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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου και πετρελαίου

(2011/2309(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως 
το άρθρο 194,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 με 
τίτλο «Πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-
2020»1,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 
για τη διαμόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20)2,

- έχοντας υπόψη την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 30ής Μαΐου 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, 
εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων3,

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του 
Συμβουλίου4,

- έχοντας υπόψη την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: οδηγία 
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον5· οδηγία 2001/42/ΕΚ 
σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων6· οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας7· οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων8· κανονισμός 1907/2006/ΕΚ σχετικά με την 
καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων9· οδηγία 
98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά10;· οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 ΕΕ L 164 της 30.06.1994, σ. 3.
4 ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 1.
5 ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σ. 40.
6 ΕΕ L 197 της 21.07.2001, σ. 30
7 ΕΕ L 102 της 11.04.2006, σ. 15.
8 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
9 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
10 ΕΕ L 123 της 24.04.1998, σ. 1.
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ουσίες1;· οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη 
και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας2;· και οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης3,

- έχοντας υπόψη τα από 4 Φεβρουαρίου 2011 συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ενεργειακό χάρτη πορείας 
για το 20504,

- έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές 
υποδομές κα την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ5,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-
0000/2012),

Ενεργειακές πτυχές

Εν δυνάμει πόροι

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων από την Αρχή Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ· 
αναγνωρίζει ότι, αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, 
παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός μεγάλου αυτόχθονος ενεργειακού πόρου· διαπιστώνει ότι 
το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων πετρελαιούχου σχιστόλιθου της Ευρώπης είναι 
συγκεντρωμένο στην Εσθονία και ότι πρέπει να διεξαχθούν έρευνες για άλλες πηγές μη 
συμβατικού πετρελαίου στην Ευρώπη σε ευρύτερη κλίμακα·

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη των πολιτικών θα επωφεληθούν από ακριβέστερα 
δεδομένα που θα τους επιτρέψουν να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, 
ως εκ τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαιούχου 
σχιστόλιθου πρέπει να εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί· επικροτεί τις εκτιμήσεις των 
κρατών μελών και τα ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο αυτό, και ζητεί από την 
Επιτροπή να συμβάλει στον καθορισμό του επιπέδου των διαθέσιμων αποθεμάτων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην Ένωση συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων των κρατών μελών και τα διαθέσιμα αποτελέσματα από τα έργα εξερεύνησης 
με σκοπό την ανάλυση και την εκτίμηση της οικονομικής και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στο εσωτερικό της·

                                               
1 ΕΕ L 10 της 14.01.1997, σ. 13.
2 ΕΕ L 143 της 30.04.2004, σ. 56.
3 ΕΕ L 24 της 29.01.2008, σ. 8.
4 COM(2011)0885.
5 COM(2011)0658.
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Ενεργειακές αγορές

3. επισημαίνει ότι η τεράστια άνθιση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στη δυναμική της αγοράς και στις τιμές του φυσικού αερίου, 
προκαλώντας ιδίως την αναδρομολόγηση υγροποιημένου φυσικού αερίου που 
προοριζόταν για την αγορά των ΗΠΑ·

4. διαπιστώνει ότι, καθώς η αγορά φυσικού αερίου καθίσταται ολοένα περισσότερο 
παγκόσμια και διασυνδεδεμένη, η εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου θα 
αυξήσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και θα 
εξακολουθήσει, ως εκ τούτου, να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις τιμές· επισημαίνει ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο θα βοηθήσει να ενισχυθεί η θέση των πελατών έναντι των 
προμηθευτών φυσικού αερίου και θα οδηγήσει, ως εκ τούτου, σε χαμηλότερες τιμές·

5. καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της εξέλιξης της αγοράς φυσικού αερίου και της 
ανάπτυξης του καθορισμού των τιμών στους ενεργειακούς κόμβους στην Ευρώπη, να 
εξετάσει κατά την επόμενη συνεδρίαση του Ενεργειακού Συμβουλίου ΕΕ-ΗΠΑ τον 
πιθανό αντίκτυπο της παγκόσμιας εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην 
αγορά ΥΦΑ και την άρση τυχόν περιορισμών στο παγκόσμιο εμπόριο ΥΦΑ·

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως εκ 
τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου για 
τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης, μεταξύ 
άλλων και στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τρίτες 
χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων και πολιτικών 
που στοχεύουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης, η διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, διαμετακόμισης 
και κατανάλωσης·

7. τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική, διασυνδεδεμένη και ολοκληρωμένη ενεργειακή 
αγορά στο εσωτερικό της ΕΕ έχει επίσης ουσιαστική σημασία, μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την πλήρη αξιοποίηση της ενδεχόμενης παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν ενεργά την επίτευξη 
αυτού του στόχου, διασφαλίζοντας ιδίως μια ομαλή μετάβαση στις απαιτήσεις της τρίτης 
δέσμης μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια, με σκοπό την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών 
αγορών ως το 2014·

Μετάβαση σε μια οικονομία απαλλαγμένη από εκπομπές άνθρακα

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα βοηθήσει στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-
95% ως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που αποτελεί τη βάση του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050·

9. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το φυσικό αέριο θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο για τη 
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μεταμόρφωση του ενεργειακού συστήματος, όπως ορίζεται στον προαναφερθέντα χάρτη 
πορείας, διότι αποτελεί έναν γρήγορο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα, περισσότερο ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, μειώνοντας έτσι τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· πιστεύει ότι το σχιστολιθικό φυσικό αέριο μπορεί, ως 
καύσιμο-«γέφυρα» να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο εν προκειμένω, ιδίως σε εκείνα τα 
κράτη μέλη που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες άνθρακα για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας·

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –για παράδειγμα, 
η αιολική ενέργεια– δεν είναι συνεχείς και χρειάζεται να υποστηριχθούν από μια 
αξιόπιστη και ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση και 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, το φυσικό αέριο ενδέχεται μακροπρόθεσμα να 
περιορισθεί σε εφεδρικό και αντισταθμιστικό ρόλο·

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας της ΕΕ 
για το 2050, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη συμβατικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση της χρήσης μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα αποφασιστεί εν τέλει από την αγορά·

Βιομηχανικές και οικονομικές πτυχές του μη συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Βιομηχανικό περιβάλλον

12. υπενθυμίζει ότι η τεράστια αύξηση της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις 
ΗΠΑ υποστηρίχθηκε από ένα εδραιωμένο βιομηχανικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένου επαρκούς αριθμού γεωτρύπανων, του αναγκαίου ανθρωπίνου 
δυναμικού και ενός έμπειρου και καλά εξοπλισμένου κλάδου υπηρεσιών· διαπιστώνει ότι, 
στην ΕΕ, θα χρειαστεί να περάσει καιρός έως ότου ο απαραίτητος κλάδος των υπηρεσιών 
αναπτύξει επαρκείς ικανότητες και οι εταιρείες αποκτήσουν τον αναγκαίο εξοπλισμό και 
εμπειρία, ώστε να υποστηρίξουν ένα υψηλό επίπεδο παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου, στοιχείο που ενδέχεται επίσης να συμβάλει σε υψηλότερο κόστος 
βραχυπρόθεσμα· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών εταιρειών από την ΕΕ 
και τις ΗΠΑ με σκοπό τη μείωση του κόστους· πιστεύει ότι οι προσδοκίες σχετικά με τον 
ρυθμό εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ πρέπει να είναι 
ρεαλιστικές·

13. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη που ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου να εισαγάγουν τις αναγκαίες απαιτούμενες δεξιότητες στα γενικά 
συστήματα παιδείας και κατάρτισής τους, ούτως ώστε να προετοιμασθεί το αναγκαίο 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της υποστήριξης της ανάπτυξης της βιομηχανίας σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών, ιδίως όσον αφορά 
αγωγούς και οδούς·

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα πιθανά οικονομικά οφέλη του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων απασχόλησης·
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16. επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να αναγνωρίσει 
και να αντιμετωπίσει τους ενδεχόμενους φραγμούς στις επενδύσεις για την εκμετάλλευση 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ·

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, ούτως 
ώστε να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής εκμετάλλευση του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου·

Πλαίσιο χορήγησης άδειας

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα θεσπίσουν τα αναγκαία διοικητικά και 
εποπτικά μέσα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο·

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία χορήγησης άδειας εξερεύνησης για σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο ρυθμίζεται μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει την εξόρυξη ή τους 
υδρογονάνθρακες· εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά 
την εξερεύνηση σε αρχικά στάδια είναι επαρκές·

20. τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης διαβούλευσης με το κοινό, ιδίως στο πλαίσιο της 
εισαγωγής μιας νέας προσέγγισης της εξερεύνησης για σχιστολιθικό φυσικό αέριο· 
επισημαίνει ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχει έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης κατά 
τη φάση της έγκρισης· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη νομοθεσία τους για να 
διαπιστώσουν εάν λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εν λόγω πτυχή·

