
Οδηγώντας την καταστροφική εξόρυξη

Η κοινωνία των πολιτών της ΕΕ καταγγέλλει τα σχέδια της ΕΕ για τις 
πρώτες ύλες στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ένα 
σχέδιο δράσης που περιγράφει τις κλιματικές και περιβαλλοντικές πολιτικές και 
πρωτοβουλίες που πρέπει να προωθηθούν τα επόμενα χρόνια. Παρά τις αξιέπαινες 
προθέσεις, τα σχέδια αυτά έχουν στο επίκεντρό τους την επιζήμια και παράλογη ιδέα  
"πράσινης ανάπτυξης" και προϋποθέτει την "κανονική" κατανάλωση ενέργειας και 
υλικών στην ΕΕ. Ειδικότερα, όπως έχουν διαμορφωθεί, τα σχέδια της Ευρώπης για την 
Πράσινη Συμφωνία θα οδηγήσουν σε δραματική αύξηση της ζήτησης για ορυκτά και 
μέταλλα, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να καλύψει μέσω ενός μεγάλου 
αριθμού νέων έργων εξόρυξης - τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. 

Αυτή η σχεδιαζόμενη εξάρτηση από την εξόρυξη για την υλοποίηση της Πράσινης 
Συμφωνίας αποτελεί αιτία μεγάλης ανησυχίας για την κοινωνία των πολιτών σε όλο τον 
κόσμο. Οι εταιρείες εξόρυξης είναι υπόλογες για ένα τεράστιο ανθρώπινο και οικολογικό 
τίμημα σε κάθε ήπειρο. Ο τομέας είναι υπεύθυνος για εκτεταμένες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων , συγκρούσεις με τις πληγείσες κοινότητες και εντός αυτών 
των κοινοτήτων , καθώς και για την εκμετάλλευση της εργασίας και την επιδείνωση των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων. Ο τομέας συμβάλλει επίσης σημαντικά στην 
κλιματική αλλαγή, στην παγκόσμια απώλεια βιοποικιλότητας και στην πίεση των 
υδάτων . Η αυξανόμενη ζήτηση υλικών και τα σχέδια της ΕΕ να την ικανοποιήσει μέσω 
νέων έργων εξόρυξης θα κλιμακώσουν όλα αυτά τα προβλήματα. 

Οι κοινότητες που πλήττονται από τα ορυχεία στην Ευρώπη και οι σύμμαχοί τους στην 
κοινωνία των πολιτών αντιτίθενται στη συνεχή επέκταση της εξορυκτικής βιομηχανίας 
και αμφισβητούν την κυρίαρχη αφήγηση της απεριόριστης ανάπτυξης και τις πολιτικές 
που την υποστηρίζουν. Η παρούσα δήλωση περιγράφει μια ανάλυση της κοινωνίας των 
πολιτών σχετικά με τα τρέχοντα σχέδια της ΕΕ και προτείνει πώς η ΕΕ μπορεί να 
αντιμετωπίσει τα συστημικά ζητήματα που διέπουν την ατέρμονη εξορυκτική 
δραστηριότητα και να αντιστρέψει την πορεία προς ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον. 

Οι συστάσεις αυτές περιλαμβάνουν την κρίσιμη ανάγκη να υλοποιήσουν η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη νομοθετικά το δικαίωμα των κοινοτήτων στην ελεύθερη, προηγούμενη και 
ενημερωμένη συναίνεση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να λένε όχι, καθώς 
και να θέσουν σε εφαρμογή επείγοντα μέτρα για την επίτευξη απόλυτης μείωσης της 
ζήτησης - και της κατανάλωσης - πρώτων υλών στην Ευρώπη.
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Υπερκατανάλωση - αύξηση της 
ζήτησης μετάλλων και ορυκτών

Με την κανονική λειτουργία (δηλ. το οικονομικό σύστημα που βασίζεται στην ανάπτυξη) 

η συνολική παγκόσμια ζήτηση υλικών, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας , 
προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2060 . Η ΕΕ καταναλώνει ήδη περισσότερο από 

το δίκαιο παγκόσμιο μερίδιό της σε αυτούς τους πόρους , προκαλώντας δυσανάλογες 
επιπτώσεις στους ανθρώπους, ιδίως στις χώρες εξαγωγής, και στον κοινό μας πλανήτη. 

Επιπλέον, τα υποτιθέμενα οφέλη αυτής της υπερκατανάλωσης είναι άνισα κατανεμημένα 

και αμφίβολης αξίας. Η μία μελέτη μετά την άλλη δείχνει ότι ο υλικός πλούτος δεν οδηγεί 
σε αντίστοιχη αύξηση της ευτυχίας, της ευημερίας ή της υγείας . 

Τα μέταλλα και τα μεταλλικά ορυκτά χρησιμοποιούνται μαζί με άλλα υλικά σε 
καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες σε όλους τους τομείς - από φορητούς υπολογιστές 
και τηλέφωνα, σπίτια και αυτοκίνητα, ανεμογεννήτριες και φώτα, μέχρι στρατιωτικές και 
αεροδιαστημικές τεχνολογίες. Τις τελευταίες δεκαετίες, η παγκόσμια εξόρυξη μετάλλων 

έχει υπερτριπλασιαστεί και πρόκειται να συνεχίσει να αυξάνεται, σύμφωνα με τη Διεθνή 

Επιτροπή Πόρων . 

Η αυξανόμενη ζήτηση οφείλεται εν μέρει στην "πράσινη μετάβαση". Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τα ορυκτά και τα μέταλλα όπως το λίθιο, τα οποία απαιτούνται για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις υποδομές εξηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένων 

των μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων . Αλλά η ΕΕ και τα κράτη μέλη επικαλούνται το 

γεγονός ότι ορισμένα ορυκτά και μέταλλα χρησιμοποιούνται για τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να "πρασινίσουν" τη βιομηχανία εξόρυξης μετάλλων 

γενικά. Συγχέουν τη ζήτηση για περισσότερη εξόρυξη με τη δράση για την κλιματική 

αλλαγή και την κοινωνική πρόοδο. 

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
αντιπροσωπεύουν μόνο ένα κλάσμα της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης μετάλλων 

και ορυκτών . Είναι η γενική (υπερ)κατανάλωση σε όλους τους τομείς, που οδηγείται από 

την ώθηση για μια συνεχώς αναπτυσσόμενη οικονομία, την αυξανόμενη αστικοποίηση 

και την ψηφιοποίηση, που είναι οι κύριοι κινητήριοι μοχλοί της ζήτησης μετάλλων και 
ορυκτών . Η έρευνα που οδηγεί τα σχέδια και τις πολιτικές της ΕΕ για τα μέταλλα και τα 

ορυκτά υποθέτει ότι η συνολική μας κατανάλωση θα συνεχίσει να αυξάνεται . 
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Χρήση γης και νερού - 
συγκρούσεις σε εξέλιξη

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι κοινότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των έργων 
εξόρυξης υποστηρίζουν ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν τηρούν τα πρότυπα των 
υφιστάμενων περιβαλλοντικών κανονισμών που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της 
φύσης και του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ σε ένα υγιές περιβάλλον. Ιδιαίτερη 
ανησυχία προκαλούν οι πραγματικές και υποτιθέμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της 
ΕΕ σχετικά με το νερό και τη βιοποικιλότητα, μεταξύ άλλων.   

