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ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η συµβολή στην ανάδειξη της σηµασίας και την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας,
που αποτελούν ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονοµίας και της
περιφερειακής ανάπτυξης. Εκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην ελληνική πολιτεία και
τα ευρωπαϊκά όργανα.
Κατά το ΣΜΕ, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και ο σεβασµός προς το περιβάλλον, είναι έννοιες συµβατές.
Τα µέλη του, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της βιώσιµης ανάπτυξης, για τη διεθνή και ελληνική κοινωνία, ισόρροπη ανάπτυξη
µε σεβασµό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, από το 2006, έχουν υιοθετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10
Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που προβλέπει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό,
κοινωνικό και εργασιακό τοµέα. Η εφαρµογή τους απεικονίζεται µε συγκεκριµένους µετρήσιµους δείκτες για κάθε ένα τοµέα
ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ. Στo πλαίσιo της εφαρµογής των Αρχών
Βιώσιµης Ανάπτυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών µελών του ΣΜΕ, από το 2006 και µετά, αναφέρονται
ετησίως και σε κάποιες ιδιαίτερης σηµασίας «καλές πρακτικές».
Αναµφισβήτητα, οι εταιρείες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.
Οφείλουν, εποµένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η
οικειοθελής δέσµευση να ενταχθούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις στις εταιρικές δραστηριότητες, πέραν των
νοµικών υποχρεώσεων, στοιχειοθετεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών και προσδίδει στις δραστηριότητές
τους τη διάσταση του κοινωνικού αποτυπώµατος.
Αυτό αποτελεί κατευθυντήρια γραµµή λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου.
Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις µέλη του ΣΜΕ χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση η οποία αντανακλάται
στην εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας και καινοτόµων µεθόδων έρευνας και ανάπτυξης όλων των έργων αξιοποίησης των
ορυκτών πόρων. Επίσης, διακρίνονται από έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα και έναν ιδιαίτερα έντονο εξαγωγικό
προσανατολισµό, µε εξαγωγές µεγαλύτερες του 65% του συνόλου των πωλήσεων των µελών του, κατακτώντας σηµαντικά
µερίδια στις διεθνείς αγορές αλλά και δίνοντας έτσι λύσεις σε εποχές εθνικής οικονοµικής δυσκαµψίας. Πολλές από τις
εταιρείες-µέλη του Συνδέσµου, κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις παραγωγής και πωλήσεων Ορυκτών Πρώτων
Υλών σε παγκόσµιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μια νέα πρόκληση για τον κλάδο αποτελεί, επίσης, η κυκλική οικονοµία. Η µετάβαση από τη γραµµική στην κυκλική
οικονοµία, µπορεί να οδηγήσει την εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην πρώτη γραµµή της Βιώσιµης Ανάπτυξης,
γι’ αυτό και εµείς, ως εκπρόσωποί της, τη στηρίζουµε ανεπιφύλακτα. Η πρωτογενής παραγωγή, µε βάση τις αυξανόµενες
ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς, προβλέπεται να συνεχίσει να είναι ουσιώδους σηµασίας, αλλά απαραίτητο
προαπαιτούµενο γι’ αυτό, είναι η εφαρµογή των αρχών προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιµης ανάπτυξης.
Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµίας, αποτελεί πλέον η εξοικονόµηση πόρων µε εφαρµογή της
φιλοσοφίας της κυκλικής οικονοµίας.

Η µεταστροφή από το γραµµικό µοντέλο «προµήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» στο µοντέλο
κυκλικής οικονοµίας «µείωση, επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλή διαχείριση
αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές (από το σχεδιασµό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους), δηµιουργώντας
πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονοµία. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο αρχών λειτουργίας
των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
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Α.ΔΣ
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν τα εξής:
1.

2.

Συνέπειες Lockdown στις εταιρείες μέλη

Προτάσεις τροποποίησης του πίνακα περί μισθωμάτων και τελών

3.

Προτάσεις συμπλήρωσης της νομοθεσίας για τα εξορυκτικά απόβλητα

5.

Iδιωτικά λιγνιτωρυχεία-Απολιγνιτοποίηση

4.

Εξελίξεις στα Ευρωπαϊκά Θέματα

6.

