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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et arvukad uuringud ja Ameerika Ühendriikide kogumused näitavad, et 
kildagaasi ammutamisega on seotud mitmed tõsised keskkonna ja tervisega seotud riskid; 
kutsub komisjoni, liikmesriike ja Euroopa Investeerimispanka üles mitte rahastama ega 
muul moel toetama kildagaasi ja põlevkiviõli uurimist ja kasutamist arenguriikides, 
arvestades tõsiseid jätkusuutlikkusega seotud probleeme;

2. rõhutab, et mittetraditsiooniline kildagaasi kaevandamine võib kaasa tuua tõsiseid riske 
seoses vee saastumisega, mida põhjustavad purustusprotsessis kasutatavad ohtlikud 
kemikaalid; tunneb muu hulgas muret ka purustusvedelikuks kasutatava suure veekoguse 
ja võimalike suurte metaani heitkoguste pärast;

3. on seisukohal, et kildagaasi ja teiste fossiilkütuste kasutamine peab olema kooskõlas ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) artikliga 2, milles nõutakse, et on vaja 
„saavutada kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni stabiliseerumine atmosfääris tasemel, 
mis hoiaks ära antropogeense sekkumise kliimasüsteemi”, ja rõhutab, et märkimisväärne 
seotus fossiilkütuste infrastruktuuride, nt kildagaasiga, muudaks kõnealuse rahvusvahelise 
eesmärgi kättesaamatuks;

4. on seisukohal, et kui kildagaasi uurimine ja tootmine kogu maailmas suureneb, kaasneb 
sellega metaani kontrollimatute heitkoguste märkimisväärne kasv, ning et kildagaasi üldist 
globaalse soojendamise potentsiaali ei ole hinnatud; rõhutab seetõttu, et 
mittetraditsiooniliste nafta- ja gaasiressursside kasutamine võib takistada ÜRO 
aastatuhande 7. arengueesmärgi, s.o keskkonnasäästlikkuse saavutamist ja õõnestada 
Kopenhaageni kokkuleppes sätestatud kõige uuemaid rahvusvahelisi kliimamuutusega 
seotud kohustusi; märgib, et kliimamuutus mõjutab juba praegu kõige rohkem vaeseid 
riike; rõhutab, et lisaks otsestele tervise- ja keskkonnamõjudele on mittetraditsioonilise 
gaasi või nafta ammutamise mõju elatusvahenditele eriti suureks ohuks, eriti Aafrika 
riikides, kus kohalikud kogukonnad sõltuvad suurel määral looduslikest põllumajandus- ja 
kalandusressurssidest;

5. nõuab kildagaasi kasutamisel õppimist USA kogemustest; märgib erilise murega, et 
kildagaasi ammutamiseks on vaja väga suures koguses vett, mis võib raskendada 
aastatuhande 7. arengueesmärgi saavutamist seoses puhta vee kättesaadavuse ja toiduga 
kindlustatuse tagamisega, eelkõige vaestes riikides, kes seisavad juba praegu silmitsi väga 
suure veenappuse probleemiga;

6. rõhutab, et maa omandamine nafta ja gaasi kaevandamiseks on arenguriikides peamine 
tõukejõud maa hõivamiseks ning võib endast kogu maailmas kujutada tõsist ohtu 
põliselanike kogukondade, põllumajandusettevõtjate ja vaeste jaoks vee, viljaka pinnase ja 
toidu kättesaadavuse seisukohalt; märgib, et pärast finantsturgude kokkuvarisemist 2008. 
aastal on riski- ja pensionifondide globaalsed investeeringud kaevandustööstusse 
märkimisväärselt kasvanud, mille tagajärjeks on kaevandamise edasine ergutamine; 
rõhutab seetõttu, et kõik Euroopa majandusüksused peaksid maa rentimise ja/või 
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omandamise küsimustes tegema alati läbipaistval viisil ja tihedalt konsulteerides koostööd 
kõikide asjaomaste valitsusorganite ja kohalike kogukondadega;

