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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que vários estudos e experiências desenvolvidas pelos Estados Unidos da 
América demonstram que há uma série de riscos graves para o ambiente e a saúde 
associados à extração de gás de xisto; insta a Comissão, os Estados-Membros e o BEI a 
não financiarem ou apoiarem por outra via a exploração e a extração de gás de xisto e de 
óleo de xisto nos países em desenvolvimento, atendendo às graves preocupações em 
matéria de sustentabilidade;

2. Salienta que a extração não convencional de gás de xisto poderá acarretar riscos graves de 
contaminação da água devido à utilização de produtos químicos perigosos no processo de 
fratura; manifesta também a sua preocupação com, nomeadamente, a grande quantidade 
de água utilizada na fratura hidráulica e com as emissões de metano potencialmente 
elevadas;

3. Considera que a utilização de gás de xisto e outros combustíveis fósseis deve respeitar o 
artigo 2.º da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 
(CQNUAC), que apela à "estabilização das concentrações na atmosfera de gases com 
efeito de estufa, a um nível que evite uma interferência antropogénica perigosa com o 
sistema climático", e frisa que um investimento substancial nas infraestruturas de 
combustíveis fósseis, como o gás de xisto, poderia impossibilitar esse objetivo 
internacional;

4. Considera que o aumento da exploração e produção de gás de xisto à escala mundial 
resultará num aumento considerável das emissões evasivas de metano e que o potencial de 
aquecimento global (PAG) do gás de xisto não foi avaliado; realça, por conseguinte, que a 
exploração de recursos não convencionais de óleo e de gás pode constituir um entrave à 
consecução do Objetivo de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas (ODM) 7 –
que assegura a sustentabilidade ambiental – e pôr em causa os mais recentes 
compromissos internacionais em matéria de alterações climáticas consagrados no Acordo 
de Copenhaga; salienta que as alterações climáticas já afetam principalmente os países 
mais pobres; frisa ainda que, para além dos efeitos diretos para a saúde e o ambiente, o 
impacto que a extração não convencional de gás ou de óleo surte sobre as formas de 
subsistência das pessoas é particularmente ameaçadora, sobretudo nos países africanos, 
onde as comunidades locais dependem muito dos recursos naturais da agricultura e da 
pesca;

5. Insiste que é necessário aprender com a experiência dos EUA em matéria de exploração 
de gás de xisto; assinala com particular preocupação que a extração de gás de xisto requer 
enormes quantidades de água, o que pode dificultar o cumprimento dos objetivos do ODM 
7 relativamente ao acesso a água não poluída e à segurança alimentar, em especial nos 
países pobres já assolados por grande escassez de água;
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6. Sublinha que a aquisição de terras para exploração mineira de óleo e gás constituem um 
fator importante de tomada de posse de território nos países em desenvolvimento e pode 
representar uma ameaça significativa para as comunidades indígenas mundiais, os 
agricultores e as pessoas mais pobres no que diz respeito ao acesso à água, a solo fértil e a 
alimentos; salienta que, na sequência do colapso dos mercados financeiros em 2008, se 
verificou uma clara aceleração dos investimentos globais nas indústrias extrativas, a partir 
de fundos especulativos ("hedge funds") e fundos de pensão, o que intensificou a atividade 
extrativa; realça, por conseguinte, a necessidade de todas as entidades económicas 
europeias atuarem sempre em transparência e em consulta estreita com todos os 
organismos governamentais relevantes e com as comunidades locais, no que diz respeito 
ao arrendamento e/ou aquisição de terras;

7. Salienta que a fratura hidráulica requer enormes quantidades de água  e manifesta 
preocupação com o facto de, nas regiões afetadas pela seca, as comunidades locais e os 
agricultores poderem sofrer com a escassez de água, caso as suas necessidades não sejam 
consideradas prioritárias;