Οι κοινότητες ανησυχούν επίσης ολοένα και περισσότερο για τους τρόπους με τους 
οποίους η εξόρυξη απειλεί τα "νέα σύνορα" για την εξόρυξη ορυκτών και μετάλλων, 
όπως η βαθιά θάλασσα, οι περιοχές που προορίζονται για τη διατήρηση της φύσης και οι 
αγροτικές περιοχές που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην πραγματικά βιώσιμη 
διαβίωση των κοινοτήτων.

Οι σύγχρονες εξορυκτικές δραστηριότητες έχουν τεράστιο χωρικό αποτύπωμα, 
προκαλώντας συγκρούσεις με την προστασία της βιοποικιλότητας και άλλες χρήσεις 
γης. Καθώς η περιεκτικότητα σε μεταλλεύματα πολλών ορυκτών και μετάλλων 
μειώνεται, αυτό πρόκειται να αυξηθεί . 

Η απώλεια οικοτόπων από την τρέχουσα προβλεπόμενη εξόρυξη που σχετίζεται με 
μέταλλα και ορυκτά αποτελεί μείζον ζήτημα. Μια παγκόσμια μελέτη που εξετάζει τις 
χωρικές επικαλύψεις μεταξύ των περιοχών εξόρυξης και των περιοχών διατήρησης της 
βιοποικιλότητας δείχνει ότι οι περιοχές εξόρυξης (82% των οποίων είναι για μέταλλα και 
ορυκτά που απαιτούνται από υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) έχουν 
επικάλυψη 8% με προστατευόμενες περιοχές, 7% με βασικές περιοχές βιοποικιλότητας 
και 16% με εναπομείνασα άγρια φύση . 

Ακόμη και πριν από την εκτεταμένη επέκταση της εξόρυξης στην Ευρώπη, η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη αποτυγχάνουν να προστατεύσουν τις περιοχές Natura 2000 και Ramsar, οι 
οποίες έχουν θεσπιστεί με σκοπό τη διατήρηση της φύσης . Στην πραγματικότητα, παρά 
τις οδηγίες της ΕΕ για τη φύση, το 81% των οικοτόπων και το 63% των ειδών που οι 
νόμοι αυτοί σχεδιάστηκαν για να προστατεύσουν εξακολουθούν να έχουν "δυσμενές" 
καθεστώς διατήρησης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Η εξόρυξη στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές θα απειλήσει επίσης άλλες χρήσεις γης 
και βιώσιμες δραστηριότητες, όπως η γεωργία και η αλιεία μικρής κλίμακας και ο 
οικολογικός τουρισμός . Οι χαμηλού αντίκτυπου τρόποι διαβίωσης πολλών αγροτικών 
κοινοτήτων εντός της ΕΕ αποτελούν μέρος της λύσης για την οικολογική και κλιματική 
κρίση που βιώνουμε και θα πρέπει να διατηρηθούν και να προωθηθούν. 
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Εξαναγκασμός - μηχανική 
"κοινωνική αποδοχή" της 

εξόρυξης
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη επιδιώκουν την έννοια της "κοινωνικής άδειας 

λειτουργίας" (SLO) που έχει επινοηθεί από τη βιομηχανία για να εξομαλύνουν το δρόμο 

για την εξόρυξη με όσο το δυνατόν λιγότερες κοινοτικές παρεμβάσεις και διαφωνίες. Η 

ΕΕ χρησιμοποιεί τα χρήματα των φορολογουμένων για να χρηματοδοτήσει έργα, όπως 

το έργο Mining and Metallurgy Regions of the EU (MIREU), τα οποία διατυπώνουν και 
προωθούν την έννοια της κοινωνικής άδειας λειτουργίας . 

Η έννοια της SLO έχει επικριθεί ευρέως από την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη ως 

συμβολική, μη δεσμευτική και χωρίς σαφή και διαφανή διαδικασία. Πέρα από τη 

χρησιμότητα της SLO στην κοινωνική συναίνεση για την εξόρυξη , δεν είναι σαφές γιατί 
χρειάζεται μια τόσο αδύναμη νέα έννοια όταν υπάρχουν ήδη ισχυρότερα, πιο 

δημοκρατικά αναπτυγμένα μέσα όπως η ελεύθερη, προηγούμενη και ενημερωμένη 

συναίνεση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να πεις όχι. 

Η SLO αντιπροσωπεύει τη συνέχιση των απορριπτικών, συσκοτιστικών συμπεριφορών 

σχετικά με την αντίσταση της κοινότητας σε ανεπιθύμητα ή αμφιλεγόμενα εξορυκτικά 

έργα. Σήμερα, όταν τα σχόλια ή οι αντιρρήσεις της κοινότητας δεν συμμορφώνονται με 

τις επικρατούσες ατζέντες υπέρ της εξόρυξης, η αμφισβήτηση των πολιτών συχνά 

χαρακτηρίζεται και απορρίπτεται ως προερχόμενη από τη στάση "όχι στην αυλή 

μου" ("NIMBY"). Εκτός του ότι είναι αναληθής σε πολλές περιπτώσεις, ο λόγος αυτός 

ενισχύει μια ήδη απαράδεκτη ασυμμετρία ισχύος μεταξύ των εξορυκτικών εταιρειών και 
των κατοίκων της περιοχής. Δημιουργεί επίσης προκατάληψη υπέρ της βιομηχανίας σε 

διαδικασίες διαβούλευσης που θα έπρεπε να είναι ουδέτερες και αντικειμενικές. 

Εάν δεν εγκαταλειφθεί η SLO και δεν υιοθετηθούν ισχυρότεροι και δικαιότεροι 
μηχανισμοί διαβούλευσης, η ΕΕ κινδυνεύει να ενθαρρύνει τις συγκρούσεις μεταξύ των 

μεταλλευτικών επιχειρήσεων, να υπονομεύσει τα δικαιώματα των πολιτών να ζητούν 

πληροφορίες και δίκαιες διαδικασίες διαβούλευσης σύμφωνα με τη σύμβαση του 

Άαρχους, καθώς και να παραβιάσει το δικαίωμά τους να απορρίπτουν τα έργα χωρίς 

προκατάληψη. 
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Διαφθορά, έλλειψη διαφάνειας και 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων
Στον Παγκόσμιο Νότο είναι σύνηθες για τις κοινότητες πρώτης γραμμής να αναφέρουν 

ότι οι τοπικές διαδικασίες στερούνται χρηστής διακυβέρνησης- ότι υπήρξε ελάχιστη ή 

καθόλου διαφανής ανταλλαγή δεδομένων από δημόσιους φορείς και από τις εταιρείες 
εξόρυξης- ότι οι εταιρείες δεν δηλώνουν τα συμφέροντά τους στους πολίτες στα στάδια 

έρευνας, ανάπτυξης και αναζήτησης της διαδικασίας εξόρυξης. Σύμφωνα με μαρτυρίες 
της κοινότητας, έρευνες και καταθέσεις τόσο στη Σύμβαση του Άαρχους όσο και στην 

Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολλές από αυτές τις καταχρήσεις 
επαναλαμβάνονται στην Ευρώπη. 

