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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jitlob lill-Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurtà fl-
Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex 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 l-esplojtazzjoni ta’ riżorsi taż-żejt u gass mhux konvenzjonali jistgħu jfixklu 
l-kisba tal-‘MD 7 dwar is-Sostenibbiltà Ambjentali’ filwaqt li jipperikola l-impenji li 
ttieħdu fir-rigward tat-tibdil fil-klima, li diġà jaffettwaw l-aktar lill-pajjiżi l-foqra;

3. Jissottolinja li l-akkwiżizzjonijiet tal-art għat-tħaffir għaż-żejt u għall-gass huma fatturi 
ewlenin fit-teħid tal-art madwar id-dinja 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;

4. Jinnota bi tħassib li l-qafas regolatorju preżenti tal-leġiżlazzjoni tal-UE ma jipprovdix 
garanzija adegwata kontra r-riskji għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem li jirriżultaw mill-
attivitajiet tal-gass tax-shale; hu inkwetat, għalhekk, dwar kull investiment potenzjali 
minn kumpaniji Ewropej f’riżorsi taż-żejt jew tal-gass mhux konvenzjonali f’pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw;

5. Jieħu l-pożizzjoni li, meta tospita kumpaniji li jinvestu f’attivitajiet ta’ estrazzjoni, l-UE 
għandha responsabbiltà li tinfluwenza l-imġieba tagħhom fir-rigward ta’ prattiki aktar 
sostenibbli, jiġifieri, billi ssaħħaħ l-istandards u r-regolamenti tat-tmexxija tal-kumpanniji 
li japplikaw għall-banek u l-fondi li jiffinanzjawhom;

6. Jinnota li jeżistu ħafna strumenti li jistgħu jindirizzaw l-impatti soċjali u ambjentali 
negattivi 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;

7. 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.


