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Резолюция на Европейския парламент относно нарушенията на правата на 
човека в Уганда и Танзания във връзка с инвестициите в проекти за добив на 
изкопаеми горива
(2022/2826(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Уганда и Танзания,

– като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и 
насоките на ЕС за правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и 
офлайн,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 година, по 
която Уганда е страна, и по-специално член 9 от нея,

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 
декември 1966 г., ратифициран от Уганда на 21 юни 1995 г., и по-специално 
член 9 от него, който гарантира правото на свобода срещу произволен арест или 
задържане,

– като взе предвид Декларацията за правото и отговорността на лица, групи и 
обществени органи да насърчават и защитават общопризнатите права на човека и 
основни свободи, позната също като Декларацията на ООН относно защитниците 
на правата на човека, приета на 9 декември 1998 г., 

– като взе предвид Парижкото споразумение, прието на 21-вата конференция на 
страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Париж на 
12 декември 2015 г. и подписано на 22 април 2016 г. от всички държави от ЕС, 
както и от Уганда и от Танзания, наред с други държави,

– като взе предвид съвместната стратегия Африка-ЕС,

– като взе предвид резолюцията, приета от Общото събрание на ООН на 28 юли 
2022 г. и гласувана от 161 държави, включително всички държави — членки на 
ЕС, в която достъпът до чиста и здравословна околна среда се обявява за всеобщо 
право на човека,

– като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че проектът за развитие на езерото Алберт включва няколко 
партньора, като основният инвеститор е френското мултинационално петролно 
дружество „Тотал енержи“ (Тотал), заедно с Китайската национална офшорна 
петролна корпорация, Националната петролна компания на Уганда и 
Танзанийската петролна корпорация за развитие; като има предвид, че 
произвежданата продукция по проекта ще бъде транспортирана до пристанището 
на град Танга в Танзания чрез трансграничен тръбопровод — 
източноафриканския нефтопровод за суров нефт (EACOP); като има предвид, че 
проектът за нефтопровода EACOP стартира на 1 февруари 2022 г. и се планира да 
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приключи до 2025 г.; като има предвид, че дружеството „Тотал“ е започнало 
реализацията на два големи проекта за нефтени проучвания в Уганда, единият от 
които е проектът „Тиленга“, който ще включва сондажи за добив на нефт в 
природната защитена зона на водопада „Мърчисън“;

Б. като има предвид, че се очаква етапите на изграждане и експлоатация на 
нефтопровода да доведат до сериозни допълнителни неблагоприятни последици 
за общностите в районите, където се добива нефт и където минават 
тръбопроводите, включително да застрашат водните ресурси и да навредят 
непоправимо на поминъка на земеделските стопани, рибарите и собствениците на 
туристически компании, които зависят от богатите природни ресурси на региона; 
като има предвид, че офшорните съоръжения на нефтопровода EACOP в близост 
до танзанийското крайбрежие ще бъдат изградени в зона с висок риск от цунами, 
и следователно ще застрашават защитените морски зони; като има предвид, че 
тези рискове бяха посочени от нидерландската комисия за оценка на околната 
среда в нейния консултативен преглед на повторната оценка за екологичното и 
социалното въздействие на нефтопровода EACOP, като там се подчертава по-
специално, че предложената техника за транспортиране през водата и през влажни 
зони (открит изкоп) може да причини значителни неблагоприятни въздействия, 
особено във влажните зони;

В. като има предвид, че вече са известни огромните рискове и въздействия, 
причинявани от нефтените находища и от изграждането на тръбопроводна 
инфраструктура, като те са изчерпателно документирани в многобройни оценки 
за въздействието върху общността и в независими експертни проучвания; като 
има предвид, че се очаква проектът да застраши природните резервати и 
местообитания; като има предвид, че въпреки обявените от партньорите по 
проекта ползи за икономиката и заетостта, много източноафриканци и 
източноафрикански организации на гражданското общество продължават да 
оказват силна съпротива срещу изграждането на нефтопровода и свързаните с 
него проекти, като твърдят, че неговото въздействие върху местните общности и 
околната среда не си струва риска;

