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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că numeroase studii, precum și experiența SUA, demonstrează că un 
număr de riscuri grave pentru mediu și sănătate sunt asociate cu extracția gazelor de șist; 
recomandă Comisiei, statelor membre și BEI să nu finanțeze și nici să sprijine în alt fel 
explorarea și exploatarea gazelor și petrolului de șist în țările în curs de dezvoltare, având 
în vedere preocupările serioase în ceea ce privește durabilitatea;

2. subliniază faptul că exploatarea neconvențională a gazelor de șist poate prezenta riscuri 
serioase în ceea ce privește contaminarea apei, determinată de utilizarea substanțelor 
chimice periculoase în procesul de fracturare; de asemenea, este îngrijorat în privința 
cantităților mari de apă utilizate pentru fracturarea hidraulică și a potențialelor emisii 
ridicate de metan, printre altele;

3. consideră că utilizarea gazelor de șist și a altor combustibili fosili trebuie să se facă în 
conformitate cu articolul 2 din Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice (CCONUSC), prin care se solicită stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de 
seră din atmosferă la un nivel care să împiedice orice perturbare antropică periculoasă a 
sistemului climatic și subliniază faptul că examinarea în detaliu a infrastructurilor de 
combustibili fosili, cum este gazul de șist, ar face inaccesibil acest obiectiv internațional;

4. consideră că intensificarea activităților de explorare și de producție a gazelor de șist la 
nivel mondial va duce la o creștere semnificativă a emisiilor volatile de metan și că 
potențialul general de încălzire globală al gazului de șist nu a fost evaluat; subliniază, prin 
urmare, faptul că exploatarea resurselor neconvenționale de petrol și gaze ar putea 
împiedica atingerea Obiectivului de Dezvoltare al Mileniului (ODM) 7 al ONU privind 
asigurarea sustenabilității mediului și ar submina cele mai recente angajamente 
internaționale privind schimbările climatice, consacrate prin Acordul de la Copenhaga; 
remarcă faptul că schimbările climatice afectează deja cel mai mult țările sărace; 
subliniază în plus faptul că, pe lângă efectele directe asupra sănătății și asupra mediului, 
impactul extracției neconvenționale de petrol și gaze asupra mijloacelor de subzistență ale 
oamenilor reprezintă un pericol important, în special în țările africane, unde comunitățile 
locale depind în mare măsură de resursele naturale pentru agricultură și pescuit;

5. insistă asupra faptului că trebuie urmat exemplul SUA în ceea ce privește exploatarea 
gazelor de șist; remarcă cu deosebită îngrijorare faptul că extracția gazelor de șist necesită 
volume foarte mari de apă, fapt care va îngreuna realizarea ODM 7 în ceea ce privește 
accesul la apă curată și la siguranța alimentară, în special în țările sărace, care se confruntă 
deja cu un mare deficit de apă;

6. subliniază faptul că achizițiile de teren în vederea extracției gazelor și petrolului reprezintă 
un factor important al acaparării de terenuri în țările în curs de dezvoltare, fapt care 
prezintă o amenințare majoră pentru comunitățile indigene, agricultorii și populația săracă 
de la nivel mondial în ceea ce privește accesul la apă, sol fertil și alimente; remarcă faptul 
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că în urma prăbușirii piețelor financiare în anul 2008, s-a înregistrat o accelerare 
semnificativă a investițiilor globale în industriile extractive prin intermediul fondurilor 
speculative și de pensii, ceea ce a avut ca efect încurajarea realizării extracțiilor; 
subliniază, prin urmare, faptul că toate entitățile economice europene ar trebui să 
acționeze întotdeauna într-o manieră transparentă și în strânsă colaborare cu toate 
organismele guvernamentale corespunzătoare și cu comunitățile locale privind problemele 
legate de închirierile și/sau achizițiile de terenuri;

7. subliniază faptul că fracturarea hidraulică necesită o cantitate imensă de apă și este 
preocupat de faptul că în zonele care suferă de secetă, comunitățile locale și agricultorii 
pot suferi de deficit de apă în cazul în care necesitățile lor nu sunt considerate prioritare;

8. constată că întrucât este neclar dacă cadrul actual de reglementare al legislației comunitare 
prevede o garanție adecvată împotriva riscurilor pentru mediu și sănătatea omului care 
rezultă din activitățile legate de gazele de șist, Comisia Europeană realizează o serie de 
studii, planificate pentru sfârșitul acestui an; consideră că învățăturile extrase din aceste 
studii privind exploatarea de gaze de șist și recomandările aferente ar trebui să fie luate în 
considerare pe deplin de către companiile europene din țările în curs de dezvoltare; este 
îngrijorat în legătură cu efectele activităților companiilor petroliere asupra mediului, 
sănătății și dezvoltării, în special în Africa Subsahariană, dată fiind capacitatea limitată de 
punere în aplicare a legilor în materie de mediu și protecția sănătății în unele dintre țările 
din regiune; în plus, este de părere că întreprinderile europene ar trebui să folosească 
standarde industriale responsabile pretutindeni unde operează;

9. este preocupat cu privire la potențialele investiții ale companiilor europene în resursele de 
petrol sau gaze neconvenționale în țările în curs de dezvoltare;

10. subliniază faptul că trebuie respectată obligația UE de a asigura coerența politicilor în 
favoarea dezvoltării, consacrată în articolul 208 din TFUE; consideră că, prin găzduirea de 
companii care investesc în activități de extracție, UE ar trebui să influențeze 
comportamentul acestora pentru a încuraja practici mai sustenabile, de exemplu prin 
consolidarea standardelor de guvernanță a întreprinderilor și a reglementărilor aplicate 
băncilor și fondurilor care le finanțează, inclusiv prin punerea în aplicare a principiilor 
Equator, a principiilor privind investiția responsabilă și a normelor Băncii Europene de 
Investiții și ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară;

11. reamintește faptul că în plus față de reglementările din țările în care își desfășoară 
activitatea, companiile petroliere internaționale intră, de asemenea, sub jurisdicția 
instanțelor din țările în care sunt cotate la o bursă de valori; consideră că reglementarea 
privind țara de origine ar trebui să ofere un mijloc eficient de protecție a drepturilor 
omului în situații în care există lacune privind responsabilitatea, după modelul legii Alien 
Tort Claims Act din SUA;

12. constată că există numeroase instrumente care ar putea aborda impactul negativ social și 
de mediu al activităților industriilor extractive, precum Inițiativa de Raportare Globală, 
inițiativa „Global Compact” a ONU și orientările OCDE pentru întreprinderile 
multinaționale; subliniază, totuși, faptul că orientările voluntare sunt insuficiente pentru a 
reduce impactul negativ al extracției;



AD\905166RO.doc 5/6 PE486.208v02-00

RO

13. remarcă faptul că Directivele UE privind contabilitatea și transparența sunt în curs de 
revizuire, fapt care constituie o oportunitate de prevenire a evaziunii fiscale și a corupției 
în industriile extractive;

14. îndeamnă Comisia să găsească opțiuni noi pentru consolidarea standardelor legate de 
responsabilitățile corporațiilor transnaționale în ceea ce privește drepturile sociale și de 
mediu și eventualele mijloace de punere în aplicare;

15. este preocupat de faptul că unele companii de gaze și petrol neconvenționale își desfășoară 
activitatea la standarde de siguranță diferite la nivel mondial; solicită statelor membre să 
impună companiilor care au sediul central în UE să aplice standardele UE în toate 
operațiunile lor din întreaga lume.
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