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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. Realça que a exploração de recursos não convencionais de óleo e de gás pode constituir 
um entrave à consecução do «ODM 7 relativo à sustentabilidade ambiental», pondo 
simultaneamente em risco os compromissos assumidos em matéria de alterações 
climáticas, que já afetam principalmente os países mais pobres;

3. Sublinha que as aquisições de terras para exploração mineira de óleo e gás constituem um 
fator importante de tomada de posse de território à escala mundial e representam uma 
ameaça significativa para as comunidades indígenas mundiais, os agricultores e as pessoas 
mais pobres no que diz respeito ao acesso à água, ao solo fértil e aos alimentos;

4. Assinala com preocupação que o quadro regulamentar atual da legislação da UE não 
apresenta uma garantia adequada contra os riscos para o ambiente e a saúde humana 
decorrentes das atividades de extração de gás de xisto; como tal, manifesta preocupação 
em relação a qualquer potencial investimento por parte de empresas europeias em recursos 
não convencionais de óleo ou de gás nos países em desenvolvimento;

5. Considera que, no que diz respeito às empresas anfitriãs que investem em atividades de 
extração, a UE tem a responsabilidade de influenciar o seu comportamento relativamente 
a práticas mais sustentáveis, ou seja, reforçando a regulamentação e as normas de 
governação das sociedades aplicáveis aos bancos e fundos que as financiam;

6. Realça que existem vários instrumentos que poderiam fazer face aos impactos negativos 
sociais e ambientais 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;

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