Г. като има предвид, че по-голямата част от планираната продукция по този 
мащабен нефтодобивен проект ще се добива и продава след 2030 г.; като има 
предвид, че добивът на нефт в Уганда би генерирал до 34 милиона тона 
въглеродни емисии годишно; като има предвид, че в доклад от 2021 г. 
Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди, че ограничаването на 
глобалното затопляне до 1,5 °C с цел предотвратяване на най-разрушителните 
последици от изменението на климата ще изисква незабавното спиране на 
всякакви нови дейности по разработване на находища за нефт и природен газ; 
като има предвид, че редица експерти в областта на околната среда и климата 
посочиха множество критични слабости в тези оценки на въздействието върху 
околната среда и социалната сфера, като според тях е неизбежно „възникването 
на нефтени разливи от нефтопровода EACOP в рамките на жизнения цикъл на 
проекта“;

Д. като има предвид, че в своето съобщение от 24 януари 2022 г. четиримата 
специални докладчици на ООН относно положението на защитниците на правата 
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на човека изразяват загриженост относно арестите, заплахите и съдебния тормоз 
спрямо защитници на правата на човека и неправителствени организации (НПО), 
работещи в петролния и газовия сектор в Уганда; като има предвид, че според 
съобщенията различни защитници на правата на човека, журналисти и 
представители на гражданското общество са били криминализирани, сплашвани и 
подлагани на тормоз, сред които Максуел Атухура, природозащитник и служител 
на място в Булиза за неправителствената организация Africa Institute for Energy 
Governance („Африкански институт за енергийно управление“), жертва на 
проникване с взлом и произволен арест; Федерика Марси, италианска 
журналистка, произволно арестувана на 25 май 2021 г.; Йос Кахиро Мугиза, 
председател на неправителствената организация Oil and Gas Human Rights 
Defenders Association („Сдружение на защитниците на правата на човека в 
петролната и газовата индустрия“), който е прекарал 56 нощи в затвора, без да 
бъде осъден от съд; Робърт Бирмуйе, лидер на хората, засегнати от проекта 
EACOP в област Киотера, който е бил произволно арестуван; Изито Кайинга 
Муду, координатор на Community Transformation Foundation Network (COTFONE 
– мрежа на фондации за трансформация на общността), в чийто дом и офис е 
проникнато с взлом в един и същ ден; и Фред Мвесингва, който е дал показания 
по делото срещу „Тотал енержи“ във Франция и впоследствие е заплашен с 
убийство;

Е. като има предвид, че от 2019 г. срещу „Тотал“ са предприемани съдебни действия 
във Франция поради твърдения, че компанията не е въвела подходящ план за 
надзор, обхващащ рисковете за здравето, безопасността, околната среда и правата 
на човека, както се изисква от френското законодателство, относно 
„задължението за надлежна проверка“ във връзка с проектите „Тиленга“ и EACOP 
и тяхното въздействие върху правата на човека; като има предвид, че през 
декември 2021 г. Касационният съд на Франция отхвърли обжалването на 
„Тотал“, а понастоящем предстои делото да бъде разгледано по същество и още 
не е взето решение;

Ж. като има предвид, че на 9 ноември 2021 г. на мисия от делегацията на ЕС и 
посолствата на Франция, Белгия, Дания, Норвегия и Нидерландия беше отказан 
достъп до петролната зона;

З. като има предвид, че близо 118 000 души са засегнати от проектите за добив на 
нефт: в някои случаи са били разрушени домове, за да се улесни изграждането на 
пътища за достъп или на преработвателните инсталации, а в други – земята е била 
конфискувана изцяло или частично и хората са загубили правото на свободно 
ползване на имотите си, а следователно и средствата си за препитание, без да са 
получили справедливо и адекватно обезщетение; като има предвид, че 
изплащаното обезщетение често е твърде малко, за да позволи на земеделските 
стопани, чиято земя е отчуждена, да закупят земя със сравнима стойност, на която 
да продължат да извършват селскостопанска дейност, и че следователно 
подобно незначително обезщетение сериозно и принципно влошава трайно 
техните доходи и условия на живот, така че преместените лица вече не са в 
състояние да печелят достатъчно, за да изхранват своите семейства, да изпращат 
децата си на училище или да ползват достъп до здравни грижи; като има предвид, 
че правата на коренното население на свободно, предварително и информирано 
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съгласие не се зачитат в съответствие с международните стандарти;