Εργασιακά θέματα

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•

Συγκρότηση και συνεδρίαση της ομάδας Επιτροπής Προσέλκυσης,
Χωροθέτησης και εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων αξιοποίησης
ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) στις λιγνιτοφόρες περιοχές

Όπως είναι γνωστό, η Κοζάνη, η Φλώρινα και ο Δήμος Μεγαλόπολης Αρκαδίας, ανήκουν στις
περιοχές της ΕΕ με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Οι περιοχές αυτές
αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πολυετούς και μονόπλευρης εστίασης στη λιγνιτική
δραστηριότητα, σε αντίθεση και σε βάρος όλων των άλλων, αλλά και της αδράνειας των
προηγούμενων ετών στην προετοιμασία ενός νέου, ισορροπημένου και βιώσιμου, αναπτυξιακού
προτύπου. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα εκτός από σθεναρή πολιτική βούληση και
πρόσθετους οικονομικούς πόρους, διαθέτει, για πρώτη φορά, ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό
σχέδιο και μίγμα παρεμβάσεων και μέτρων οικονομικής διαφοροποίησης σε τομείς όπως η καθαρή
ενέργεια, η βιομηχανία, η τεχνολογία, η εκπαίδευση, η γεωργία, ο τουρισμός κ.ά.
Το σχέδιο αυτό (ΣΔΑΜ) τέθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή
Χατζηδάκη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.
Το ΣΔΑΜ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο που θέτουν ο «Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το
2050», η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και η «Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση του
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» και καταρτίζεται σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια
και το Κλίμα», όπως κυρώθηκε με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής
και με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία
Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή».

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την προσέλκυση, χωροθέτηση και εγκατάσταση
βιομηχανικών μονάδων αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) στις λιγνιτοφόρες περιοχές η
οποία συνεδρίασε πρώτη φορά στις 26.10.2020 και στην οποία μετείχε και ο Γενικός Διευθυντής
του ΣΜΕ κ. Χ. Καβαλόπουλος.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Μουσουρούλης, ο
Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λασκαρίδης, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη: ο κ. Κουτσούκος, ο κ.
Κουλίδης, ο κ. Χαλκιαδάκης, ο κ. Παπανικολάου, ο κ. Καβαλόπουλος, ο κ. Ξηρόκωστας και η κ.
Καρβελά.

Ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε εισαγωγικά τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με το
αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ/Master Plan) για τον σχηματισμό
στρατηγικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές στις
Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης μέσα από τη
στοχευμένη στήριξή τους με μέτρα οικονομικής πολιτικής και ισχυρή χρηματοδότηση για την
προσέλκυση επενδύσεων, αξιοποιώντας τα πολυποίκιλα συγκριτικά πλεονεκτήματα με τα οποία
είναι προικισμένες.
Στη συνέχεια ο κ. Μουσουρούλης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου βιομηχανικού
μοντέλου, στην ανάγκη στήριξης της βιομηχανίας, στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, στην
αναγκαιότητα της εξειδίκευσης, σε ισότιμους όρους ανταγωνισμού και στην καινοτομία.

Αναφέρθηκε στον πλούτο της χώρας μας σε ορυκτά υλικά και στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις της
ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας αποτελεί το 3% του ΑΕΠ της χώρας, με εξαγωγές που
υπερβαίνουν το 1,1 δις ευρώ/έτος.

Το ζητούμενο είναι να αυξηθεί το ποσοστό στο ΑΕΠ της χώρας και να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις εκείνες για την ανάπτυξη επιχειρήσεων μεταποίησης. Τέτοιες προϋποθέσεις
αποτελούν τα έργα υποδομής, εκπαίδευση προσωπικού με μικρή κατάρτιση, ισχυρά κίνητρα,
θεσμοθέτηση χρήσεων γης μέσω των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσουρούλη ο 1ος στόχος είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση
των διαδικασιών χωροθέτησης των δραστηριοτήτων μεταποίησης των ορυκτών πρώτων υλών. Ο
2ος στόχος είναι ένα κατάλογος με τα ορυκτά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε στην
πορεία να προκύψει ο κατάλογος εκείνος των προτάσεων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με
καταγεγραμμένες τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λασκαρίδης τόνισε ότι για τη μετάβαση των
συγκεκριμένων περιοχών απαιτούνται επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων οικονομικών
δραστηριοτήτων στις επηρεαζόμενες περιοχές, ώστε να μετριασθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της
απολιγνιτοποίησης. Ένα από τα κύρια σημεία-χαρακτηριστικά του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΣΔΑΜ) στην Ελλάδα, είναι η ενίσχυση και τα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις
και στον κλάδο της μεταποίησης των ορυκτών πρώτων υλών που αφορά την Επιτροπή μας.