8. Assinala que, dada a falta de clareza sobre se o quadro regulamentar atual da legislação da 
UE apresenta uma garantia adequada contra os riscos para o ambiente e a saúde humana 
decorrentes das atividades de extração de gás de xisto, a Comissão Europeia realizará uma 
série de estudos, a apresentar no ano em curso; considera que os ensinamentos a retirar 
desses estudos em matéria de exploração de gás de xisto e as recomendações conexas 
devem ser plenamente tomadas em consideração pelas empresas europeias em países em 
desenvolvimento; manifesta-se preocupado com os efeitos das atividades das empresas 
petrolíferas no ambiente, na saúde e no desenvolvimento, sobretudo na África subsariana, 
dada a capacidade limitada de execução da legislação em matéria de proteção da saúde e 
do ambiente em alguns países; preconiza, além disso, que as empresas europeias devem 
aplicar normas industriais responsáveis onde quer que operem;

9. Manifesta preocupação com potenciais investimentos por parte de empresas europeias em 
recursos não convencionais de óleo ou de gás nos países em desenvolvimento;

10. Salienta a necessidade de respeitar a obrigação da UE no sentido de garantir a coerência 
das políticas de desenvolvimento, consagrada no artigo 208.º do TFUE; considera que, no 
que diz respeito às empresas anfitriãs que investem em atividades de extração, a UE deve 
influenciar o seu comportamento de forma a encorajar práticas mais sustentáveis, por 
exemplo, reforçando a regulamentação e as normas de governação das sociedades 
aplicáveis aos bancos e fundos que as financiam, com recurso, entre outros, aos Princípios 
do Equador, aos Princípios para o Investimento Responsável, e aos estatutos do Banco 
Europeu de Investimento e do Comité de Supervisão Bancária de Basileia;

11. Relembra que, para além das regulamentações dos países em que operam, as empresas 
petrolíferas internacionais encontram-se igualmente sob a jurisdição dos tribunais dos 
países onde estão cotadas em bolsa; considera que a regulação pelo país de origem deve 
constituir uma forma eficaz de proteger os direitos humanos nas situações em que a 
responsabilização é deficitária, a exemplo da "Alien Tort Claims Act" (lei relativa aos atos 
ilícitos contra estrangeiros) dos Estados Unidos;
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12. Realça que existem vários instrumentos que poderiam fazer face ao impacto negativo 
social e ambiental das atividades das indústrias extrativas, tais como a Iniciativa Global 
sobre a Elaboração de Relatórios, o Pacto Global ("Global Compact") das Nações Unidas 
e as Orientações para as Empresas Multinacionais da OCDE; contudo, salienta que as 
orientações voluntárias não são suficientes para atenuar o impacto negativo da extração;

13. Assinala que as diretivas da UE sobre transparência e contabilidade estão atualmente em 
processo de revisão, o que representa uma oportunidade para evitar a fraude fiscal e a 
corrupção nas indústrias extrativas;

14. Exorta a Comissão a identificar novas opções para reforço das normas relativas às 
responsabilidades das sociedades transnacionais em matéria de direitos ambientais e 
sociais, assim como possíveis meios de execução.

15. Manifesta a sua preocupação pelo facto de algumas empresas que realizam a extração não 
convencional de óleo e de gás operarem com base em diferentes normas de segurança 
noutras regiões do mundo; insta os Estados-Membros a exigirem às empresas com sede na 
UE que apliquem as normas da UE nas suas operações a nível mundial.



PE486.208v02-00 6/6 AD\905166PT.doc

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 19.6.2012

Resultado da votação final +:
–:
0:

16
1
9

Deputados presentes no momento da 
votação final

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, 
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, 
Michał Tomasz Kamiński, Gay Mitchell, Jean Roatta, Birgit Schnieber-
Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice 
Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gesine Meissner, Csaba Őry, 
Judith Sargentini, Patrizia Toia

Suplente(s) (nº 2 do art. 187º) presente(s) 
no momento da votação final

Ioan Enciu, Gabriele Zimmer