Τα βιομηχανικά πρότυπα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εθελοντικά και εξαρτώνται από 

την αυτορρύθμιση των επιχειρήσεων. Αν και η θέσπιση ενός υποχρεωτικού νόμου της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική δέουσα επιμέλεια θα είναι ένα 

ευπρόσδεκτο βήμα, δεν αρκεί για να μεταμορφώσει έναν τομέα που επανειλημμένα 

κατατάσσεται ως ο πιο θανατηφόρος στον κόσμο για όσους αντιδρούν, καθώς και για 

την ασφάλεια των εργαζομένων . 

Τα σημάδια δεν είναι ελπιδοφόρα για μια ευρωπαϊκή εξορυκτική έκρηξη. Το συχνά 

επαναλαμβανόμενο μάντρα ότι οι πρακτικές εξόρυξης εντός της Ευρώπης θα είναι 
καλύτερες από ό,τι εκτός Ευρώπης δεν μπορεί να βασίζεται απλώς στην πίστη στην 

ευρωπαϊκή ανωτερότητα. Πρέπει να στηρίζεται σε πλήρως εφαρμοσμένους νόμους, 
ισχυρούς κανονισμούς και ενδυναμωμένους πολίτες. 
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Δημόσιες επιδοτήσεις και 
βιομηχανικές συνεργασίες 

Οι μεταλλευτικές εταιρείες και οι μέτοχοί τους επωφελούνται από τις δημόσιες 

επιδοτήσεις της ΕΕ που διοχετεύονται σε ερευνητικά έργα αμφίβολης δημόσιας 

ωφέλειας και σε συμμαχίες της ΕΕ υπό την ηγεσία της βιομηχανίας που υπονομεύουν 

τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, η χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία στον τομέα είναι 
εκτεταμένη, όπως αποδεικνύεται από πρόσφατη έρευνα από την Ισπανία . Τα χρήματα 

της ΕΕ διοχετεύονται σε έργα που σχετίζονται με την εξόρυξη και την εξόρυξη , συχνά 

χωρίς εποπτεία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων ή επαλήθευση των 

περιβαλλοντικών αδειών για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων. Η κατάσταση αυτή έχει 
καταγγελθεί σε αρκετές εξέχουσες περιπτώσεις . 

Σε ένα άλλο παράδειγμα σύγκρουσης μεταξύ της εξόρυξης και των δεσμεύσεων της 

ίδιας της ΕΕ για μη εξορυκτική πολιτική, η εξόρυξη προσελκύει δημόσιο χρήμα - που 

διατίθεται μέσω των ταμείων Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Interreg και 
NextGenerationEU - μακριά από την πραγματική αγροτική ανάπτυξη, τα δημόσια αγαθά 

και τις προσπάθειες μετριασμού του κλίματος. 

Παρά την άντληση δημόσιων πόρων για την εξόρυξη και τα έργα που σχετίζονται με την 

εξόρυξη, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πρώτες ύλες είναι σε 

μεγάλο βαθμό απρόσιτες για τους πολίτες. Αντιθέτως, κυριαρχούνται από συμμαχίες και 
ομάδες ενδιαφερομένων που καθοδηγούνται από τη βιομηχανία. Η πρόσφατα 

συσταθείσα Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών παρέχει μια διαφωτιστική μελέτη 

περίπτωσης. Οι συναντήσεις για να συζητηθούν η σύσταση και οι στόχοι αυτής της 

ομάδας πραγματοποιήθηκαν μόνο με τη βιομηχανία, αποκλείοντας ουσιαστικά άλλες 

φωνές . 

Το να δίνουμε στη βιομηχανία τα ηνία - ή τουλάχιστον έναν προνομιακό λόγο - στη δική 

της ρύθμιση απειλεί τη λήψη αποφάσεων για το πραγματικό δημόσιο συμφέρον και 
παράγει αποτελέσματα που είναι αδύναμα, προαιρετικά ή/και στρεβλά προς τα 

οικονομικά συμφέροντα των επιχειρήσεων που καλούνται να καθίσουν στο τραπέζι.
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Παγκόσμιες επιπτώσεις - 
εμπόριο, απόβλητα και ασφάλεια

Η όρεξη της Ευρώπης για μέταλλα, τώρα και στο μέλλον, δεν θα ικανοποιηθεί εντός των 

συνόρων της. Επί του παρόντος, σχεδόν το 40% των μεταλλικών μεταλλευμάτων 

εισάγεται και για αρκετά μέταλλα η εξάρτηση είναι 100%. 

Παρά την αιτιολόγηση της αυξημένης εγχώριας εξόρυξης εντός της ΕΕ με τον ισχυρισμό 

ότι αυτό θα μειώσει την εξόρυξη σε λιγότερο ρυθμιζόμενα έθνη του παγκόσμιου Νότου, 

η στρατηγική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες εστιάζει έντονα στην εξασφάλιση του 

εφοδιασμού με μεταλλεύματα και μέταλλα από "τρίτες χώρες". Στόχος της είναι να 

επιτύχει αυτή την εξασφάλιση μέσω της επιθετικής απελευθέρωσης του εμπορίου, όπως 
αποδεικνύεται από τα κεφάλαια για τις πρώτες ύλες στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και 
τη λεγόμενη "διπλωματία των πρώτων υλών". Αυτό αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας. 

Η ζήτηση της ΕΕ για ορυκτά και μέταλλα από το εξωτερικό οδηγεί σε κοινωνικές 
συγκρούσεις, δολοφονίες υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, περιβαλλοντική καταστροφή και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε όλο 

τον πλανήτη. Η τρέχουσα εμπορική πολιτική της ΕΕ αποσκοπεί αποκλειστικά στην 

απελευθέρωση του τομέα των πρώτων υλών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, το περιβάλλον και την κυριαρχία των χωρών του παγκόσμιου Νότου, 

παγιδεύοντας τα έθνη αυτά σε έναν κύκλο εξορύξεων και εξάρτησης . Επίσης, η πολιτική 

της ΕΕ δεν λαμβάνει υπόψη την άνιση οικολογική ανταλλαγή μεταξύ των χωρών του 

παγκόσμιου Νότου και την ιστορική λεηλασία του από τα ευρωπαϊκά έθνη, που 

ισοδυναμεί με μια συγκλονιστική κλοπή πλούτου από τις προηγούμενες, τις σημερινές 
και τις μελλοντικές γενιές.

