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Въпрос с искане за устен отговор O-0191/2010
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Catherine Grèze, Ulrike Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jean-Luc 
Mélenchon, Luis Manuel Capoulas Santos, Renate Weber, Nirj Deva, Luis Yáñez-Barnuevo 
García, Jean-Pierre Audy, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Bernhard Rapkay, Constanze Angela 
Krehl, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Raül Romeva i 
Rueda, Martin Häusling, Gianni Vattimo, António Fernando Correia De Campos, Bernadette 
Vergnaud, Oriol Junqueras Vies, Gesine Meissner, Dirk Sterckx, Gerben-Jan Gerbrandy, Ilda 
Figueiredo, Corinne Lepage, Nuno Teixeira, Antonyia Parvanova, Jean-Marie Cavada, Charles 
Goerens, Pavel Poc, Michael Cashman, Isabelle Durant, Rebecca Harms, Francisco Sosa 
Wagner, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Thijs Berman, Damien Abad, Mariya Nedelcheva, 
Marie-Christine Vergiat

Относно: Подкрепа за проекта "Yasuni ITT" с оглед провеждане на борба срещу изменението 
на климата

Проектът "Yasuni ITT", започнат от правителството на Еквадор и засягащ резерват, считан от 
ЮНЕСКО за резерват от световно значение, цели финансирането с оглед неизползването на 
петрола от подземието на зона, проявяваща се като една от тези с най-голямото биологично 
разнообразие в света. Освен това зоната е населена от различни общности от коренното 
население, сред които племето Тагаери и Тароменани, които доброволно са избрали да 
живеят в изолация.

Петролната рента на Еквадор представлява 22.2% от БВП на Еквадор и 63.1% от неговия 
износ. Паркът Yasuni съдържа 850 милиона барила петрол, което ще рече 20% от общия 
петролен резерв на страната и 7.2 милиарда долара за износа. Международният доверителен 
фонд, създаден на 3 август 2010 г. и управляван от ПРООН, има за цел събирането на 
гореспоменатата сума, наполовина от държавата Еквадор, наполовина от международната 
общност, с цел инвестирането на тези средства във възобновяеми енергийни източници, както 
и за работни места, свързани с тези дейности.  Съгласно принципа, утвърден от ООН за "общи, 
но диференцирани отговорности" (декларацията от Рио относно изменението на климата -1992 
г.), проектът следва да се разглежда като новаторски опит за промяна в модела за развитие. 

Вследствие различните заявени видове подкрепа за проекта "Yasuni ITT", а именно от Бенита 
Фереро-Валднер в качеството си на член на Комисията, отговарящ за външните отношения - на 
6 март 2009 г., от Андската общност - на 5 февруари 2010 г., от държавните глави на страните 
от Латинска Америка и Карибите - на 23 февруари 2010 г., от Европейския съвет в 
Декларацията от Срещата на високо равнище между Андската общност и Европейския съюз - 
на 19 май 2010 г., дали Европейската комисия е готова да осигури политическа и естествено 
финансова подкрепа за проекта "Yasuni ITT"? Дали тя е готова да насърчи държавите-членки, 
големите европейски градове, ОИСР и международната общност като цяло? И накрая, дали тя 
е готова да обмисли как да извади на преден план и да създаде проекти, сходни с проекта 
"Yasuni ITT" на своята територия и на други места по света?

Какви са мерките, които Комисията възнамерява да предложи за подпомагане опазването на 
горите при зачитане на правата на коренното население в развиващите се страни? Какъв 
международен гъвкав механизъм, който да се основава на оригиналността на проектите би 
била тя в състояние да предложи, извън рамките на помощта за развитие, механизмите за 
чисто развитие и намаляването на емисиите от обезлесяване и деградация (REDD) и 
(REDD+)?
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