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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat vele studies, en ervaring in de VS, aantonen dat er een aantal ernstige 
risico’s voor het milieu en de volksgezondheid verbonden zijn aan schaliegaswinning; 
roept de Commissie, de lidstaten en de EIB op de exploratie en exploitatie van schaliegas 
en -olie in ontwikkelingslanden niet te financieren of op andere wijze te steunen, vanwege 
de ernstige duurzaamheidsproblemen;

2. wijst er met nadruk op dat de exploitatie van niet-conventionele olie- en gasbronnen het 
bereiken van 'MDG 7 inzake ecologische duurzaamheid' kan hinderen en tegelijkertijd de 
verbintenissen aangegaan met betrekking tot klimaatverandering, die de arme landen al 
het meest treffen, in gevaar brengt;

3. benadrukt dat landverwerving voor olie- en gaswinning een van de belangrijkste oorzaken 
is voor landroof op mondiaal vlak en een grote bedreiging vormt voor inheemse 
gemeenschappen, boeren en armen wereldwijd wat betreft toegang tot water, vruchtbare 
grond en voedsel;

4. merkt met bezorgdheid op dat het huidige regelgevingskader van de EU-wetgeving geen 
passende waarborg biedt voor de risico's voor het milieu en de volksgezondheid 
veroorzaakt door schaliegasactiviteiten; is derhalve bezorgd over potentiële investeringen 
door Europese bedrijven in niet-conventionele olie- of gasbronnen in 
ontwikkelingslanden;

5. is van mening dat door het feit dat de EU fungeert als gastland voor bedrijven die 
investeren in winningsactiviteiten, zij de verantwoordelijkheid heeft hun gedrag met 
betrekking tot duurzamere praktijken te beïnvloeden, d.w.z. door het versterken van de 
normen inzake corporate governance en van de regelgeving van toepassing op de banken 
en fondsen die hen financieren;

6. merkt op dat er veel instrumenten bestaan die de negatieve sociale en ecologische effecten 
van de activiteiten van winningsindustrieën zouden kunnen aanpakken, zoals het Global 
Reporting Initiative, het VN 'Global Compact'-initiatief en de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen; wijst er echter op dat vrijwillige richtlijnen onvoldoende 
zijn om het negatieve effect van winning te beperken;

7. dringt er bij de Commissie op aan om nieuwe mogelijkheden te vinden voor het 
versterken van de normen voor de verantwoordelijkheden van transnationale 
ondernemingen met betrekking tot sociale en ecologische rechten en voor de mogelijke 
wijze van toepassing van deze normen.


