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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että lukuisat tutkimukset ja kokemukset Yhdysvalloissa osoittavat, että 
liuskekaasun louhintaan liittyy useita vakavia ympäristö- ja terveysriskejä; pyytää 
komissiolta, jäsenvaltioilta ja Euroopan investointipankilta, että ne eivät rahoittaisi tai 
muutoin tukisi liuskekaasun ja liuskeöljyn etsintää tai hyödyntämistä kehitysmaissa, kun 
otetaan huomioon kestävyyteen liittyvät vakavat huolenaiheet;

2. korostaa, että epätavanomaisen liuskekaasun louhinta voi aiheuttaa vakavia vesien 
pilaantumisen riskejä murtamisprosessissa käytettävien vaarallisten kemikaalien vuoksi; 
on myös huolissaan muun muassa murtamisnesteessä käytettävästä suuresta vesimäärästä 
ja metaanipäästöistä, jotka saattavat olla suuria;

3. katsoo, että liuskekaasun ja muiden fossiilisten polttoaineiden käytössä on noudatettava 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) 
2 artiklaa, jonka mukaan halutaan "saada aikaan kasvihuonekaasujen pitoisuuksien 
vakiintuminen ilmakehässä sellaiselle tasolle, ettei ihmisen toiminnasta aiheudu vaarallista 
häiriötä ilmastojärjestelmässä", ja korostaa, että huomattava pitäytyminen fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuviin infrastruktuureihin, kuten liuskekaasuun, saattaisi estää tämän 
kansainvälisen tavoitteen saavuttamisen;

4. toteaa, että metaanin hajapäästöt kasvavat huomattavasti liuskekaasun louhinnan ja 
tuotannon lisääntyessä maailmanlaajuisesti ja että liuskekaasun maapallon lämpötilaa 
nostavaa vaikutusta ei ole arvioitu; painottaa, että epätavanomaisten öljy- ja kaasuvarojen 
hyödyntäminen voi vaikeuttaa ympäristön kestävää kehitystä koskevan YK:n 
seitsemännen vuosituhattavoitteen saavuttamista ja heikentää uusimpia kansainvälisiä 
ilmastonmuutokseen liittyviä sitoumuksia, jotka sisältyvät Kööpenhaminan sopimukseen; 
huomauttaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa jo eniten köyhiin maihin; painottaa lisäksi, että 
suorien terveys- ja ympäristövaikutusten lisäksi epätavanomaisen kaasun ja öljyn 
louhinnan vaikutukset ihmisten toimentuloon muodostavat erityisen uhkan muun muassa 
Afrikan maissa, joissa paikallisyhteisöt ovat hyvin riippuvaisia maatalouteen ja 
kalatalouteen tarvittavista luonnonvaroista;

5. vaatii ottamaan oppia liuskekaasun hyödyntämisestä Yhdysvalloissa; panee erityisen 
huolestuneena merkille, että liuskekaasun louhintaan tarvitaan hyvin suuria määriä vettä, 
mikä saattaa vaarantaa puhdasta vettä ja elintarviketurvaa koskevan seitsemän 
vuosituhattavoitteen saavuttamisen erityisesti köyhissä maissa, joissa on jo nyt valtava 
vesipula;

6. korostaa, että maanhankinta öljyn ja kaasun louhintaa varten edesauttaa huomattavasti 
maananastusta kehitysmaissa, mikä saattaa uhata merkittävästi sitä, että maailman 
alkuperäisyhteisöjen, maanviljelijöiden ja köyhien saatavilla on vettä, hedelmällistä maata 
ja elintarvikkeita; toteaa, että rahoitusmarkkinoiden vuoden 2008 romahduksen jälkeen 
hedge- ja eläkerahastojen sijoittajien maailmanlaajuiset investoinnit 
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kaivannaisteollisuuteen ovat nopeutuneet merkittävästi, mikä on lisännyt 
kaivannaisteollisuutta entisestään; korostaa siksi, että kaikkien eurooppalaisten talouden 
toimijoiden pitäisi aina toimia avoimesti ja käydä tiiviitä neuvotteluja kaikkien 
asianmukaisten hallintoelinten ja paikallisten yhteisöjen kanssa asioissa, jotka koskevat 
maan vuokraamista ja/tai hankintaa;

