelnosti tím, že by ohrozila 
závazky přijaté v souvislosti se změnou klimatu, která již nyní nejvíce zasahuje chudé 
země.

3. Připomíná, že nákupy půdy za účelem těžby ropy a plynu mají celosvětově největší podíl 
na uchvacování půdy a představují významnou hrozbu pro domorodé komunity, 
zemědělce a chudé po celém světě, pokud jde o přístup k vodě, úrodné půdě a potravinám;

4. Vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že současný regulační rámec právních předpisů 
EU neposkytuje odpovídající záruky ve vztahu k rizikům pro životní prostředí a lidské 
zdraví, která vyplývají z činností souvisejících s těžbou břidlicového plynu;  je tudíž 
znepokojen jakýmikoli potenciálními investicemi evropských společností do zdrojů 
nekonvenční ropy a plynu v rozvojových zemích;

5. Dochází k závěru, že pokud jde o domácí společnosti, které investují v oblasti těžby, je 
odpovědností EU ovlivňovat jejich chování, pokud jde o používání udržitelnějších 
postupů, tj. zpřísnit normy pro řízení společností a nařízení ohledně bank a fondů, jež tyto 
společnosti financují;

6. Upozorňuje, že existují mnohé nástroje, které by mohly negativní sociální a ekologické 
dopady těžebního průmyslu řešit, např. globální iniciativa pro podávání zpráv (GRI), 
iniciativa OSN Global Compact a pokyny OECD pro nadnárodní podniky; poukazuje však 
na to, že pokyny, jejichž dodržování je dobrovolné, nejsou pro zmírnění negativních 
důsledků těžby dostatečným nástrojem;

7. Naléhavě vyzývá Komisi, aby nalezla nové způsoby, jak posílit normy odpovědnosti 
nadnárodních společností ve vztahu k sociálním právům a právům v oblasti životního 
prostředí a možné prostředky jejich provádění.