1. изразява дълбоката си загриженост относно нарушенията на правата на човека в 
Уганда и Танзания, свързани с инвестициите в проекти за изкопаеми горива, 
включително неправомерното лишаване от свобода на защитници на правата на 
човека, произволното прекратяване на дейността на неправителствени 
организации, произволните присъди за лишаване от свобода и изселването на 
стотици хора от тяхната земя без справедливо и адекватно обезщетение; изразява 
загриженост относно арестите, актовете на сплашване и съдебния тормоз срещу 
защитници на правата на човека и НПО, работещи в петролния и газовия сектор в 
Уганда; изисква от органите да гарантират, че защитниците на правата на човека, 
журналистите и групите на гражданското общество са свободни да извършват 
дейността си в изложените на риск общности, и призовава за незабавно 
освобождаване на всички произволно задържани защитници на правата на човека;

2. призовава правителствата на Уганда и Танзания да предприемат конкретни мерки, 
за да гарантират, че органите, силите за сигурност и политиките зачитат и спазват 
стандартите за правата на човека; настоява по-специално ЕС и други 
международни организации да поддържат и укрепват своя интегриран и 
координиран подход към Уганда, който включва насърчаване на доброто 
управление, демокрацията и правата на човека, както и укрепване на съдебната 
система и принципите на правовата държава, и настоятелно призовава ЕС и 
неговите държави членки да изразяват тези опасения по публични и 
дипломатически канали; настоятелно призовава правителството на Уганда да 
възстанови разрешенията за извършване на дейност на 54-те НПО, които са били 
произволно затворени или чиято дейност е била преустановена, и да предостави 
на лицата, които са били преместени, без да получат справедливо и адекватно 
обезщетение, достъп до земята им;

3. припомня, че в резултат на проекта EACOP повече от 100 000 души са били 
изложени на непосредствен риск от преместване без подходящи гаранции за 
адекватно обезщетение; настоятелно призовава лицата, които са изселени или им 
е отказан достъп до земите им, да бъдат обезщетени спешно, справедливо и 
адекватно, както е предвидено в Конституцията на Уганда и както е обещано от 
компаниите; изисква от органите да предприемат допълнителни мерки, за да 
обезщетят адекватно хората за загубено имущество и земя, да защитят правата на 
местните общности на здраве, околна среда, поминък и граждански свободи и да 
осигурят правна защита за засегнатите от дейностите на петролните компании 
през последните десетилетия; призовава двете правителства да актуализират 
националните закони относно придобиването на земя, оценката на земята и 
презаселването, за да се гарантира, че те са в съответствие с регионалните и 
международните стандарти, включително правото на свободно, предварително и 
информирано съгласие;

4. отново призовава органите на Уганда да разрешат свободен, ефективен и 
безпрепятствен достъп до петролната зона за организациите на гражданското 
общество, независими журналисти, международни наблюдатели и изследователи;

5. отново призовава за силна и амбициозна директива относно задължителната 
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корпоративна надлежна проверка и амбициозен правно обвързващ международен 
инструмент, който да гарантира спазване на задълженията в областта на правата 
на човека, околната среда и климата, както е посочено в неговата резолюция от 10 
март 2021 г., с препоръки към Комисията относно корпоративната надлежна 
проверка и корпоративната отчетност1;

6. призовава ЕС и международната общност да окажат максимален натиск върху 
органите на Уганда и Танзания, както и върху организаторите на проекти и 
заинтересованите страни, за опазване на околната среда и спиране на добивните 
дейности в защитени и чувствителни екосистеми, включително край бреговете на 
езерото Алберт, както и да се ангажират за използването на най-добрите налични 
средства за опазване на културата, здравето и бъдещето на засегнатите общности 
и да проучат алтернативи в съответствие с международните ангажименти в 
областта на климата и биологичното разнообразие; призовава организаторите на 
проекта EACOP в Уганда и Танзания да решат всички спорове, които е трябвало 
да бъдат разрешени преди стартирането на проекта, и да вземат предвид всички 
горепосочени рискове, застрашаващи проекта; настоятелно призовава 
дружеството „Тотал енержи“ да отдели една година преди стартирането на 
проекта, за да проучи осъществимостта на алтернативен маршрут с цел по-добро 
опазване на защитените и чувствителните екосистеми и водните ресурси на 
Уганда и Танзания, което би ограничило уязвимостта на водосборните басейни в 
региона на Големите африкански езера, които са важен ресурс за региона, и да 
проучи алтернативни проекти, основани на енергия от възобновяеми източници за 
по-добро икономическо развитие;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
специалния представител на Европейския съюз за правата на човека, на 
президента на Република Уганда, на президента на Република Танзания и на 
председателите на парламентите в Уганда и Танзания.
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