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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da mnoge študije in izkušnje iz ZDA kažejo, da je s črpanjem plina iz skrilavca 
povezanih več oblik resnega tveganja za okolje in zdravje; poziva Komisijo, države 
članice in EIB, naj glede na resne pomisleke glede trajnostnosti v državah v razvoju ne 
financirajo ali drugače podpirajo raziskav ali izkoriščanje plina in nafte iz skrilavca;

2. poudarja, da bi izkoriščanje nekonvencionalnih virov nafte in plina lahko oviralo 
uresničevanje razvojnega cilja tisočletja št. 7 o trajnostnem razvoju okolja in ogrožalo 
zaveze o podnebnih spremembah, ki že vplivajo zlasti na revne države;

3. poudarja, da so nakupi zemljišč za pridobivanje nafte in zemeljskega plina glavno gonilo 
za prisvajanje zemlje v svetovnem merilu in predstavljajo resno nevarnost za avtohtone 
skupnosti po svetu, kmetovalce in revne ljudi, da ne bodo imeli dostopa do vode, 
rodovitne prsti in hrane;

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sedanji regulativni okvir zakonodaje EU ne zagotavlja 
zadostnega jamstva v primeru tveganj za okolje in zdravje ljudi, ki izhajajo iz dejavnosti, 
povezanih s plinom iz skrilavca; je zato zaskrbljen zaradi možnosti, da bi evropska 
podjetja vlagala v nekonvencionalne vire nafte ali plina v državah v razvoju;

5. meni, da je odgovornost EU, da pri gostujočih podjetjih, ki vlagajo v ekstraktivno 
dejavnost, vpliva na njihovo čimbolj trajnostno delovanje, na primer s krepitvijo 
standardov in predpisov za upravljanje podjetij, ki veljajo za banke in sklade, ki jih 
financirajo;

6. ugotavlja, da obstaja mnogo instrumentov, ki bi lahko obravnavali negativne vplive 
ekstraktivnih dejavnosti na družbo in okolje, na primer Pobuda za globalno poročanje, 
globalni dogovor ZN in smernice OECD za multinacionalna podjetja; vseeno opozarja, da 
prostovoljne smernice niso dovolj za ublažitev negativnih vplivov ekstraktivnih 
dejavnosti;

7. poziva Komisijo, naj opredeli nove možnosti za krepitev standardov odgovornosti 
nadnacionalnih podjetij glede upoštevanja družbenih in okoljskih pravic ter načine za 
njihovo izvedbo.


