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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li studji numerużi, u esperjenza mill-Istati Uniti, turi li hemm riskji serji għall-
ambjent u għas-saħħa assoċjati mal-estrazzjoni tal-gass tax-shale; jitlob lill-Kummissjoni, 
lill-Istati Membri u lill-BEI sabiex ma jagħtux fondi jew b’xi mod ieħor jappoġġjaw l-
esplorazzjoni u l-esplojtazzjoni tal-gass tax-shale u ż-żejt f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
minħabba fl-inkwiet serju dwar is-sostenibbiltà;

2. Jenfasizza li t-tħaffir għall-gass tax-shale mhux konvenzjonali jista' joħloq riskji serji fir-
rigward tat-tniġġis tal-ilma kkawżat mill-użu ta’ sustanzi kimiċi perikolużi fil-proċess tal-
fratturazzjoni; jinsab imħasseb ukoll dwar l-ammonti kbar ta’ ilma użati għall-
fratturazzjoni ta’ fluwidu u, fost affarijiet oħra, l-emissjonijiet potenzjalment għolja ta’ 
metan;

3. Iqis li l-użu tal-gass tax-shale u ta’ karburanti fossili oħra għandu jkun konsistenti mal-
Artikolu 2 tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 
(UNFCCC), li jitlob għal “stabilizzazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera f’livell li jipprevjeni interferenza antropoġenika perikoluża mas-sistema tal-
klima” u jenfasizza li l-lock-in sostanzjali għall-infrastrutturi tal-karburanti fossili bħall-
gass tax-shale jista’ jimpedixxi li dan l-għan internazzjonali jintlaħaq;

4. Iqis li żieda fl-esplorazzjoni u l-produzzjoni għall-gass tax-shale madwar id-dinja twassal 
għal żieda konsiderevoli fl-emissjonijiet li jaħarbu tal-metan u li l-potenzjal ta’ effett serra
(GWP) globali tal-gass tax-shale ma ġiex evalwat; jenfasizza għalhekk li l-esplojtazzjoni 
ta’ riżorsi taż-żejt u gass mhux konvenzjonali jistgħu jfixklu l-kisba tal-Għan ta' Żvilupp 
tal-Millennju tan-NU (MDG) 7 – dwar is-sostenibilità ambjentali – u jdgħajjef l-impenji 
internazzjonali li ttieħdu l-aħħar fir-rigward tat-tibdil fil-klima li ġew minquxa fil-Ftehim 
ta’ Kopenhagen; jinnota li t-tibdil fil-klima diġà jaffettwa l-aktar lill-pajjiżi l-foqra; barra 
dan, jenfasizza li minbarra l-effetti diretti fuq is-saħħa u l-ambjent, l-impatti tal-estrazzjoni 
mhux konvenzjonali tal-gass jew taż-żejt fuq l-għajxien tan-nies huma ta’ theddida 
partikolari, b'mod partikolari f'pajjiżi Afrikani fejn il-komunitajiet lokali jiddependu l-
iżjed fuq ir-riżorsi naturali għall-agrikoltura u s-sajd;

5. Jinsisti li għandhom jittieħdu tagħlimiet mill-Istati Uniti rigward l-esplojtazzjoni tal-gass 
tax-shale; b’mod partikolari jinnota bi tħassib li l-estrazzjoni tal-gass tax-shale teħtieġ 
volumi kbar ħafna ta’ ilma, li tista' tagħmilha diffiċli li jinkisbu l-miri tal-MDG 7 dwar l-
aċċess għal ilma nadif u s-sigurtà tal-ikel, speċjalment fil-pajjiżi l-foqra li diġà qegħdin 
jiffaċċjaw nuqqas enormi ta’ ilma;

6. Jissottolinja li l-akkwiżizzjonijiet tal-art għat-tħaffir għaż-żejt u għall-gass huma fatturi 
ewlenin fit-teħid tal-art f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, u huma ta’ theddida sinifikanti għall-
komunitajiet indiġeni, bdiewa u nies foqra madwar id-dinja, f’termini ta’ aċċess għall-
ilma, ħamrija fertili u ikel; jinnota li, wara l-waqgħa fis-swieq finanzjarji li seħħet fl-2008, 
kien hemm żieda mgħaġġla fl-investimenti globali fl-industriji tal-estrazzjoni min-naħa 
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tal-hedge funds u l-fondi tal-pensjonijiet, li wasslet biex tħeġġet aktar estrazzjoni; 
għalhekk jenfasizza li l-entitajiet ekonomiċi Ewropej kollha għandhom dejjem jaġixxu 
b’konsultazzjoni mill-qrib u b’mod trasparenti mal-korpi governattivi u l-komunitajiet 
lokali xierqa kollha rigward kwistjonijiet ta’ kiri u/jew ta’ akkwiżizzjoni tal-art;