Το 1ο αντικείμενο της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση στρατηγικής και πλαισίου
ανάπτυξης ΟΠΥ στις λιγνιτικές περιοχές με τα ακόλουθα βήματα:
α. Η θωράκιση των χώρων υποδοχής που θα επιλεγούν, θα μελετηθούν και θα θεσμοθετηθούν με
την εκπόνηση και έγκριση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης.
β. Η καταγραφή των προϋποθέσεων υποδοχής εγκατάστασης βιομηχανικών δραστηριοτήτων
δευτερογενούς αξιοποίησης των ΟΠΥ. (Ο κ. Παπανικολάου, θα μπορούσε να βοηθήσει στο θέμα
της Αδειοδότησης με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ο κ. Κουλίδης στο θέμα της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι οποίοι θα πρέπει να καταγράψουν και να καταθέσουν τα
συνοπτικά σχέδια, έως το τέλος Νοέμβρη).

Το 2ο αντικείμενο της Επιτροπής είναι η καταγραφή των υφιστάμενων
δραστηριοτήτων και ποιες δραστηριότητες μπορούν να ενταχθούν.
Σε αυτό το σημείο πρότεινε ο κ. Λασκαρίδης να εμπλακεί ο ίδιος προσωπικά και ο εκπρόσωπος του
ΥΠΕΝ κ. Χαλκιαδάκης, θεωρώντας δεδομένη τη βοήθεια του κ. Καβαλόπουλου, προκειμένου να
αντληθούν στοιχεία για τις υφιστάμενες ενεργές δραστηριότητες ΟΠΥ , πέριξ του επιλεγμένου
χώρου και σε ακτίνα 80-100 χιλ., σε κάθε μία από τις μελετώμενες περιοχές (περιφέρεια Δυτ.
Μακεδονίας και Δήμος Μεγαλόπολης).
Συγκεκριμένα θα γίνει καταγραφή των δραστηριοτήτων, χρήσεων των Ορυκτών, κ.λπ..

Το 3ο αντικείμενο της Επιτροπής είναι η καταγραφή των αναξιοποίητων αλλά
τεκμηριωμένα υπαρκτών αποθεμάτων ΟΠΥ.
Η ταυτοποίηση τους γίνεται με νομιμοποιητικά παραστατικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύμφωνα με
το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δηλαδή τους ΔΜΧ για τους οποίους, χωρίς καμία αμφιβολία, το
Δημόσιο είναι μεταλλειοκτήτης.

Στο συγκεκριμένο αντικείμενο ο πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε να ασχοληθεί ο ίδιος
προσωπικά με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ κ. Χαλκιαδάκη αντλώντας στοιχεία από τα αρχεία των
ΕΑΓΜΕ και ΥΠΕΝ.
1. Θα δημιουργηθεί ένας Πίνακας ενεργών και μη ενεργών (μελλοντικών πιθανά)
δραστηριοτήτων.
2. Θα γίνει ιεράρχηση με βάση την χρήση των Ορυκτών και τις πιθανές δυνατότητες
αξιοποίησης αυτών σε δευτερογενή κλίμακα.
3. Θα υπάρξει μια προτεραιοποίηση, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αξία για το δημόσιο
συμφέρον. Δηλαδή θα ιεραρχηθούν ως πρώτες, δεύτερες, τρίτες δραστηριότητες που θα
ενταχθούν στη μελετώμενη περιοχή. Από τον πίνακα αυτό θα προκύψουν και οι
απαιτούμενες ανάγκες σε έκταση-εμβαδό. Έτσι θα γίνει κατανοητό αν η προτεινόμενη

