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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. Podkreśla, że z licznych opracowań i doświadczenia Stanów Zjednoczonych wynika, że z 
wydobyciem gazu łupkowego wiąże się wiele poważnych zagrożeń dla środowiska i 
zdrowia; wzywa Komisję, państwa członkowskie i EBI, aby nie finansowały, ani w inny 
sposób nie wspierały wydobycia i eksploatacji gazu łupkowego i olei łupkowych w 
krajach rozwijających się ze względu na poważne obawy związane ze zrównoważonym 
rozwojem;

2. Podkreśla, że eksploatacja niekonwencjonalnych zasobów olejów i gazu mogłaby utrudnić 
osiągnięcie MCR nr 7 dotyczącego zrównoważenia środowiskowego, a jednocześnie 
zagrozić zobowiązaniom podjętym w sprawie zmiany klimatu, która już teraz najbardziej 
dotyka kraje biedne;

3. Podkreśla, że zakup gruntów celem wydobycia ropy i gazu stanowi główną siłę napędową 
globalnego zawłaszczania ziemi i stanowi poważne zagrożenie dla rdzennych 
społeczności, rolników i ludzi ubogich na całym świecie w kontekście dostępu do wody, 
żyznej ziemi i żywności;

4. Z niepokojem zauważa, że obecne ramy regulacyjne unijnego prawodawstwa nie 
zapewniają odpowiedniej gwarancji wobec ryzyka dla środowiska i zdrowia człowieka 
wynikających z wydobycia gazu łupkowego; w związku z tym wyraża zaniepokojenie 
potencjalnymi inwestycjami europejskich przedsiębiorstw w wydobycie 
niekonwencjonalnych olejów i gazu w krajach rozwijających się;

5. Jest zdania, że goszcząc na swoim terytorium przedsiębiorstwa inwestujące w działalność 
wydobywczą, UE ma obowiązek wpływać na ich zachowanie, wspierając praktyki 
bardziej związane ze zrównoważonym rozwojem, tzn. poprzez wzmacnianie norm ładu 
korporacyjnego oraz przepisów mających zastosowanie do banków i funduszy, które je 
finansują;

6. Zwraca uwagę, że istnieje wiele instrumentów, które mogą zająć się negatywnymi 
skutkami społecznymi i środowiskowymi działalności przemysłu wydobywczego, takiej 
jak Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza, inicjatywa ONZ Global Compact oraz 
Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych OECD; wskazuje jednak, że 
dobrowolnie przyjmowane wytyczne nie wystarczą, aby złagodzić negatywne skutki 
działalności wydobywczej;

7. Wzywa Komisję do rozpoznania nowych możliwości wzmocnienia norm dotyczących 
odpowiedzialności przedsiębiorstw transnarodowych w dziedzinie praw socjalnych i praw 
z zakresu ochrony środowiska oraz potencjalnych środków ich wdrażania.


