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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 skalūno dujų gavyba kelia 
rimtą grėsmę aplinkai ir sveikatai; ragina Komisiją, valstybes nares ir EIB neskirti 
finansavimo ir kitaip neremti skalūno dujų ir alyvos paieškų ir naudojimo besivystančiose 
šalyse, atsižvelgiant į rimtas tvarumo problemas;

2. pabrėžia, kad nekonvencinės naftos ir dujų išteklių naudojimas gali trukdyti įgyvendinti 
MDG 7 dėl aplinkos tvarumo ir kelti grėsmę įsipareigojimams dėl klimato kaitos, kurie 
jau dabar turi didžiausią įtaką neturtingoms šalims;

3. pažymi, kad žemės įsigijimas naftos ir dujų gavybai yra pagrindinė paskata užgrobti žemę 
pasaulyje ir kelia didelę vandens, derlingos dirvos ir maisto prieinamumo grėsmę pasaulio 
čiabuvių bendruomenėms, ūkininkams ir neturtingiems žmonėms;

4. išreiškia susirūpinimą, kad dabartinė ES teisės aktuose įtvirtinta reguliavimo sistema 
nesuteikia tinkamos apsaugos nuo grėsmių, kurias skalūnų dujų gavyba kelia aplinkai ir 
žmonių sveikatai; todėl yra susirūpinęs dėl bet kokių galimų Europos bendrovių 
investicijų į nekonvencinės naftos ir dujų išteklius besivystančiose šalyse;

5. laikosi nuomonės, kad turėdama įmonių, investuojančių į gavybos veiklą, ES yra 
atsakinga už tai, kad būtų daromas poveikis jų elgsenai siekiant tvaresnės veiklos, pvz., 
griežtinant įmonių valdymo standartus ir taisykles, taikomas jas finansuojantiems 
bankams ir fondams;

6. 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;

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