έκταση σε κάθε μία από τις δυο περιοχές ενδιαφέροντος αρκεί ή αν πρέπει να ενταχθούν
και άλλες δραστηριότητες.
Το 4ο αντικείμενο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση καταλόγου προτάσεων
δευτερογενούς αξιοποίησης των ως άνω δραστηριοτήτων και η χωροταξική
ένταξή τους στην περιοχή μελέτης-ενδιαφέροντος.
Από πλευράς ΣΜΕ, ο κ. Καβαλόπουλος τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να καταγραφούν
οι υπάρχουσες δραστηριότητες στις ευρύτερες υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές, όπως
και το ισχύον καθεστώς, οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες που υφίστανται στη
λειτουργία εξορυκτικών έργων και εγκαταστάσεων καθετοποίησης. Αυτό να αποτελέσει
τη βάση προσέγγισης και προσδιορισμού των αλλαγών που απαιτούνται ώστε οι νέες
δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή να τύχουν αποτελεσματικότερης και
ευμενέστερης μεταχείρισης από τις σημερινές ισχύουσες αντιμετωπίσεις.
Επιμέρους σοβαρά θέματα που τέθηκαν από τον κ. Καβαλόπουλο:
−

−

−

−
−

Τα βιομηχανικά πάρκα έχουν διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης
λειτουργίας σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων
αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ). Πρέπει να αρθούν οι διαφορές αυτές,
προκειμένου να ενταχθούν σε ένα τέτοιο χώρο δραστηριότητες που θα έχουν
σχέση με ΟΠΥ
Πρέπει να διαφοροποιηθεί όλη η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
έργων αξιοποίησης ΟΠΥ που θα ενταχθούν στις επίμαχες υπό απολιγνιτοποίηση
περιοχές. Η υπάρχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία δεν διευκολύνει τους στόχους
της παρούσας Επιτροπής για τη συμμετοχή του κλάδου των ΟΠΥ στο Σχέδιο
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Το ΕΑΓΜΕ από κοινού με το ΥΠΕΝ, θα πρέπει να ξεδιαλύνει το καθεστώς των
μεταλλευτικών παραχωρήσεων στις ευρύτερες υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές.
Ποιες παραχωρήσεις έχουν δραστηριότητα, ποιες υπολειτουργούν, ποιες είναι
ελεύθερες (χωρίς να έχουν προκηρυχθεί μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού) και
γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και για τη
λατομική
δραστηριότητα. Η καταγραφή αυτή θα προσδιορίσει και τους
λόγους της μη αξιοποίησης των ορυκτών πόρων της περιοχής και τους λόγους
για τους οποίους «κολλάει» και δεν προχωρεί.
Να προσδιοριστούν και να εξειδικευτούν τα φορολογικά κίνητρα, τα
περιβαλλοντικά κίνητρα και το καθεστώς των επιδοτήσεων
Πρέπει να γίνει σαφές προς όλους τους ενδιαφερόμενους ποια θα είναι η
ουσιαστική διαφοροποίηση λειτουργίας των δραστηριοτήτων εντός των
περιοχών ΣΔΑΜ σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση

Γ.ΣΜΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
•

Διαδικτυακή ομιλία του γενικού διευθυντή του ΣΜΕ κ. Καβαλόπουλου στο
τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα «Το
μέλλον και οι προοπτικές της μεταλλευτικής στην Ελλάδα»

Η ομιλία του Γενικού Διευθυντή του ΣΜΕ κ. Καβαλόπουλου είχε ως θέμα της το μέλλον
της σύγχρονης μεταλλευτικής και η παρουσίαση αφορούσε στα εξής επιμέρους θέματα:

-Εξελίξεις στην ελληνική και ευρωπαϊκή μεταλλεία. Νέα δεδομένα και απαιτήσεις στη
αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ)-εκπαιδευτικές προκλήσεις
-Συνέπειες των ευρωπαϊκών πολιτικών στην αξιοποίηση των ΟΠΥ. Νέες κατευθύνσεις
στη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας. Εκπαιδευτικές προκλήσεις

Με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο μπορείτε να δείτε όλη την παρουσίαση :

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Θέμα: «Το μέλλον και οι προοπτικές της μεταλλευτικής στην
Ελλάδα»
Εισηγητής: Χρήστος Καβαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία στο παρακάτω link
https://www.youtube.com/watch?v=ZgV6AatJFTU
•

Υποστήριξη και συμμετοχή ΣΜΕ στο 4ο climate change conference

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2020 και είχε την τιμητική
υποστήριξη του ΣΜΕ.

