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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att ett flertal studier samt erfarenheter från USA visar att det 
finns många allvarliga miljö- och hälsorisker med utvinning av skiffergas. Parlamentet 
uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och Europeiska investeringsbanken att inte 
finansiera eller på annat sätt stödja prospektering och utvinning av skiffergas och 
skifferolja i utvecklingsländerna, med tanke på de allvarliga hållbarhetsproblemen.

2. Europaparlamentet betonar att utvinning av icke-konventionella olje- och gasresurser 
skulle kunna hindra uppnåendet av millennieutvecklingsmål 7 om miljöhållbarhet och 
äventyra åtaganden på området för klimatförändringar, som redan påverkar fattiga länder 
mest.

3. Europaparlamentet understryker att markförvärv i olje- och gasutvinningssyfte är en viktig 
bidragande orsak till ”landgrabbing” globalt sett och utgör ett betydande hot mot världens 
ursprungsbefolkningar, jordbrukare och fattiga när det gäller tillgång till vatten, bördig 
jord och livsmedel.

4. Europaparlamentet konstaterar med oro att regelverket enligt EU:s nuvarande lagstiftning 
inte utgör en tillräcklig garanti mot de miljö- och hälsorisker som orsakas av 
skiffergasutvinning. Parlamentet hyser därför oro inför alla former av tänkbara 
investeringar som europeiska företag gör i icke-konventionella olje- och gasresurser i 
utvecklingsländer.

5. Europaparlamentet anser att EU genom att vara säte för företag som investerar i 
utvinningsverksamhet har ett ansvar för att påverka dessa företags beteende i riktning mot 
mer hållbara metoder genom att stärka normerna för företagsstyrning och de bestämmelser 
som gäller de banker och fonder som finansierar företagen.

6. Europaparlamentet konstaterar att det finns många instrument som skulle kunna åtgärda 
de negativa sociala och miljömässiga effekterna av utvinningsindustrins verksamhet, 
såsom Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact-initiativ och OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag. Parlamentet påpekar emellertid att frivilliga riktlinjer inte 
räcker för att lindra utvinningens negativa effekter.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hitta nya möjligheter att stärka normerna 
för transnationella företags ansvar när det gäller sociala och miljömässiga rättigheter och 
möjliga metoder för genomförande.


