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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 сондирането и експлоатацията на шистов газ и 
шистов нефт в развиващите се страни предвид сериозните опасения във връзка с 
устойчивото развитие;

2. подчертава, че експлоатацията на неконвенционални източници на нефт и газ може 
да възпрепятства постигането на ЦХР 7 относно екологичната устойчивост, като 
излага на риск поетите ангажименти във връзка с изменението на климата, които 
вече засягат предимно бедните страни;

3. подчертава, че придобиването на земя за добив на нефт и газ е основен двигател на 
заграбването на земя в световен мащаб и представлява сериозна заплаха за местните 
общности, земеделските производители и бедните по отношение на достъпа до 
вода, плодородни почви и храна;

4. отбелязва със загриженост, че действащата регулаторна рамка на европейското 
законодателство не предоставя адекватни гаранции срещу рисковете за околната 
среда и човешкото здраве вследствие от дейностите за добив на шистов газ; поради 
това изразява тревога относно потенциалните инвестиции от страна на европейски 
дружества в неконвенционални източници на нефт и газ в развиващи се страни;

5. застъпва становището, че при приемането на дружества, които инвестират в 
добивни дейности, ЕС носи отговорността да оказва влияние върху тяхното 
поведение по отношение на по-устойчиви практики, т.е. чрез повишаване на 
стандартите и регламентите за корпоративно управление, приложими за банките и 
фондовете, които ги финансират;

6. 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;

7. 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 възможни средства за прилагане.


