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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad daug atliktų tyrimų ir JAV patirtis rodo, kad skalūnų dujų gavyba kelia 
didelę grėsmę aplinkai ir sveikatai; ragina Komisiją, valstybes nares ir EIB neskirti 
finansavimo ir kitaip neremti skalūnų dujų ir alyvos paieškų ir naudojimo besivystančiose 
šalyse, atsižvelgiant į rimtas tvarumo problemas;

2. pabrėžia, kad netradicinių skalūnų dujų gavyba gali kelti didelę grėsmę, susijusią su 
vandens užterštumu, kurį ardymo proceso metu sukelia pavojingų cheminių medžiagų 
naudojimas; taip pat yra susirūpinęs dėl didelio vandens kiekio, naudojamo hidrauliniam 
ardymui, ir dėl galimo didelio išmetamo metano ir kt. kiekio;

3. mano, kad skalūnų dujų ir kito iškastinio kuro naudojimas turi atitikti Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 2 straipsnį, kuriame raginama „siekti tokios 
stabilios šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos atmosferoje, kad būtų išvengta 
pavojingo žmogaus kišimosi į klimato sistemą“, ir pabrėžia, kad didelė priklausomybė nuo 
iškastinio kuro, pvz., skalūnų dujų, infrastruktūrų, šis tarptautinis tikslas taptų 
nepasiekiamas;

4. mano, kad visame pasaulyje padidinus skalūnų dujų žvalgymą ir gamybą labai padidės 
išmetamas lakiojo metano kiekis ir kad dar neįvertintas bendras skalūnų dujų poveikis 
visuotiniam klimato atšilimui; pabrėžia, kad netradicinių naftos ir dujų išteklių naudojimas 
gali trukdyti įgyvendinti 7-ąjį JT tūkstantmečio vystymosi tikslą (TVT) – užtikrinti 
aplinkos tvarumą – ir trukdyti įgyvendinti naujausius Kopenhagos susitarime įtvirtintus 
tarptautinius įsipareigojimus dėl klimato kaitos; pažymi, kad klimato kaita jau dabar turi 
didžiausią įtaką neturtingoms šalims; be to, pabrėžia, kad, be tiesioginio poveikio 
sveikatai ir aplinkai, netradicinių dujų ar naftos gavyba kelia itin didelę grėsmę žmonių 
pragyvenimo šaltiniams, ypač Afrikos šalyse, kuriose vietos bendruomenės daugiausia 
priklauso nuo natūralių žemės ūkio ir žuvininkystės išteklių;

5. reikalauja pasimokyti iš JAV įgytos patirties eksploatuojant skalūnų dujų; itin susirūpinęs 
pažymi, kad norint vykdyti skalūnų dujų gavybą reikia labai daug vandens, o dėl to kils 
pavojus, kad nebus pasiektas 7-asis TVT dėl galimybės naudotis švariu vandeniu ir 
aprūpinimo maistu, ypač neturtingose šalyse, kuriose jau dabar labai trūksta vandens;

6. pabrėžia, kad žemės įsigijimas naftos ir dujų gavybai yra pagrindinė paskata užgrobti 
žemę besivystančiose šalyse ir kelia didelę grėsmę pasaulio čiabuvių bendruomenėms, 
ūkininkams ir neturtingiems žmonėms, neturintiems pakankamai vandens, derlingos 
dirvos ir maisto; pažymi, kad po 2008 m. finansų rinkų griūties labai padidėjo pasaulinės 
rizikos draudimo ir pensijų fondų investicijos į gavybos pramonės šakas, o tai dar labiau 
paskatino gavybą; todėl pabrėžia, kad Europos ekonominės veiklos vykdytojai veiklą 
visada turėtų vykdyti skaidriai ir glaudžiai konsultuodamiesi su visomis atitinkamomis 
valdžios institucijomis ir vietos bendruomenėmis žemės nuomos ir (arba) įsigijimo 
klausimais;
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7. pabrėžia, kad hidrauliniam ardymui reikia labai daug vandens, ir yra susirūpinęs, kad 
teritorijose, kurios kenčia nuo sausros, vietos bendruomenėms ir ūkininkams gali pritrūkti 
vandens, jeigu jų poreikiai nebus laikomi svarbiausiais;

