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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. kiemeli, hogy számos tanulmány és az Egyesült Államok tapasztalatai bizonyítják, hogy 
több, a környezetet és az egészséget érintő komoly kockázat kapcsolódik a palagáz-
kitermeléshez; felkéri a Bizottságot, a tagállamokat és az EBB-t, hogy – tekintettel a 
súlyos fenntarthatósági aggályokra – ne finanszírozzák és más módon se támogassák a 
palagáz és palaolaj kitermelését a fejlődő országokban;

2. hangsúlyozza, hogy a hagyományostól eltérő olaj- és gázforrások kitermelése gátolhatja a 
környezeti fenntarthatóságra vonatkozó 7. millenniumi fejlesztési cél elérését, ugyanakkor 
veszélyeztetheti az éghajlatváltozással kapcsolatban tett kötelezettségvállalásokat, amely 
jelenség már most is a szegény országokra van leginkább hatással;

3. nyomatékosan rámutat arra, hogy az olaj- és gázkitermelés céljából történő földszerzés a 
földharácsolás egyik fő indítéka világszerte, és komoly veszélyt jelent a világ őslakos 
közösségei, mezőgazdasági termelői és szegényei számára a víz, a termékeny talaj és az 
élelmiszer hozzáférhetősége szempontjából;

4. aggodalommal állapítja meg, hogy az Unió jelenlegi szabályozási kerete nem biztosít 
megfelelő garanciát a palagázzal kapcsolatos tevékenységekből származó, a környezetet 
és az emberi egészséget érintő kockázatokkal szemben; ezért aggodalmát fejezi ki az 
európai társaságoknak a hagyományostól eltérő olaj-, illetve gázforrásokra irányuló 
potenciális befektetései miatt a fejlődő országokban;

5. úgy véli, hogy a kitermelő tevékenységekbe befektető társaságok befogadásával az Unióra 
hárul annak feladata, hogy befolyásolja magatartásukat a fenntarthatóbb gyakorlatokat 
illetően, például a vállalatirányítási normák, valamint a bankokra és a finanszírozásukat 
ellátó alapokra érvényes szabályozások szigorítása révén;

6. megjegyzi, hogy számos olyan eszköz áll rendelkezésre – így például a globális jelentési 
kezdeményezés (GRI), az ENSZ Globális Megállapodás és az OECD multinacionális 
vállalatokra vonatkozó iránymutatásai –, amelyek foglalkozhatnak a kitermelő iparágak 
tevékenységeinek kedvezőtlen társadalmi és környezeti hatásaival; rámutat azonban, hogy 
az önkéntes iránymutatások nem elegendőek a kitermelés kedvezőtlen hatásának 
csökkentéséhez;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy jelöljön meg új lehetőségeket a transznacionális vállalatok 
társadalmi és környezetvédelmi jogokkal kapcsolatos felelősségére vonatkozó normák 
megerősítésére, és azonosítsa a végrehajtás lehetséges módozatait is.


