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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава, че многобройни проучвания и опитът на САЩ показват, че с 
извличането на шистов газ са свързани редица сериозни рискове за околната среда и 
здравето; призовава Комисията, държавите членки и ЕИБ да не финансират, нито по 
друг начин да оказват подкрепа за проучването и експлоатацията на шистов газ и 
шистов нефт в развиващите се страни предвид сериозните опасения във връзка с 
устойчивото развитие;

2. подчертава, че неконвенционалният добив на шистов газ може да доведе до 
сериозни рискове, свързани със замърсяването на водите, причинено от 
използването на опасни химикали в процеса на фрактуриране; изразява загриженост 
също така във връзка с голямото количество вода, което се използва за 
фрактурирането на течност и за потенциално високите емисии на метан, наред с 
другото;

3. счита, че използването на шистов газ и други изкопаеми горива трябва да бъде в 
съответствие с член 2 на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата 
(РКООНИК), която призовава за „стабилизация на концентрациите на парникови 
газове в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса 
върху климатичната система“ и подчертава, че значителното ограничаване до 
инфраструктури за изкопаеми горива като например за шистов газ би направило 
невъзможно постигането на тази международна цел;

4. счита, че засиленото проучване и производство на шистов газ в световен мащаб ще 
доведе до значително увеличаване на изпусканите емисии на метан и че не е 
извършена оценка на общия потенциал на шистовия газ за затопляне от парникови 
газове; подчертава, следователно, че експлоатацията на неконвенционални 
източници на нефт и газ може да възпрепятства постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие на ООН (ЦХР) 7 за осигуряване на екологичната 
устойчивост, и да подкопае най-новите международни ангажименти във връзка с 
изменението на климата, заложени в споразумението от Копенхаген; отбелязва, че 
изменението на климата вече засяга най-силно бедните страни; подчертава освен 
това, че наред с преките последици за здравето и околната среда, въздействието от 
неконвенционалното извличане на газ или нефт върху поминъка на хората 
представлява особена заплаха, особено в африканските държави, където местните 
общности разчитат главно на природни ресурси за селскостопански и риболовни 
дейности;

5. настоява, че трябва да се извлекат поуки от опита на САЩ в експлоатацията на 
шистов газ; отбелязва с особена загриженост, че за добива на шистов газ са 
необходими много големи количества вода, което може да затрудни постигането на 
целите на ЦХР 7 относно достъпа до чиста вода и продоволствената сигурност, 
особено в бедните държави, които вече страдат от сериозен недостиг на вода;
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6. подчертава, че придобиването на земя за добив на нефт и газ е основен двигател на 
заграбването на земя в развиващите се страни, което може да създаде значителна 
заплаха за местните общности, земеделските производители и бедните на световно 
равнище що се отнася до достъпа до вода, плодородни почви и храна; отбелязва, че 
след срива на финансовите пазари през 2008 г. се отбелязва значително увеличение 
на глобалните инвестиции от страна на хедж фондове и пенсионни фондове в 
добивни отрасли, като резултатът е допълнителното стимулиране на добива; поради 
това подчертава, че всички европейски стопански субекти следва винаги да 
извършват дейност по прозрачен начин и в тясно сътрудничество с всички 
подходящи правителствени органи и местните общности относно въпроси като 
отдаване на земя под наем и/или придобивания;

7. подчертава, че хидравличното фрактуриране изисква огромни количества вода и 
изразява загриженост, че в области, засегнати от суша, местните общности и 
земеделските производители могат да започнат да страдат от недостиг на вода, ако 
на техните нужди не бъде отдадено първостепенно значение;

8. отбелязва, че тъй като не е ясно дали действащата регулаторна рамка на 
законодателството на ЕС предоставя адекватни гаранции срещу рисковете за 
околната среда и човешкото здраве вследствие от дейностите за добив на шистов 
газ, Европейската комисия провежда редица изследвания, които се очакват по-късно 
тази година; счита, че извлечените от тези изследвания поуки относно 
експлоатирането на шистов газ и препоръките свързани с тази дейност трябва да 
бъдат изцяло отчетени от европейските дружества в развиващи се страни; изразява 
загриженост относно последиците за околната среда, здравето и развитието от 
дейностите на петролните дружества, особено в Африка на юг от пустинята Сахара, 
като се има предвид ограниченият капацитет за прилагане и въвеждане в действие 
на законодателството в областта на защитата на околната среда и здравето в някои 
страни от този район; освен това заявява, че европейските дружества следва да 
възприемат отговорните индустриални стандарти навсякъде, където извършват 
дейност;

9. изразява тревога относно възможните инвестиции от европейски дружества в 
неконвенционални източници на нефт или газ в развиващите се страни;

10. подчертава, че следва да се спазва задължението на ЕС да осигурява съгласуваност 
на политиките за развитие, заложено в член 208 от ДФЕС; счита, че при приемането 
на дружества, които инвестират в добивни дейности, ЕС следва да оказва влияние 
върху тяхното поведение, за да насърчава по-устойчиви практики, като например 
чрез повишаване на стандартите и регламентите за корпоративно управление, 
приложими за банките и фондовете, които ги финансират, включително чрез 
укрепване на Екваториалните принципи, принципите за отговорно инвестиране, и 
правилата на Европейската инвестиционна банка и Базелския комитет за банков 
надзор;

11. припомня, че в допълнение към разпоредбите на страните, в които извършват 
дейност, за международните петролни дружества се прилага и юрисдикцията на 
съдилищата в страните, на чиято фондова борса се търгуват акциите им; счита, че 
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разпоредбата в страната на произход следва да предостави ефективно средство за 
защита на правата на човека в ситуации, когато съществуват празноти в 
отчетността, следвайки модела на американския закон за исковете на чуждите 
граждани (Alien Tort Claims Acts);

12. отбелязва, че съществуват много инструменти, които биха могли да се справят с 
отрицателното социално и екологично влияние на дейностите на добивните 
отрасли, като Глобалната инициатива за отчитане, Глобалния договор на ООН и 
ръководните принципи на ОИСР по отношение на мултинационалните 
предприятия; въпреки това изтъква, че доброволните насоки не са достатъчни за 
намаляване на отрицателното въздействие на добива;

13. отбелязва, че Директивите на ЕС за отчетност и прозрачност понастоящем се 
преразглеждат, което е възможност да се предотврати укриването на данъци и 
корупцията от страна на добивната индустрия;

14. настоятелно призовава Комисията да определи нови варианти за повишаване на 
стандартите във връзка с отговорностите на транснационалните корпорации по 
отношение на социалните и екологични права и възможните средства за прилагане.

15. изразява загриженост, че някои неконвенционални нефтени и газови дружества 
работят съобразно различни стандарти за безопасност в различни части на света;
призовава държавите членки да изискват дружествата със седалище в ЕС да 
прилагат стандартите на ЕС за всички свои дейности в световен мащаб;
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