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Двадесет шест чланова Европског парламента упутило је писмо Оливеру Вархељију,
европском комесару за суседство и преговоре о проширењу, у вези са "све већим
кинеским утицајем у Србији и предстојећом штетом по животну средину која је настала
услед неколико тешких индустријских пројеката кинеских компанија у Србији", наводи се
у саопштењу за јавност.

  

  
  

Kинеске инвестиције тешке индустрије довеле до загађења ваздуха до драматичног
нивоа, док је квалитет пијаће воде угрожен, што озбиљно угрожава бунаре и људе који
живе у близини

    

Писмо су, како се наводи, иницирали посланица Мириам Лекман (ЕПП / Словачка) и
Реинхард Бутикофер, члан ЕП (Зелени / ЕФА, Немачка), обоје копредседавајући
Интерпарламентарног савеза за Кину (ИПАЦ).
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Посланици, наводи се, скрећу пажњу на „низ кинеских инвестиција тешке индустрије у и
око Смередева, Бора и Костолца, као и фабрику гума Шандонг Линглонг у Зрењанину, и
позивају повереника да подсети Владу Србије да се придржава свог националног
законодавства, као и правила ЕУ која се односе на процес приступања“.

  

Реинхард Бутикофер, који је и председавајући Делегације ЕП за односе са Кином, рекао
је да су „кинеске инвестиције тешке индустрије довеле до загађења ваздуха до
драматичног нивоа, док је квалитет пијаће воде угрожен, што озбиљно угрожава бунаре
и људе који живе у близини“.

  

„Али ово није проблем само за заједнице на угроженим местима. Ниједном страном
инвеститору не сме бити дозвољено да игнорише или заобиђе заједничке европске
стандарде који су договорени управо зато што загађење и штета по животну средину не
познају националне границе“, наводи он.

  
  

Кинеским инвестиционим пројектима недостаје транспарентност и одрживост, а поред
штете по животну средину имају и корозиван ефекат на управљање

    

„Ове инвестиције и њихов утицај симболизују све већи утицај Кине у Србији и другде.
Кинеским инвестиционим пројектима недостаје транспарентност и одрживост, а поред
штете по животну средину имају и корозиван ефекат на управљање. Због тога је важно
да Европска унија позове српску владу да се позабави утицајем ових инвестиција, као и
да поштује домаће законодавство и прописе донете у процесу приступања ЕУ“, рекла је
Мириам Лекман, чланица Европског парламента.
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