Επικεντρώνοντας την προσοχή της στην εξασφάλιση του εφοδιασμού από νέα 

μεταλλευτικά έργα εντός και εκτός των συνόρων της Ευρώπης, η ΕΕ δείχνει έλλειψη 

πολιτικής μέριμνας για τον τρίτο πυλώνα της δικής της στρατηγικής για τις πρώτες ύλες - 
ο οποίος επικεντρώνεται στην κυκλικότητα - και τα εκατομμύρια τόνους ηλεκτρονικών 

αποβλήτων που παράγονται, απορρίπτονται στην Ευρώπη ή μεταφέρονται ετησίως στον 

Παγκόσμιο Νότο για επιβλαβή ανακύκλωση και μετέπειτα επαναγορά . Υπάρχει επίσης 
παράνομη απόρριψη ηλεκτρονικών αποβλήτων μεταξύ των κρατών μελών . 
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Ο τεράστιος όγκος ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγονται στην Ευρώπη, έχει 
ανακτήσιμο χρυσό, ασήμι, πλατίνα, παλλάδιο και χαλκό, μεταξύ άλλων μετάλλων και 
ορυκτών που εισέρχονται στα ρεύματα αποβλήτων. Ωστόσο, μόνο 18 μέταλλα έχουν 

ποσοστά ανακύκλωσης άνω του 50% και για πολλά κρίσιμα ορυκτά, όπως το λίθιο και τα 

στοιχεία σπάνιων γαιών, τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι μικρότερα από 10% .  

Η αύξηση της ανακύκλωσης δεν αποτελεί λύση "ασημένια σφαίρα" και η απόλυτη 

μείωση της κατανάλωσης αποτελεί προτεραιότητα, αλλά είναι σαφές ότι η μεγαλύτερη 

ανακύκλωση μέσω, για παράδειγμα, της αστικής εξόρυξης , πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 

προτεραιότητα από ό,τι σήμερα.

Τοξικές κληρονομιές - 
απόβλητα εξόρυξης

8 

Καθώς ο βαθμός περιεκτικότητας του μεταλλεύματος συνεχίζει να μειώνεται, ο όγκος 
των εξορυκτικών αποβλήτων που παράγονται για κάθε μονάδα παραγόμενου ορυκτού 

θα συνεχίσει να αυξάνεται. Το άνοιγμα νέων ορυχείων σε όλη την Ευρώπη θα 

επιδεινώσει τα προβλήματα που προκαλούνται από τα μεταλλευτικά απόβλητα, με 
περισσότερα απόβλητα που παράγονται και αποθηκεύονται σε μεγαλύτερα, συχνά πιο 

ανασφαλή φράγματα . 

Η εξάρτηση από τη βιομηχανία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων γύρω από τη 

διαχείριση των αποβλήτων των ορυχείων και τις αστοχίες των φραγμάτων δεν έχει 
αποδώσει. Σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, η Παγκόσμια 

Επισκόπηση των Απορριμμάτων, που αποσκοπεί στη θέσπιση ενός διεθνούς προτύπου 

για τη διαχείριση των αποβλήτων των ορυχείων, δεν προχωρά αρκετά , και δεν αρχίζει 
να αντιμετωπίζει επαρκώς τα ζητήματα ποιότητας των υδάτων, όταν οι κοινότητες που 

ζουν κοντά στα ορυχεία επηρεάζονται συχνά από τη μόλυνση των υδάτων.

Η Ευρώπη, παρά την αυτοαποκαλούμενη φήμη της ως καλά ρυθμιζόμενης δικαιοδοσίας, 
έχει υποστεί πολλά σοβαρά περιστατικά με φράγματα τελμάτων και μεταλλευτικά 

απόβλητα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των Talvivaara (Φινλανδία), Rio 

Tinto (Ισπανία), Aznacollar (Ισπανία) και Baia Mare (Ρουμανία/Ουγγαρία). Στην 

πραγματικότητα, μόλις το 2007 η Ευρώπη είχε την αμφίβολη τιμή να είναι η παγκόσμια 

περιοχή με το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών σε φράγματα απόβλητα. 



Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τα μεταλλευτικά απόβλητα απέχει πολύ από το να 

αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη και παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις. Για παράδειγμα, τα κράτη 

μέλη της ΕΕ δεν διαθέτουν μια κοινή βάση δεδομένων που να καταγράφει τις 
συγκεντρώσεις των αποβλήτων των ορυχείων και του περιεχομένου των αποβλήτων. 

Αυτό δυσχεραίνει την εφαρμογή λύσεων κυκλικής οικονομίας για τον καθαρισμό και 
την αναβάθμιση των τελμάτων. Αυτό σημαίνει ότι, τυπικά, μόλις τερματιστούν οι 
εργασίες εξόρυξης, τα απόβλητα και τα φράγματα τελμάτων γίνονται συνήθως ευθύνη 

για τα κράτη μέλη και τους πολίτες. Συχνά οι πρώην χώροι εκμετάλλευσης ορυχείων 

πρέπει να φροντίζονται στο διηνεκές για τη διαχείριση της απειλής των 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων αστοχιών των 

φραγμάτων και της όξινης αποστράγγισης των ορυχείων .

Το πρόβλημα των εξορυκτικών αποβλήτων της ΕΕ συχνά εξωτερικεύεται. Η νομοθεσία 

της ΕΕ και η διεθνής νομοθεσία για τα απόβλητα απαιτεί τα απόβλητα να μειώνονται 
στην πηγή και τα επικίνδυνα απόβλητα να διατίθενται στο κράτος στο οποίο 

δημιουργήθηκαν. Αυτοί οι βασικοί κανόνες διαχείρισης αποβλήτων αγνοούνται 
συστηματικά από τις μεταλλευτικές εταιρείες που πωλούν ή μεταφέρουν 

συμπυκνώματα μετάλλων και μεταλλικά κομμάτια . Τα μεταλλικά συμπυκνώματα και 
κομμάτια είναι συνήθως τοξικά και, αντί να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις για τα απόβλητα στη χώρα προέλευσης, εξάγονται και απορρίπτονται αλλού, 

συνήθως - αλλά όχι πάντα - σε χώρες με αδύναμη περιβαλλοντική νομοθεσία ή στη 

θάλασσα.
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Συστάσεις και εναλλακτικές 
λύσεις

Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που περιγράφονται παραπάνω με 
πραγματικά συστημικό τρόπο είναι να μειωθεί δραματικά η κατανάλωση υλικών και 
ενέργειας της ΕΕ και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών. Οποιαδήποτε 
επιδίωξη "πράσινης ανάπτυξης", φτιασιδώματα γύρω από τις ακραίες ή 

μεταρρυθμιστικές προσεγγίσεις απλώς δεν θα λειτουργήσουν. Οι πολιτικές που 

οικοδομούνται γύρω από τις ψευδείς αφηγήσεις περί "βιώσιμης και υπεύθυνης" και 
"περισσότερης αλλά καλύτερης" εξόρυξης αποτελούν απόπειρες "πράσινου 

ξεπλύματος" που δεν θα επιλύσουν τα προβλήματα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε πρόσφατα ότι "οι προσπάθειες μείωσης των πόρων είναι 
μάλλον μια μακροπρόθεσμη εστίαση, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα πρέπει να 

εφαρμοστούν πολιτικές που θα επιτρέψουν την κυκλική οικονομία, την ανθεκτικότητα 

και την κλιματική ουδετερότητα".  Αυτός δεν είναι ένας δρόμος που θα μας οδηγήσει 
προς την πραγματική περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη. Η απαλλαγή από τον 

άνθρακα και η αποϋλοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και οι δράσεις για τη μείωση 

της κατανάλωσης, την πιο κυκλική οικονομία και την απαλλαγή από τον άνθρακα πρέπει 
να συμβαίνουν παράλληλα. 