7. rõhutab, et hüdrauliline purustamine nõuab väga palju vett, ja on mures, et põua tõttu 
kannatavates piirkondades võib kohalikel kogukondadel ja põllumajandustootjatel tekkida 
veenappus, kui nende vajadusi esikohale ei seata;

8. märgib, et kuna ei ole selge, kas ELi õiguse praegune reguleeriv raamistik annab piisava 
tagatise kaitseks kildagaasi kaevandamisest tulenevate ohtude eest keskkonnale ja 
inimtervisele, viib komisjon käesoleva aasta lõpu poole läbi seeria uuringuid; on 
seisukohal, et arenguriikides tegutsevad Euroopa ettevõtted peaksid täielikult võtma 
arvesse kõnealuste kildagaasi ammutamist käsitlevate uuringute põhjal saadud õppetunde 
ja sellega seotud soovitusi; tunneb muret naftaettevõtete tegevuse mõju pärast 
keskkonnale, tervisele ja arengule, eriti Sahara-taguses Aafrikas, kuna keskkonna- ja 
tervisekaitse valdkonda reguleerivate õigusaktide rakendamise ja jõustamise võime on osa 
sealsetes riikides piiratud; on seisukohal, et Euroopa ettevõtjad peaksid järgima 
vastutustundlikke tootmisstandardeid kõikjal, kus nad tegutsevad;

9. on mures Euroopa ettevõtete võimalike investeeringute pärast mittetraditsioonilistesse 
nafta- või gaasiressurssidesse arenguriikides;

10. rõhutab, et tuleb täita Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud ELi 
kohustust tagada arengukoostöö raames poliitikavaldkondade kooskõla; on seisukohal, et 
EL peaks kaevandamisse investeerivate ettevõtete asukohana mõjutama nende käitumist ja 
ergutama neid järgima säästvamaid tavasid, nt karmistama äriühingu üldjuhtimise 
standardeid ja reguleerivaid õigusakte, mida kohaldatakse pankade ja nende 
rahastamisvahendite suhtes, sh ekvaatori põhimõtete ja vastutustundliku investeerimise 
põhimõtete edendamise ning Euroopa Investeerimispanga ja Baseli pangajärelevalve 
komitee ettekirjutuste kaudu;

11. tuletab meelde, et lisaks tegevuskoha riikide eeskirjadele alluvad rahvusvahelised 
naftaettevõtted ka nende riikide jurisdiktsioonile, kus nad on börsil noteeritud; on 
seisukohal, et asukohariigi eeskirjad peaksid USA välismaalaste esitatavate nõuete 
seaduse mudeli alusel olema tõhus vahend inimõiguste kaitsmiseks olukordades, kus 
vastutuse osas esineb lünki;

12. märgib, et on palju vahendeid, mida saab kasutada kaevandustööstuse tegevuse halva 
sotsiaalse ja keskkonnamõju vähendamiseks, näiteks globaalse aruandluse algatus, ÜRO 
globaalse kokkuleppe algatus ja OECD suunised rahvusvahelistele ettevõtetele; juhib 
tähelepanu asjaolule, et vabatahtlikud suunised ei ole piisavad kaevandamise negatiivse 
mõju leevendamiseks;

13. märgib, et praegu vaadatakse läbi ELi raamatupidamise ja läbipaistvuse direktiive, mis on 
üks võimalus tõkestada mäetööstusettevõtete maksudest kõrvalehoidumist ja 
korruptsiooni;

14. nõuab tungivalt, et komisjon selgitaks välja uued võimalused, kuidas tugevdada 
rahvusvaheliste ettevõtete kohustusi käsitlevaid standardeid, pidades silmas sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid õigusi ja võimalikke rakendamisvahendeid;
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15. on mures asjaolu pärast, et mõningad maailmas mittetraditsioonilise nafta ja gaasi 
tootmisega tegelevad ettevõtted kasutavad erinevaid ohutusstandardeid; nõuab, et 
liikmesriigid nõuaksid ELis paikneva peakorteriga ettevõtetelt ELi standardite järgimist 
oma tegevuses kogu maailmas.
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