8. pažymi, kad neaišku, ar dabartinė ES teisės aktuose įtvirtinta reguliavimo sistema suteikia 
tinkamą apsaugą nuo grėsmių, kurias skalūnų dujų gavyba kelia aplinkai ir žmonių 
sveikatai, dėl to Europos Komisija atlieka daugybę tyrimų, kuriuos numatoma užbaigti dar 
šiais metais; mano, kad besivystančiose šalyse veikiančios Europos bendrovės turėtų 
visapusiškai atsižvelgti į patirtį, įgytą atliekant šiuos skalūnų dujų eksploatavimo tyrimus, 
ir į visas su juo susijusias rekomendacijas; yra susirūpinęs dėl naftos bendrovių veiklos 
poveikio aplinkai, sveikatai ir vystymuisi, ypač į pietus nuo Sacharos esančiose šalyse, 
atsižvelgiant į nedideles galimybes įgyvendinti aplinkos ir sveikatos apsaugos įstatymus ir 
užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kai kuriose šalyse; be to, nurodo, kad Europos bendrovės 
turėtų taikyti atsakingos pramonės standartus visur, kur tik jos vykdo veiklą;

9. yra susirūpinęs dėl bet kokių galimų Europos bendrovių investicijų į netradicinius naftos 
ir dujų išteklius besivystančiose šalyse;

10. be to, pabrėžia, kad būtina laikytis ES įsipareigojimo užtikrinti SESV 208 straipsnyje 
įtvirtintą politikos suderinamumą vystymosi labui; laikosi nuomonės, kad priimdama 
įmones, investuojančias į gavybos veiklą, ES turėtų daryti įtaką jų elgsenai siekiant 
skatinti tvaresnę veiklą, pvz., griežtinant įmonių valdymo standartus ir taisykles, taikomas 
jas finansuojantiems bankams ir fondams, taip pat užtikrinant Pusiaujo principų, atsakingo 
investavimo principų ir Europos investicijų banko bei Bazelio bankų priežiūros komiteto 
taisyklių taikymą;

11. primena, kad tarptautinėms naftos bendrovėms ne tik turėtų būti taikomos tų šalių, kuriose 
jos vykdo veiklą, taisyklės, bet šios bendrovės taip pat turėtų turi būti pavaldžios tų šalių, į 
kurių biržą tos bendrovės įtrauktos, teismų jurisdikcijai; mano, kad buveinės šalies 
taisyklėse, vadovaujantis Jungtinių Amerikos Valstijų užsieniečių atsakomybės 
reikalavimo teisės aktų pavyzdžiu, reikėtų numatyti veiksmingas žmogaus teisių apsaugos 
priemones tais atvejais, kai trūksta atskaitomybės;

12. pažymi, kad esama daug priemonių, kurios galėtų padėti kovoti su neigiamu gavybos 
pramonės veiklos socialiniu poveikiu ir poveikiu aplinkai, pvz., Visuotinė ataskaitų 
teikimo iniciatyva, JT pasaulinio susitarimo iniciatyva ir EBPO gairės tarpvalstybinėms 
įmonėms; vis dėlto pažymi, kad savanoriškų gairių nepakanka siekiant sušvelninti 
neigiamą gavybos poveikį;

13. pažymi, kad šiuo metu persvarstomos ES Apskaitos ir Skaidrumo direktyvos ir tai yra 
puiki galimybė užkirsti kelią mokesčių vengimui ir korupcijai gavybos pramonės 
sektoriuose;

14. ragina Komisiją ieškoti naujų būdų griežtinti standartus, susijusius su tarptautinių 
korporacijų atsakomybe už socialines ir aplinkos teises, ir galimų įgyvendinimo 
priemonių;

15. yra susirūpinęs, kad netradicinių naftos ir dujų išteklių bendrovės veiklą visame pasaulyje 
vykdo remdamosi skirtingais saugos standartais; ragina valstybes nares reikalauti, kad 
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Europos Sąjungoje įsisteigusios bendrovės visai savo veiklai, kurią jos vykdo visame 
pasaulyje, taikytų ES standartus.
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