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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at talrige undersøgelser såvel som erfaringer fra USA viser, at der er en 
række alvorlige miljømæssige og sundhedsmæssige risici forbundet med udvinding af 
skifergas; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og EIB til hverken at finansiere eller 
på anden vis støtte efterforskning efter og udnyttelse af skifergas og skiferolie i 
udviklingslande i betragtning af de alvorlige problemer vedrørende bæredygtighed;

2. understreger, at udnyttelse af ukonventionelle olie- og gasressourcer risikerer at hindre 
opfyldelsen af MDG 7 om miljømæssig bæredygtighed og bringe forpligtelserne med 
hensyn til klimaændringerne, som allerede påvirker de fattige lande mest, i fare;

3. understreger, at arealopkøb med henblik på olie- og gasminedrift er en stor drivkraft bag 
landgrabbing på globalt plan og udgør en væsentlig trussel mod verdens oprindelige 
samfund, landbrugere og fattige med hensyn til adgangen til vand, frugtbar jord og mad;

4. bemærker med bekymring, at det nuværende EU-regelsæt ikke giver tilstrækkelig sikring 
imod risici for miljøet og menneskers sundhed som følge af skifergasaktiviteter; er derfor 
bekymret over enhver potentiel investering fra europæiske virksomheder i 
ukonventionelle olie- eller gasressourcer i udviklingslande;

5. er af den opfattelse, at EU, som vært for virksomheder, der investerer i 
udvindingsaktiviteter, er forpligtet til at påvirke deres adfærd med hensyn til mere 
bæredygtige praksisser ved at styrke de standarder for virksomhedsledelse og 
bestemmelser, som finder anvendelse på de banker og fonde, der finansierer dem;

6. bemærker, at der findes mange instrumenter, som kunne anvendes til at afhjælpe de 
negative sociale og miljømæssige indvirkninger af udvindingsindustrien, f.eks. Global 
Reporting Initiative, FN's Global Compact-initiativ og OECD's retningslinjer for 
multinationale virksomheder; påpeger imidlertid, at frivillige retningslinjer er 
utilstrækkelige til at mindske de negative konsekvenser af udvindingen;

7. opfordrer Kommissionen til at identificere nye muligheder for at styrke standarderne for 
tværnationale selskabers ansvar med hensyn til sociale og miljømæssige rettigheder og 
mulige gennemførelsesmidler.


