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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι πολυάριθμες μελέτες και η εμπειρία των ΗΠΑ καταδεικνύουν μια σειρά 
σοβαρών κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία από την εξόρυξη σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την ΕΤΕπ να μην 
χρηματοδοτούν ούτε να στηρίζουν με άλλον τρόπο την έρευνα εντοπισμού και την 
εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου σε αναπτυσσόμενες χώρες, 
δεδομένων των σοβαρών ανησυχιών για τη βιωσιμότητα·

2. τονίζει ότι η εκμετάλλευση μη συμβατικών πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου 
ενδέχεται να εμποδίσει την επίτευξη των «ΑΣΧ 7 για την Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα», 
θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σχετικά με την 
αλλαγή του κλίματος και έχουν αντίκτυπο κυρίως στις φτωχές χώρες·

3. υπογραμμίζει ότι η απόκτηση γης για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελεί 
βασικό κίνητρο για την υφαρπαγή γης παγκοσμίως και συνιστά σημαντική απειλή για τις 
αυτόχθονες κοινότητες ανά τον κόσμο, τους γεωργούς και τους φτωχούς ανθρώπους, από 
την άποψη της πρόσβασης σε νερό, γόνιμο έδαφος και τροφή·

4. διαπιστώνει με ανησυχία ότι το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ δεν 
προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις έναντι των κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία εξαιτίας δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο· 
εκφράζει, ως εκ τούτου, ανησυχία σχετικά με τυχόν επενδύσεις ευρωπαϊκών εταιρειών σε 
πόρους μη συμβατικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου στις αναπτυσσόμενες χώρες·

5. θεωρεί ότι, φιλοξενώντας εταιρείες που επενδύουν σε εξορυκτικές δραστηριότητες, η ΕΕ 
οφείλει να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους όσον αφορά περισσότερο βιώσιμες πρακτικές, 
δηλαδή να ενισχύσει τα πρότυπα και τους κανονισμούς περί εταιρικής διακυβέρνησης που 
ισχύουν για τις τράπεζες και τα ταμεία που τις χρηματοδοτούν·

6. διαπιστώνει ότι υπάρχουν πολλά μέσα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των εξορυκτικών βιομηχανιών στην κοινωνία 
και το περιβάλλον, όπως η πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting Initiative), το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και οι 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι κατευθυντήριες γραμμές που είναι προαιρετικές δεν επαρκούν για τον 
μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της εξόρυξης·

7. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποδείξει νέες δυνατότητες ενίσχυσης και πιθανούς 
τρόπους εφαρμογής των προτύπων ευθύνης των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε σχέση με 
τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα.