Πράγματι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος προωθεί τώρα αυτό το μήνυμα. 

Λένε ότι "χρειαζόμαστε θεμελιώδεις μετασχηματισμούς προς έναν διαφορετικό τύπο 

οικονομίας και κοινωνίας αντί για σταδιακά κέρδη αποδοτικότητας εντός των 

καθιερωμένων συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης" και ότι "απαιτείται 
πραγματική δημιουργικότητα: πώς μπορεί η κοινωνία να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί 
ποιοτικά (π.χ. σκοπός, αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση), αντί ποσοτικά (π.χ. υλικό βιοτικό 

επίπεδο), με πιο δίκαιο τρόπο;". .

Τα αιτήματα προς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ που παρατίθενται εδώ 

προορίζονται ως συμβολή σε αυτή την "πραγματική δημιουργικότητα". 



Αναγνωρίστε νομικά το δικαίωμα των τοπικών 
κοινοτήτων στην ελεύθερη προηγούμενη και 
ενημερωμένη συναίνεση (FPIC), συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος να λένε όχι στην εξόρυξη.

Η ελεύθερη προηγούμενη και εν επιγνώσει συναίνεση περιγράφεται και κατοχυρώνεται 
τόσο στο διεθνές δίκαιο (π.χ. ΔΟΕ 169 άρθρο 6 παράγραφος 1) όσο και στις συνθήκες του 

ΟΗΕ (π.χ. UNDRIP άρθρο 19), παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με την ανάγκη - και τον 

σκοπό - για ουσιαστικές διαδικασίες που επιτρέπουν στις κοινότητες να δίνουν ή να 

αρνούνται τη συναίνεση για έργα που τις επηρεάζουν. 

Η ανάπτυξη νομικά δεσμευτικών πρωτοκόλλων FPIC για την Ευρώπη, τα οποία 

προστατεύουν ειδικά το δικαίωμα των κοινοτήτων να λένε όχι σε έργα που θεωρούν 

απαράδεκτα, αποτελεί έναν σημαντικό τρόπο για την αντιμετώπιση της σημερινής 

ανισορροπίας ισχύος μεταξύ των εταιρειών εξόρυξης, των κρατών μελών και των 

κοινοτήτων. Αποτελεί πάγια πεποίθησή μας ότι όλες οι κοινότητες που απειλούνται από 

την εξόρυξη πρέπει να ακουστούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Τα σπίτια, τα εδάφη 

και τα νερά τους δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζώνες θυσίας.

Το δικαίωμα στην FPIC θα πρέπει να καταστεί νομικά δεσμευτικό στην επερχόμενη 

υποχρεωτική νομοθεσία της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική 

δέουσα επιμέλεια, η οποία αναμένεται το 2021.

Μείωση της κατανάλωσης πόρων της ΕΕ σύμφωνα
με τα πλανητικά όρια και τη δίκαιη κατανομή της
κατανάλωσης.

Για να καταναλώνει εντός των οικολογικών ορίων, οι βέλτιστες διαθέσιμες έρευνες 
λένε ότι η ΕΕ πρέπει να στοχεύσει στη μείωση του υλικού της αποτυπώματος έως και 
70% (σε περίπου 4,4 τόνους ανά κάτοικο) από τα σημερινά επίπεδα . Στο πλαίσιο 

αυτού του γενικού νομικά δεσμευτικού στόχου, πρέπει να τεθούν επιμέρους υλικοί 
και επιμέρους τομεακοί στόχοι και απαιτούνται λεπτομερή σχέδια που να δείχνουν 

πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι. Πρέπει επίσης να αναπτυχθούν πλήρως οι δείκτες και 
οι στόχοι για το αποτύπωμα της γης και των υδάτων, ώστε να δοθεί μια 

ολοκληρωμένη εικόνα της συνολικής χρήσης των πόρων. Στην πράξη, η μείωση της 
απόλυτης χρήσης πόρων σημαίνει την εφαρμογή κοινωνικά και οικολογικά δίκαιων 

στρατηγικών αποανάπτυξης στην Ευρώπη .
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 Για παράδειγμα, πολιτικές που μειώνουν την εξάρτηση από τις μετακινήσεις με 
αυτοκίνητο και τον αριθμό των αυτοκινήτων στους δρόμους, καθιστώντας παράλληλα 
τις δημόσιες συγκοινωνίες υψηλής ποιότητας προσιτές σε όλους και προωθώντας την 
ενεργό μετακίνηση (ποδήλατο και περπάτημα).

Η μείωση του συνολικού υλικού αποτυπώματος κατά βάρος είναι ένας καλός τρόπος για 
να εξασφαλιστεί ότι η περιβαλλοντική ζημία από την εξόρυξη μειώνεται δραματικά . 
Ωστόσο, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να διερευνήσει τον καθορισμό σχεδίων για τη μείωση 
του αποτυπώματος κατανάλωσης της ΕΕ, το οποίο εξετάζει τις επιπτώσεις της 
κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένης της οικοτοξικότητας, της κλιματικής αλλαγής, του 
ευτροφισμού) χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης κύκλου ζωής . 

Η αποσύνδεση θα πρέπει να εγκαταλειφθεί ως στόχος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
οικονομική ανάπτυξη δεν έχει αποσυνδεθεί από την κατανάλωση πόρων και τις 
περιβαλλοντικές πιέσεις και δεν πρόκειται να αποσυνδεθεί .

Επιβολή και ενίσχυση των κανονισμών της ΕΕ για 

το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Οι οδηγίες της ΕΕ σχετικά με το νερό, τη βιοποικιλότητα και άλλες θα πρέπει να 
επιβληθούν στο μέγιστο βαθμό στην ενεργό ρύθμιση των υφιστάμενων εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων εντός της ΕΕ. Οι τοπικές κοινότητες και οι ΜΚΟ θα πρέπει να 
θεωρηθούν ως κρίσιμοι σύμμαχοι για την υποστήριξη του ρόλου της Επιτροπής ως 
"θεματοφύλακα των συνθηκών", βοηθώντας στην επιβολή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ επί τόπου. 

Εκτός από την επιβολή των υφιστάμενων οδηγιών, οι περιοχές Natura 2000 και Ραμσάρ, 
άλλες κρατικά καθορισμένες και υπερεθνικές περιοχές διατήρησης (π.χ. περιοχές 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO), οι περιοχές διατήρησης των αυτοχθόνων και 
των κοινοτήτων (ICCAs), καθώς και οι βαθιές θάλασσες και η Αρκτική, θα πρέπει να 
προστατεύονται αυστηρά ως περιοχές απαγόρευσης της εξορυκτικής βιομηχανίας. 

