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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka daudzi pētījumi un ASV gūtā pieredze apliecina, ka ar slānekļa gāzes ieguvi ir 
saistīti vairāki nopietni draudi videi un veselībai; aicina Komisiju, dalībvalstis un EIB 
nefinansēt un nekā citādi neatbalstīt slānekļa gāzes un eļļas ieguves iespēju izpēti un tās 
izmantošanu jaunattīstības valstīs, ņemot vērā nopietnās bažas par ilgtspējību;

2. uzsver, ka netradicionālās slānekļa gāzes ieguve var radīt nopietnu ūdens piesārņojuma 
risku, ko hidrauliskās laušanas procesā rada bīstamu ķīmisku vielu izmantošana; arī pauž 
bažas par lielo ūdens daudzumu, ko izmanto šķidruma sašķelšanai, un potenciāli lielajām 
metāna un citu vielu emisijām;

3. uzskata, ka slānekļa gāzes un citu fosilā kurināmā veidu izmantošanā jāievēro ANO 
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 2. pants, kurā tiek prasīts sasniegt 
„siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas stabilizāciju atmosfērā tādā līmenī, kas novērstu 
bīstamu antropogēnu iejaukšanos klimata sistēmā”, un uzsver, ka, būtiski nemainot 
piesaisti tādai fosilā kurināmā infrastruktūrai kā slānekļa gāze, šis starptautiskais mērķis
nebūs sasniedzams;

4. uzskata, ka, palielinoties slānekļa gāzes izpētei un ieguvei visā pasaulē, pieaugs gaistošā 
metāna emisijas, un ka slānekļa gāzes globālās sasilšanas potenciāls nav aprēķināts; tādēļ 
uzsver, ka netradicionālo naftas un gāzes resursu izmantošana varētu kavēt 
7. Tūkstošgades attīstības mērķa sasniegšanu — vides ilgtspējības nodrošināšanu — un 
apdraudēt jaunāko starptautisko saistību izpildi attiecībā uz klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Kopenhāgenas vienošanos; atzīmē, ka klimata pārmaiņas jau tagad visvairāk ietekmē 
nabadzīgās valstis; turklāt uzsver, ka papildus tiešajai ietekmei uz veselību un vidi 
netradicionālās gāzes vai naftas ieguves ietekme uz cilvēku iztikas līdzekļiem draudus 
īpaši rada Āfrikas valstīs, kur vietējās kopienas ir būtiski atkarīgas no lauksaimniecībā un 
zivsaimniecībā izmantotajiem dabas resursiem;

5. uzstāj, ka ir jāmācās no ASV pieredzes slānekļa gāzes izmantošanas jomā; ar bažām īpaši 
norāda, ka slānekļa gāzes ieguvei ir nepieciešams ļoti liels ūdens daudzums un tas
apgrūtina 7. Tūkstošgades attīstības mērķa sasniegšanu attiecībā uz tīra dzeramā ūdens 
pieejamību un pārtikas nodrošinājumu, jo īpaši nabadzīgās valstīs, kur jau būtiski trūkst 
ūdens;

6. uzsver, ka zemes iegūšana naftas un gāzes ieguvei ir galvenie stimuli zemes sagrābšanai 
jaunattīstības valstīs, kas rada būtiskus draudus pasaules pamatiedzīvotāju kopienu, 
lauksaimnieku un nabadzīgo iedzīvotāju piekļuvei ūdenim, auglīgai augsnei un pārtikai; 
atzīmē, ka pēc finanšu tirgu sabrukuma 2008. gadā tika ievērojami paātrināti globālie 
ieguldījumi ieguves rūpniecībā no riska ieguldījumu un pensiju fondiem, tādējādi vēl 
vairāk veicinot ieguvi; tādēļ uzsver, ka jautājumos par zemes nomu un/vai iegādi visiem 
Eiropas ekonomikas dalībniekiem vienmēr būtu jāapspriežas un atklātā veidā jāsadarbojas 
ar visām attiecīgajām valsts struktūrām un vietējām kopienām;
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7. uzsver, ka hidrauliskai laušanai ir nepieciešams milzīgs ūdens daudzums, un pauž bažas, 
ka apvidos, kur valda sausums, vietējās kopienas un lauksaimnieki var ciest no ūdens 
trūkuma, ja viņu vajadzības netiek noteiktas par prioritāti;