7. Jisħaq li l-fratturazzjoni idrawlika teħtieġ ammont enormi ta’ ilma, u jinsab imħasseb li 
f’żoni li jsofru min-nixfa, il-komunitajiet u l-bdiewa lokali jistgħu jsofru minn nuqqas ta’ 
ilma jekk il-ħtiġijiet tagħhom ma jingħatawx prijorità;

8. Jinnota li minħabba li mhuwiex ċar jekk il-qafas regolatorju preżenti tal-leġiżlazzjoni tal-
UE jipprovdix jew le garanzija adegwata kontra r-riskji għall-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem li jirriżultaw mill-attivitajiet tal-gass tax-shale, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda 
twettaq serje ta’ studji li huma mistennija li jitlestew aktar tard din is-sena; iqis li l-
kumpaniji Ewropej f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw iridu jqisu għal kollox it-tagħlimiet li 
jittieħdu minn dawn l-istudji dwar l-esplojtazzjoni tal-gass tax-shale u r-
rakkomandazzjonijiet relatati magħha; jinsab imħasseb dwar l-effetti tal-attivitajiet tal-
kumpaniji taż-żejt fuq l-ambjent, is-saħħa u l-iżvilupp, partikolarment fl-Afrika 
Subsaħarjana, meta titqies il-kapaċità limitata f'ċerti pajjiżi hemmhekk biex jiġu 
implimentati u infurzati l-liġijiet ambjentali u tal-protezzjoni tas-saħħa;  jiddikjara wkoll li 
l-kumpaniji Ewropej għandhom jużaw standards ta’ industrija responsabbli kull fejn 
joperaw;

9. Huwa mħasseb dwar l-investiment potenzjali minn kumpaniji Ewropej f’riżorsi taż-żejt 
jew tal-gass mhux konvenzjonali fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw;

10. Jenfasizza li l-obbligu tal-UE li tiżgura l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, minqux fl-
Artikolu 208 tat-TFUE, għandu jiġi rrispettat; huwa tal-opinjoni li, meta tospita kumpaniji 
li jinvestu f’attivitajiet ta’ estrazzjoni, l-UE għandha tinfluwenza l-imġiba tagħhom biex 
tħeġġeġ prattiki aktar sostenibbli, jiġifieri, billi ssaħħaħ l-istandards u r-regolamenti tat-
tmexxija tal-kumpaniji li japplikaw għall-banek u l-fondi li jiffinanzjawhom, inkluż billi 
jiġu infurzati l-Prinċipji tal-Ekwatur, il-prinċipji tal-investiment responsabbli u r-regoli 
tal-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja;

11. Ifakkar li minbarra r-regolamenti fil-pajjiżi fejn joperaw, il-kumpaniji internazzjonali taż-
żejt huma soġġetti wkoll għall-ġurisdizzjonijiet tal-qrati fil-pajjiżi fejn ikunu elenkati fil-
Borża; iqis li r-regolamenti tal-pajjiż li fih ikun qed isir it-tħaffir għandhom jipprovdu 
mezz effettiv għall-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem f’sitwazzjonijiet fejn jeżistu 
nuqqasijiet fl-obbligu ta' responsabbiltà, skont il-mudell tal-Atti tal-Istati Uniti dwar 
Klejms li jirrigwardaw Imġieba Ħażina ta’ Persuni jew Entitajiet Barranin;

12. Jinnota li jeżistu ħafna strumenti li jistgħu jindirizzaw l-impatt soċjali u ambjentali 
negattiv tal-attivitajiet tal-industriji estrattivi, bħall-Inizjattiva ta’ Rappurtaġġ globali, il-
UN Global Compact u l-Linji Gwida tal-OECD għal Intrapriżi Multinazzjonali; jindika, 
madanakollu, li l-linji ta’ gwida volontarji m’humiex biżżejjed biex itaffu l-impatt 
negattiv tal-estrazzjoni;

13. Jinnota li d-Direttivi tal-UE dwar il-Kontabilità u t-Trasparenza bħalissa qegħdin jiġu 
riveduti u dan jikkostitwixxi opportunità biex jiġu evitati l-evażjoni tat-taxxa u l-
korruzzjoni minn industriji tal-estrazzjoni;
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14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tidentifika għażliet ġodda għat-tisħiħ tal-istandards dwar ir-
responsabbiltajiet ta’ korporazzjonijiet transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet soċjali u 
ambjentali u mezzi possibbli tal-implimentazzjoni;

15. Huwa mħasseb li ċerti kumpaniji taż-żejt u l-gass mhux konvenzjonali joperaw bi 
standards ta’ sikurezza differenti madwar id-dinja; jitlob li l-Istati Membri jeħtieġu li l-
kumpaniji li jkollhom il-kwartieri ġenerali fl-UE japplikaw standards tal-UE fl-
operazzjonijiet kollha tagħhom madwar id-dinja;
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