Η ΕΕ πρέπει να προβεί σε χωρικές εκτιμήσεις για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση 
των επικαλυπτόμενων κινδύνων από την εξόρυξη όσον αφορά τον κίνδυνο για τη 
βιοποικιλότητα, τα υπόγεια ύδατα και τα αποθέματα γλυκού νερού. Με τον τρόπο αυτό 
θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει χαρτογραφήσει τον βαθμό στον οποίο οι πιθανές 
επικαλύψεις θα μπορούσαν να απειλήσουν τους οικοτόπους και τη βιοποικιλότητα, τη 
γεωργική παραγωγή, την επισιτιστική ασφάλεια, τα αποθέματα πόσιμου νερού και τη 
συνολική περιφερειακή ασφάλεια. Οι εκτιμήσεις αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες στο 
κοινό.
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Η ΕΕ πρέπει επίσης να αναπτύξει ουσιαστικούς και εφαρμόσιμους μηχανισμούς για να 

διασφαλίσει ότι οι χωρικά σαφείς συνέπειες (και όχι μόνο οι απειλές) της εξόρυξης στη 

βιοποικιλότητα αξιολογούνται από τις κυβερνήσεις υποδοχής πριν από την αδειοδότηση, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμβαίνουν στα θαλάσσια οικοσυστήματα και σε 
διαφορετικές αποστάσεις από τις περιοχές εξόρυξης. 

Επιπλέον, ο κανονισμός της ΕΕ για τα ορυκτά σύγκρουσης πρέπει να επεκταθεί ώστε να 

συμπεριλάβει τις μεταγενέστερες εταιρείες που χρησιμοποιούν τα ορυκτά σύγκρουσης 
και όλες τις πρώτες ύλες. Επί του παρόντος ρυθμίζεται μόνο η προμήθεια κασσίτερου, 

τανταλίου, βολφραμίου και χρυσού, και μάλιστα για εισαγωγές σε σχετικά μη 

επεξεργασμένη μορφή και όχι σε τελικά προϊόντα. Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις και 
ποινές σε εταιρείες που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τους κανόνες δέουσας 
επιμέλειας.

Να τερματιστεί η εκμετάλλευση των λεγόμενων 
τρίτων χωρών.

Εκτός από τα μέτρα που έχουν ήδη αναφερθεί, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για 
να διασφαλιστεί ότι η ζήτηση της ΕΕ για πρώτες ύλες δεν επηρεάζει τις κοινότητες και τα 
οικοσυστήματα του Παγκόσμιου Νότου και ότι υπάρχει δυνατότητα προσφυγής όταν 
υπάρχουν επιπτώσεις και παραβιάσεις. 

Ο υποχρεωτικός νόμος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική 
δέουσα επιμέλεια πρέπει να επιβάλλει ευθύνη στις εταιρείες για βλάβες που 
διαπράττονται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και να εγγυάται την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για τα θύματα εταιρικής κακοποίησης, με ενισχυμένη συνεργασία για τη 
δίωξη ευρωπαϊκών εταιρειών, στελεχών και προμηθευτών που ευθύνονται για 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλήματα και περιβαλλοντική καταστροφή στο 
εξωτερικό .

Η ΕΕ θα πρέπει να συμμετάσχει με καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση 
συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να σχεδιάζονται με σκοπό τη βελτίωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων - ιδίως με την εγγύηση των δικαιωμάτων των κοινοτήτων στην ελεύθερη 
βούληση και το δικαίωμα να λένε όχι - και να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνέπειες του εμπορίου. Οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών μεταξύ 
επενδυτών και κρατών (ISDS) πρέπει να αφαιρεθούν από τις υφιστάμενες εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ και να εγκαταλειφθούν στις μελλοντικές συμφωνίες.
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 Προτεραιότητα και ενίσχυση των 
πολιτικών "κυκλικής οικονομίας".

Παρά το γεγονός ότι οι πρακτικές της κυκλικής οικονομίας, όπως ο επανασχεδιασμός, η 
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση, έχουν από μόνες τους περιορισμένες 
δυνατότητες να αντιστρέψουν την προβλεπόμενη μαζική αύξηση της ζήτησης 
μετάλλων και ορυκτών στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας, είναι ζωτικής σημασίας 
τα μέτρα αυτά να εφαρμοστούν ως μέρος των συνολικών πολιτικών μείωσης της 
κατανάλωσης και της ζήτησης. 

Τα επείγοντα μέτρα περιλαμβάνουν αυστηρούς υποχρεωτικούς κανόνες σχεδιασμού 
προϊόντων σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις διάρκειας ζωής, ανθεκτικότητας και 
επισκευασιμότητας- σταδιακή κατάργηση των προϊόντων μίας χρήσης όταν υπάρχουν 
επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις- απαγόρευση της καταστροφής μη 
πωληθέντων ή επιστρεφόμενων προϊόντων- δυνατότητα κοινής χρήσης υπηρεσιών και 
υποδομών- στόχους ελάχιστης περιεκτικότητας δευτερογενών μετάλλων στα προϊόντα- 
άρση των ιδιοκτησιακών εμποδίων για την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή και την 
ανακαίνιση- καινοτομία και επενδύσεις στην αστική εξόρυξη. Οι απαιτήσεις αυτές 
πρέπει να εφαρμοστούν και να προσαρμοστούν σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και αεροδιαστημικών τομέων, οι οποίοι 
συχνά εξαιρούνται από τη νομοθεσία της ΕΕ, αλλά είναι υπεύθυνοι για τεράστιες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις . Επιπλέον, πρέπει να βελτιωθεί η 
παρακολούθηση της διεθνούς μεταφοράς ηλεκτρονικών αποβλήτων και να εξαλειφθεί 
η παράνομη απόρριψη μεταξύ των κρατών μελών και προς τον Παγκόσμιο Νότο.

Ενώ οι πολιτικές θα πρέπει σαφώς να επικεντρωθούν στη δραστική μείωση του στόλου 
των ιδιωτικών οχημάτων της Ευρώπης, ο προτεινόμενος κανονισμός της ΕΕ για τις 
μπαταρίες πρέπει να ενισχυθεί με την απαίτηση αυστηρών προτύπων οικολογικού 
σχεδιασμού για την εξασφάλιση καλών επιδόσεων και ανθεκτικότητας, καθώς και 
ανακυκλώσιμου περιεχομένου, μη καταστροφικής δυνατότητας αφαίρεσης, 
αποσυναρμολόγησης, επισκευασιμότητας, διαλειτουργικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης, δηλαδή, επιτρέποντας τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 
μετά την πρώτη ζωή κάθε μπαταρίας ηλεκτρικού οχήματος- την επιβολή ενός 
συστήματος επιστροφής με κατάθεση για όλες τις φορητές μπαταρίες, προκειμένου να 
αυξηθούν οι στόχοι συλλογής μπαταριών, και τη θέσπιση απαγόρευσης ή 
υποχρεωτικών εισφορών για τις μπαταρίες μιας χρήσης.
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Αποκατάσταση των υποχρεώσεων για τα 
απόβλητα των ορυχείων. 

Οι απειλές των νέων έργων εξόρυξης επιδεινώνονται από τον μεγάλο αριθμό 

εγκαταλελειμμένων έργων εξόρυξης στην Ευρώπη που δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατάλληλα και συνεχίζουν να μολύνουν και να βλάπτουν τις κοινότητες και το 

περιβάλλον τους. Επομένως, αυτές οι παλιές περιοχές εξόρυξης πρέπει να καθαριστούν. 

Πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα "χαμηλά μέγιστα" ποσά για τις συγκεντρώσεις 
θείου και βαρέων μετάλλων που επιτρέπονται στις εγκαταστάσεις αποβλήτων, 

προκειμένου, αφενός, να προωθηθεί η ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από τα 

εξορυκτικά απόβλητα προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας και, αφετέρου, να 

αποφευχθεί η μελλοντική όξινη αποστράγγιση των ορυχείων και η ρύπανση από βαρέα 

μέταλλα. Οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες στα 

νωπά απόβλητα που παράγονται σήμερα, ώστε να πειστούν να καθαρίσουν τα απόβλητά 

τους πριν κλείσουν οι επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει έναν ευρωπαϊκό τυποποιημένο μηχανισμό 

και μια κοινή βάση δεδομένων για την καταγραφή των εγκαταστάσεων εξορυκτικών και 
μεταλλουργικών αποβλήτων και την καταγραφή των συγκεντρώσεων του 

περιεχομένου σε μια δημόσια κοινόχρηστη βάση δεδομένων. Αυτό θα 

ευαισθητοποιούσε τους πολίτες σχετικά με τη φύση των κινδύνων, και τα ερευνητικά 

ιδρύματα θα μπορούσαν να έχουν τα πραγματικά δεδομένα για να αναπτύξουν 

καλύτερες τεχνολογίες ανάκτησης για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των 

υφιστάμενων αποβλήτων. Άλλες μορφές διάθεσης αποβλήτων, όπως η υποθαλάσσια και 
βαθιά θαλάσσια τοποθέτηση απόβλητων ορυχείων, είναι πρακτικές που η ΕΕ δεν θα 

πρέπει να επιτρέψει. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει επειγόντως τα 

αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ψήφισμά του σχετικά με την εφαρμογή 

της οδηγίας για τα μεταλλευτικά απόβλητα , το οποίο περιέχει πολλές από τις παραπάνω 

συστάσεις. 
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Τερματισμός των επιδοτήσεων για την 
εξερεύνηση και εξόρυξη ορυκτών και μετάλλων 

Προκειμένου να περιορίσει τους κινδύνους της επιχορήγησης και της οικονομικής 
εξόρυξης στον ευρωπαϊκό μεταλλευτικό τομέα, η ΕΕ θα πρέπει να σταματήσει αμέσως 
να χορηγεί δημόσιες επιδοτήσεις σε εταιρείες εκμετάλλευσης και εξερεύνησης 
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων μέσω προγραμμάτων όπως το Horizon Europe, το 

NextGenerationEU, το Interreg, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
άλλα. Αντ' αυτού, οι προσπάθειες δημόσιας χρηματοδότησης θα πρέπει να δώσουν 

προτεραιότητα στη στήριξη βιώσιμων αγροτικών μέσων διαβίωσης, προηγμένης 
ανακύκλωσης, αστικής εξόρυξης, αποκατάστασης ορυχείων, αποκατάστασης εδαφών 

και άλλων κυκλικών χρήσεων των εξορυκτικών αποβλήτων και των ορυκτών.

Να τερματιστούν οι αντιδημοκρατικές 
βιομηχανικές συμμαχίες. 

Οι συμμαχίες που δίνουν αδικαιολόγητη δύναμη και επιρροή σε επιχειρήσεις που έχουν 

οικονομικό συμφέρον από τη συνεχή επέκταση της εξόρυξης δεν μπορούν να έχουν 

θέση σε μια δημοκρατική, διαφανή ΕΕ. Θα πρέπει να διαλυθούν.

Αντιμετωπίστε τα ορυκτά και τα 
μέταλλα ως κοινά, δημόσια αγαθά

Αντί να αντιμετωπίζουν, να ρυθμίζουν και να δημιουργούν πολιτικές σχετικά με τα 

ορυκτά και τα μέταλλα σαν να πρόκειται απλώς για πηγές κεφαλαίου προς εξόρυξη, 

εμπορευματοποίηση και πώληση, οι πολιτικές και οι κανονισμοί της ΕΕ θα πρέπει να τα 

αντιμετωπίζουν ως κοινά, δημόσια αγαθά, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη αξία αν 

παραμείνουν in situ, στα οικοσυστήματα που συμβάλλουν στη δημιουργία τους εντός και 
εκτός Ευρώπης. 
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ORGANISATIONS 
EUROPE 
vetoNu, Sweden 
Friends of the Earth Europe, Belgium 
Fundac;ao Montescola, Galiza, Spain 
ZERO - Associac;ao Sistema T errestre Sustentavel, Portugal 
Rettet den Regenwald, Germany 
European Environmental Bureau (EEB), Europe 
Asociaci6n ambiental Pet6n do Lobo, Galicia, Spain 
Ecologistas en Acci6n, Spain 
Sciaena, Portugal 
Both ENDS, the Netherlands 
Amigos de la Tierra (FoE Spain), Spain 
Asociaci6n galega Cova Crea, Galicia, Spain 
NOAH Friends of the Earth Denmark, Denmark 
War on Want, UK 
SOS Suido, Galiza, Spain 
BUND, Friends of the Earth Germany 
Plataforma Vecinal Mina T ouro O Pino Non, Galiza, Spain 
CATAPA, Belgium 
Deutsche Stiftung Meeresschutz, Germany 
Collectif Volontaires lntag, France 
Sociedade Hist6rica e Cultural Coluna Sanfins, Galiza, Spain 
Plademar Muros-Noia, Galiza, Spain 
Ecoloxistas en Acci6n Galiza, Galiza, Spain 
Rettet den Regenwald, Germany 
Salva la Selva, Spain 
Campina Sur Sin Megaminas, Spain 
The Andrew Lees Trust, UK 
The Gaia Foundation, UK 
Associac;ao Guardioes da Serra da Estrela, Portugal 
Plataforma Stop Uranio, Spain 
Christian Initiative Romero (CIR), Germany 
The Greens Movement of Georgia, Georgia 
World Economy, Ecology & Development - WEED e.V., Germa
ny 
urgewald e.V., Germany 
Ecologistas en Acci6n de Extremadura, Spain 
Reuse Lab 11 Mach Mehrweg 11