8. norāda — tā kā nav skaidrs, vai spēkā esošie ES reglamentējošie noteikumi nodrošina 
atbilstošas garantijas pret draudiem videi un cilvēku veselībai, ko rada ar slānekļa gāzes 
ieguvi saistītās darbības, Eiropas Komisija uzsāk virkni pētījumu, kuru rezultāti gaidāmi 
šogad; uzskata, ka Eiropas uzņēmumiem jaunattīstības valstīs ir pilnībā jāņem vērā šajos 
pētījumos gūtā pieredze par slānekļa gāzes ieguves izpēti un ieteikumi saistībā ar to; pauž 
bažas par naftas uzņēmumu darbības ietekmi uz vidi, veselību un attīstību, jo īpaši 
Subsahāras Āfrikā, ņemot vērā ierobežotās iespējas īstenot un ieviest vides un veselības 
aizsardzības tiesību aktus dažās valstīs šajā reģionā; turklāt norāda, ka Eiropas 
uzņēmumiem, lai kur tie darbotos, būtu jāievēro atbildīgas rīcības nozares standarti;

9. pauž bažas par iespējamiem Eiropas uzņēmumu ieguldījumiem saistībā ar 
netradicionāliem naftas vai gāzes resursiem jaunattīstības valstīs;

10. uzsver, ka ir jāievēro ES pienākums nodrošināt attīstības politikas saskaņotību, kā noteikts 
LESD 208. pantā; uzskata, ka, ļaujot izvietot uzņēmumus, kas iegulda ieguves darbībās, 
ES būtu jāietekmē šo uzņēmumu darbība, lai veicinātu ilgtspējīgākas prakses, piemēram, 
nostiprinot uzņēmumu pārvaldības standartus un noteikumus, ko piemēro bankām un 
fondiem, kas tos finansē, tostarp Ekvatora principus, atbildīgas investēšanas principus, 
Eiropas Investīciju bankas un Bāzeles Banku uzraudzības komitejas noteikumus;

11. atgādina, ka papildus to valstu noteikumiem, kurās darbojas starptautiskie naftas 
uzņēmumi, uz tiem attiecas arī to valstu tiesu jurisdikciju normas, kurās tie ir iekļauti 
biržas sarakstos; uzskata, ka mītnes zemes tiesību aktos ir jāparedz efektīvs cilvēktiesību 
aizsardzības līdzeklis, kas izmantojams atbildības trūkumu gadījumā, pamatojoties uz 
ASV Ārvalstnieku civiltiesību pārkāpumu akta modeli;

12. norāda, ka pastāv daudzi instrumenti, ko varētu izmantot, lai risinātu ieguves rūpniecības 
darbību radītās negatīvās ietekmes problēmas sociālajā un vides jomā, piemēram, Globālā 
ziņošanas iniciatīva, ANO iniciatīva Global Compact un ESAO pamatnostādnes 
starptautiskajiem uzņēmumiem; tomēr norāda — lai mazinātu ieguves radīto negatīvo 
ietekmi, uz brīvprātības principu balstītās pamatnostādnes nav pietiekams risinājums;

13. atzīmē, ka ES Grāmatvedības direktīva un Pārredzamības direktīva pašlaik tiek pārskatīta, 
kas dod iespēju novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un korupciju ieguves 
rūpniecībā;

14. prasa Komisijai noteikt jaunas iespējas nostiprināt standartus attiecībā uz starptautisku 
korporāciju pienākumiem saistībā ar sociālajām un vides tiesībām un iespējamiem 
īstenošanas līdzekļiem;

15. pauž bažas par to, ka daži netradicionālās naftas un gāzes uzņēmumi pasaules mērogā 
darbojas saskaņā ar atšķirīgiem drošības standartiem; aicina dalībvalstis pieprasīt, lai 
uzņēmumi, kas reģistrēti ES, visā savā darbībā pasaulē piemērotu ES standartus.
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