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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 netradicionālo naftas un gāzes resursu izmantošana varētu kavēt 
7. Tūkstošgades attīstības mērķa sasniegšanu vides ilgtspējības jomā, tajā pašā laikā 
apdraudot saistību izpildi attiecībā uz klimata pārmaiņām, kuras jau tagad visvairāk 
ietekmē nabadzīgās valstis;

3. uzsver, ka zemes iegūšana naftas un gāzes ieguvei ir galvenie stimuli zemes sagrābšanai 
pasaulē un rada būtiskus draudus pasaules iedzimto kopienu, lauksaimnieku un nabadzīgo 
iedzīvotāju piekļuvei ūdenim, auglīgai augsnei un pārtikai;

4. ar bažām norāda, ka spēkā esošais ES regulatīvais satvars nenodrošina atbilstošas 
garantijas pret draudiem videi un cilvēku veselībai, ko rada ar slānekļa gāzes ieguvi 
saistītās darbības; tāpēc ir norūpējusies par visiem iespējamajiem Eiropas uzņēmumu 
ieguldījumiem saistībā ar netradicionālajiem naftas vai gāzes resursiem jaunattīstības 
valstīs;

5. uzskata, ka, dodot mājvietu uzņēmumiem, kas veic ieguldījumus ieguves darbībās, ES 
pienākums ir ietekmēt šo uzņēmumu darbību saistībā ar ilgtspējīgākām praksēm, t. i., 
nostiprinot korporatīvās pārvaldības standartus un noteikumus, ko piemēro bankām un 
fondiem, kas tos finansē;

6. 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 vadlīnijas 
starptautiskajiem uzņēmumiem; tomēr norāda, ka, lai mazinātu ieguves radīto negatīvo 
ietekmi, uz brīvprātības principu balstītās vadlīnijas nav pietiekams risinājums;

7. mudina Komisiju noteikt jaunas iespējas nostiprināt standartus attiecībā uz starpvalstu 
korporāciju pienākumiem saistībā ar sociālajām un vides tiesībām un iespējamajiem 
īstenošanas instrumentiem.