, Germany 
Earth Thrive, Serbia/ UK 
GLOBAL 2000, Austria 
Uranium Network, Germany 
lgapo Project, France 
Plata!or~a Ciudadana Zaragoza sin Fractura, Spain 
Asoc1ac1on de Cultura Popular Alborada -Gallur, Spain 
Hellenic Mining Watch, Greece 
ECCR, United Kingdom 
Corporate Justice Coalition UK, UK 
Estonian Green Movement, Estonia 
SETEM Catalunya, Spain 
Collectif Causse Mejean - Gaz de Schiste NON !, France 
ADAMVM, Association pour la Depollution des Aciennes Mines 
de la Vieille Montagne, France 
La raya sin minas, Spain 
Asociaci6n Plataforma Ciudadana Alconchel sin Minas, Spain 
Philippinenburo e.V., Germany 
PowerShift e.V., Germany 
No a lamina de Canaveral, Spain 
Enginyeria sense Fronteres, Spain 
Plataforma Salvemos la Montana de Caceres, Spain 
Natexplorers, France 
Sierra de Gata Viva, Spain 
Associac;ao Povo e Natureza do Barroso, Portugal 
Sindicato Labrego Gallego, Spain 
Gruvkampen Dalsland, Sweden 
Policies for Equitable Access to Health - PEAH, Italy 
INKOTA-netzwerk e.V., Germany 
CAIM- Communities against the injustice of mining, Ireland 
(North and South) 
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Friends of the Earth Northern Ireland, Northern Ireland 
Environmental Justice Project, Spain 
London Mining Network, UK 
Aitec, France 
Naturakademin, Sweden 
Friends Of The Earth Sweden, Sweden 
The Gathering, Ireland 
Vi som brinner for Unden, Sweden 
Style Records, Ireland 
Armenian Forests, Armenia 
Association SystExt, France 
France Nature Environnement, France 
Commission Justice et Paix, Belgium 
Water Justice and Gender, Netherlands 
Leapfrog2SD, Belgium 
FutureProof Clare, Ireland 
Kampagne Bergwerk Peru, Germany 
Urbergsgruppen Grenna-Norra Karr, Sweden 
Forum on Environment and Development, Germany 
Save Our Sperrins, Northern Ireland 
Asociaci6n de Cultura Popular Aborada -Gallur, Spain 
DKA Austria, Austria 
Amis de la Terre France/ Friends of the Earth France 
Stoppa alunskifferbrytning i Storsjobygden, Sweden 
Save lnishowen froIT7 Gold Mining, Republic of Ireland 
Mjljogruppen Pit~_Alvdal, Sweden 
RADDA STORSJON - Gruvdrift Ett Hot, Sweden 
Stop Ronnback Nickel Mining Project in Ume River, Tarnaby (Stoppa 
gruvan i Ronnback, Sapmi/Sweden 
lntag e. V., Germany 
Seas At Risk, Belgium/Portugal 
Asociaci6n Ecoloxista Verdegaia, Galiza, Spain 
Sudwind, Austria 
Broederlijk Delen, Belgium 
RepaNet - Re-Use- and Repair Network Austria, Austria 
Ouercus ANCN, Portugal 
Ghent Centre for Global Studies, Belgium 
CEE Bankwatch Network, Czech Republic 
11.11.11 - Coalition of International Solidarity, Belgium 
Biofuelwatch, UK/USA 
GegenStroemung- lNFOE e. V., Germany 
lngenieurs sans frontieres, France 
Zastitimo Jadar i Raaevinu / Protect Jadar and Radjevina, Serbia 
Koalicija za odrzivo rudarstvo u Srbiji / Coalition for sustainable mining 
in Serbia, Serbia 
Bond Beter Leefmilieu, Belgium 

INTERNATIONAL 
Strong Roots Congo, DR Congo 
Innovation et Formation pour le Developpement et la Paix, DR Congo 
Alerte Congolaise pour l1environnement et les droits de l'homme, 
ACEDH, D R Congo 
Save Virunga, D R Congo 
Africa Europe Faith & Justice Network, Africa/Europe 
Talents des femmes Autochtones et Rurales en RDC, DR Congo 
MiningWatch Canada, Canada 
Cooperation Canada, Canada 
Procesos lntegrales para la Autogestion de los Pueblos, Mexico 
WoMin African Alliance, Pan-African 
Projet Accompagnement Quebec-Guatemala, Canada 
Save Our Sky Blue Waters, USA 
Save Lake Superior Association, Minnesota, USA 



Movimento pela Soberania Popular na Minera~ao-MAM, Brasil 
Kalpavriksh, India 
T erraJusta, Bolivia/UK 
St. Mary 1s River Association, Canada 
Coletivo Decolonial, Brazil 
lnstituto Ananaf, Brazil - Amazon (MA) 
Red Latinoamericana de mujeres defensoras de derechos social
es y ambientales, Abya Yala/ Altin America 
Policy Forum Guyana, Guyana 
Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, Chile 
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minerfa (REMA), Mexico 
Sustainable Northern Nova Scotia, Canada 
Ontario for a Just Accountable Mineral Strategy, Canada 
Malach Consulting, USA/Utah 
Anthropocene Alliance, United States 
Indigenous Peoples Glabal Forum for Sustainable Development, 
IPGFforSD (International Indigenous Platform), Global 
Association pour l1 lntegration et le Developpement Durable au 
Burundi, AIDB (Indigenous Forum in special consultative status 
with the UN ECOSOC), Burundi 
Calgary Inda-Canadian Centre Association, Canada 
Regroupement Vigilance Mines Abitibi et du T emiscamingue, 
Canada, Abitibi/T emiscamingue 
Local Environmental Action Demanded, USA 
Hellenic Mining Watch, Greece 
Wolsatoq Grand Council, Canada 
The Future We Need, India 
Australian Conservation Foundation (ACF), Australia 
Association pour la protection du lac T aureau - APLT, Canada 
The Friends of the Stikine Society, Canada 
Kamloops Moms For Clean Air, Canada 
Gender Action, United States 
LEAD Agency, Inc, USA 
People 1s Health Movement Canada - Mouvement populaire 
pour la sante au Canada, Canada 
CRAAD-O1 (Research and Support Center for Development Al
ternatives - Indian Ocean), Madagascar 
ACAFREMIN -Alianza Centroamericana frente a la Mineria, Cen
tral America 
Femmes en Action Rurale de Madagascar (FARM), Madagascar 
region AFRIOUE 
Fundaci6n Pachamama, Ecuador 
Kene, lnstituto de Estudios Forestales y Ambientales, Peru 
Movimento Xingu Vivo para Sempre, Brasil 
Wumweri Ghodu CBO, Kenya 
Center for Indigenous Research & Community-Led Engagement 
(CIRCLE), University of Victoria, Canada 
Friends of the Siberian Forests, Russia 
Observatorio Ciudadano, Chile 
Community land Action Now ( CLAN), Kenya- Africa 
Sengwer Indigenous Peoples Programme, Kenya 
Sengwer Of Embobut CBO(SEECBO), Kenya 
FIAN International, International 
CooperAcci6n, Peru 
Acci6n por la Biodiversidad, Argentina 
Global Forest Coalition, Russia 
Otros Mundos AC/Chiapas, Mexico 
Mining Injustice Solidarity Network (MISN), Canada 
Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlantica 
de Nicaragua, Nicaragua 
Resource Rights Africa (RRA), Uganda, East Africa 
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ACADEMICS 
Hanne Cottyn, University of York, UK 
Giselle Corradi, UGent Human Rights Research Network, 
Belgium 
Christel Stalpaert, UGent, Belgium 
Gretchen Walters, Universite de Lausanne, Switzerland 
David Sarkin, Universidad Aut6noma Metropolitana, 
Mexico 
Diana Vela Almeida, Norwegian University of Science and 
Technology, Norway 
Tomaso Ferrando, Institute of Development Policy, Univer
sity of Antwerp, Belgium 
Kritishnu Sanyal, Indian Institute of Technology Mandi, 
India 
Jan Orbie, Ghent University, Belgium. 
Stef Craps, Ghent University, Belgium 
Amber Steyaert, Ghent University, Belgium 
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