21. εκφράζει την άποψη ότι εκείνα τα κράτη μέλη που αναλαμβάνουν έργα σχετικά με 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο πρέπει να υιοθετούν μια μονοαπευθυντική προσέγγιση έναντι 
της έγκρισης και χορήγησης άδειας και της εξέτασης της συμμόρφωσης προς τους 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς, που αποτελεί τη συνήθη πρακτική σε ορισμένα κράτη 
μέλη για όλα τα ενεργειακά έργα·

22. καλεί τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να βελτιώσουν χωρίς 
καθυστέρηση τα κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον 
αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να προετοιμασθούν 
για ενδεχόμενη μελλοντική παραγωγή σε εμπορική κλίμακα στην Ευρώπη·

Κοινή γνώμη και βέλτιστες πρακτικές

Στάση της κοινής γνώμης

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί καλύτερη 
πληροφόρηση του κοινού σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και υποστηρίζει τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα παρέχουν πρόσβαση σε 
ευρύ πεδίο πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τέτοιου είδους εργασίες· καλεί 
επιτακτικά τις εταιρείες που εξορύσσουν σχιστολιθικό φυσικό αέριο στην ΕΕ να 
παρέχουν, πριν από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητές 
τους, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που σκοπεύουν να 
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χρησιμοποιήσουν κατά την υδραυλική ρωγμάτωση·

24. διαπιστώνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους φορείς εκμετάλλευσης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ να συμμετάσχουν και να οικοδομήσουν ισχυρές σχέσεις με τις 
τοπικές κοινότητες σε κάθε στάδιο των εργασιών τους, δεδομένου ότι η ΕΕ έχει 
μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα από ό,τι οι ΗΠΑ και ότι οι ιδιοκτήτες γης στην 
Ευρώπη δεν κατέχουν τους υπόγειους πόρους και, επομένως, δεν ωφελούνται άμεσα από 
την εξόρυξη, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ· καλεί τις εταιρείες σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες θα ωφεληθούν από την εκμετάλλευση
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου·

25. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε έναν διαφανή και ανοιχτό διάλογο με την 
κοινωνία των πολιτών που θα βασίζεται στα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία· 
υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2012 περιλαμβάνει κονδύλιο που 
προορίζεται για τη χρηματοδότηση πιλοτικών έργων και άλλων υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων με σκοπό την ενθάρρυνση ενός τέτοιου διαλόγου· εκτιμά ότι αυτό πρέπει 
να οργανωθεί με ουδέτερο τρόπο και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών, των τοπικών κοινοτήτων, του ευρύτερου 
κοινού, των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ·

Βέλτιστες πρακτικές

26. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και των 
βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών κατά την παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
και της συνεχούς βελτίωσης τεχνολογιών και πρακτικών·

27. τονίζει ότι, μέσω της ανάπτυξης καλύτερων τεχνολογιών και πρακτικών βάσει αυστηρών 
κανονισμών, οι φορείς εκμετάλλευσης και οι κλάδοι των υπηρεσιών θα είναι σε θέση όχι 
μόνο να βελτιώσουν τη δημόσια αποδοχή των έργων που σχετίζονται με το σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, αλλά και να αποκτήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες εξαγωγών, δεδομένων των παγκόσμιων προκλήσεων για το περιβάλλον που 
παρουσιάζει η εξερεύνηση για μη συμβατικό φυσικό αέριο·

28. επισημαίνει την ανάγκη για ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας και επιθεωρήσεις σε κρίσιμα 
από άποψη ασφάλειας στάδια κατασκευής φρεάτων και υδραυλικής ρωγμάτωσης· τονίζει, 
ιδίως, ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να μειώσουν την καύση σε πυρσούς και τον 
εξαερισμό και, όπου αυτό είναι εφικτό, να προβαίνουν σε ανάκτηση φυσικού αερίου·

29. υπογραμμίζει τη σημασία της αναγέννησης και αποκατάστασης της χρησιμοποιούμενης 
γης από τους φορείς εκμετάλλευσης και της παρακολούθησης μετά το πέρας των 
εργασιών και εφόσον ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους·

30. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ ΕΕ και 
ΗΠΑ· ενθαρρύνει, ειδικότερα, την αδελφοποίηση ευρωπαϊκών και αμερικανικών πόλεων 
και δήμων που έχουν ανακαλύψει σχιστολιθικό φυσικό αέριο· τονίζει τη σημασία της 
μεταφοράς γνώσης σχετικά με την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου από 
τη βιομηχανία προς τις τοπικές κοινότητες·

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν φιλικά προς 
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το περιβάλλον πιλοτικά έργα στην ΕΕ για την εκμετάλλευση μη συμβατικών εγχώριων 
πηγών ενέργειας·

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ισχύει για εργασίες που σχετίζονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για όποια τυχόν ζημία 
προκαλέσουν·

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.