7. korostaa, että hydrauliseen murtamiseen tarvitaan valtava määrä vettä, ja on huolissaan 
siitä, että alueilla, joilla kärsitään kuivuudesta, paikalliset yhteisöt ja maanviljelijät 
saattavat kärsiä vedenpuutteesta, jos heidän tarpeitaan ei aseteta etusijalle;

8. panee merkille, että koska on epäselvää, pystytäänkö EU:n nykyisellä 
lainsäädäntökehyksellä riittävästi estämään ympäristö- ja terveysriskejä, jotka johtuvat 
liuskekaasutoiminnasta, Euroopan komission odotetaan tekevän joukon tutkimuksia 
myöhemmin tänä vuonna; katsoo, että kehitysmaissa toimivien eurooppalaisten 
yritysten olisi otettava täysimääräisesti huomioon nämä liuskekaasun hyödyntämistä 
koskevat tutkimukset ja asiaa koskevat suositukset; on huolissaan vaikutuksista, joita öljy-
yhtiöiden toiminta aiheuttaa ympäristöön, terveyteen ja kehitykseen erityisesti Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa, kun otetaan huomioon, että sikäläisissä maissa ei ole riittävästi 
kapasiteettia ympäristöä ja terveydensuojelua koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta 
huolehtimiseen; on lisäksi sitä mieltä, että eurooppalaisten yritysten pitäisi soveltaa 
vastuullisia alan standardeja kaikkialla, missä ne toimivat;

9. on huolestunut eurooppalaisten yritysten mahdollisista investoinneista epätavanomaisiin 
öljy- ja kaasuvaroihin kehitysmaissa;

10. korostaa, että EU:lle SEUT:n 208 artiklassa asetettua velvollisuutta varmistaa kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus on kunnioitettava; on sitä mieltä, että EU:lla 
on louhintatoimintaan investoivien yritysten valvojana vastuu vaikuttaa näiden yritysten 
toimintaan, jotta ne käyttäisivät kestävämpiä menetelmiä, esimerkiksi vahvistamalla 
rahoittaviin pankkeihin ja rahastoihin sovellettavia yritysten hallinnointiin liittyviä 
standardeja ja sääntelyä muun muassa päiväntasaajan periaatteiden, vastuullisen 
sijoittamisen periaatteiden, Euroopan investointipankin ja Baselin 
pankkivalvontakomitean sääntöjen avulla;

11. muistuttaa, että kansainväliset öljy-yhtiöt ovat toimintamaidensa sääntelyn lisäksi niiden 
maiden tuomioistuinten lainkäyttövallan alaisia, joiden pörsseihin ne ovat listautuneet; 
katsoo, että kotivaltiosääntelyn pitäisi olla tehokas keino ihmisoikeuksien suojelemiseen 
tilanteissa, joissa on vastuunkanto on puutteellista, Yhdysvaltojen ulkomaalaisten kanteen 
nostamista koskevien ATCA-lakien mallin mukaisesti;

12. panee merkille, että on olemassa monia välineitä, joilla voidaan käsitellä 
kaivannaisteollisuuden toiminnan kielteisiä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, kuten 
GRI-ohjeisto (Global Reporting Initiative), YK:n Global Compact -aloite ja OECD:n 
toimintaohjeet monikansallisille yrityksille; huomauttaa kuitenkin, että vapaaehtoiset 
ohjeistukset eivät riitä vähentämään louhinnan kielteisiä vaikutuksia;

13. panee merkille, että EU:n tilinpäätös- ja avoimuusdirektiivejä tarkistetaan parhaillaan, 
mikä tarjoaa mahdollisuuden ehkäistä kaivannaisteollisuuden veropetoksia ja korruptiota;
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14. vaatii komissiota etsimään uusia vaihtoehtoja sellaisten standardien vahvistamiseen, jotka 
koskevat monikansallisten yritysten sosiaalisiin ja ympäristöoikeuksiin liittyvää vastuuta, 
ja mahdollisia täytäntöönpanokeinoja;

15. on huolissaan siitä, että jotkin epätavanomaista öljyä ja kaasua tuottavat yhtiöt toimivat eri 
puolilla maailmaa erilaisten turvallisuusstandardien mukaisesti; pyytää jäsenvaltioita 
vaatimaan yhtiöitä, joiden päätoimipaikka sijaitsee EU:ssa, soveltamaan EU:n standardeja 
kaikissa toiminnoissaan kaikkialla maailmassa.
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