Θέμα του ήταν το νομικό πλαίσιο, η τεχνολογία, η χρηματοδότηση σε σχέση με τις
πολιτικές για την κλιματική αλλαγή.
Από πλευράς ΣΜΕ, μετείχε ο Πρόεδρος κ. Α. Κεφάλας, με την εξής παρουσίαση:
“Imerys SustainAgility: Eνθαρρύνοντας θετικές αλλαγές”
Αθανάσιος
Κεφάλας,
Κατεβάστε την παρουσίαση

Πρόεδρος

Imerys

Greece

S.A.

Παρακάτω επισυνάπτονται αναλυτικά όλες οι παρουσιάσεις του συνεδρίου:

“Renewables: Present and Future Role in the ‘Covid/Green Deal/recession’
situation”
Dr Arthouros Zervos, President
Κατεβάστε την παρουσίαση

of

REN21,

past

President

of

PPC

“Πράσινη Ανάπτυξη: Οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις”
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη
Βιώσιμη
Ανάπτυξη
Κατεβάστε την παρουσίαση
“CO2 capture and storage, the geological carbon sink – a modern technological
solution to help mitigating climate change”
Dr Czernichowski-Lauriol, Research and Public Policy Chief Officer, brgm
Κατεβάστε την παρουσίαση
“Επισκόπηση των εξελίξεων και προοπτικών του ρυθμιστικού τοπίου της
αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού στην Ελλάδα”
Ευφροσύνη Βαρβιτσιώτη, Διευθύντρια ΓΔ Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ
Κατεβάστε την παρουσίαση
“Η Τράπεζα της Ελλάδος για το κλίμα”
Θεοδώρα Αντωνακάκη, Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος
Κατεβάστε την παρουσίαση

“WaterUnderground” by InTTrust: Empowering people to monitor and predict
underground water health, using IBM Watson”
CTO,

Δρ
Μιχάλης
Μαυροφοράκης,
Κατεβάστε την παρουσίαση

InTTrust

S.A.

“The Green Crane project: creating a renewable hydrogen hub in Spain”
Carlos Navas Perez, Senior
Κατεβάστε την παρουσίαση

Manager

for

Hydrogen

projects,

Enagas

“Hydrogen from waste, a third pathway to renewable hydrogen production”
Jean-Louis
Kindler,
Κατεβάστε την παρουσίαση

CEO,

Ways2H

Inc

“Ελληνικά Πετρέλαια και ενεργειακή μετάβαση”
Πηνελόπη Παγώνη, Ανώτερη Διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος &
Βιώσιμης
Ανάπτυξης
Ομίλου,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΑΕ
Κατεβάστε την παρουσίαση
“Κλιματική αλλαγή & απόβλητα: μία παγκόσμια πρόκληση”
Λένα Μπέλση, Διευθύνουσα Σύμβουλος Geocycle Hellas, μέλος του Ομίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ
Κατεβάστε την παρουσίαση
“Ο ρόλος της κομποστοποίησης ως μέσον προστασίας έναντι της κλιματικής
αλλαγής”
Νικολέττα
Χαβέλλα,
Επιχειρηματίας,
Κατεβάστε την παρουσίαση

Εκπρόσωπος,

VITALIA

ΕΠ

“Κίνδυνοι Προμήθειας Ορυκτών Πρώτων Υλών για την Υλοποίηση των Αλυσίδων
Αξίας Φορτιστών Λιθίου και Ηλεκτροκίνησης”
Δρ
Νικόλαος
Αρβανιτίδης,
Κατεβάστε την παρουσίαση

EU-project

coordinator,

Sweden

Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στα εικονίδια

pinelopi_pagoni_clim nikoletta_chavella_cli nikolaos_arvanitidis_cl michalis_mavroforaki lena_belsi_climatecha
atechange_20.pdf matechange_20.pdf imatechange_20.pdf s_climatechange_20.pd
nge_20.pdf

konstantinos_konstan jean_louis_kindler_cli efrosini_varvitsioti_cli czernichowski_lauriol_ carlos_navas_perez_cl
tinou_climatechange_2 matechange_20.pdf matechange_20.pdf climatechange_20.pdf imatechange_20.pdf

athanasios_kefalas_cli
matechange_20.pdf

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Διεύρυνση καταλόγου των καρκινογόνων ουσιών

Η Commission προωθεί προς συναπόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο τη διεύρυνση της λίστας των Καρκινογόνων με τρεις νέες ουσίες: το βενζόλιο,
το ακρυλονιτρίλιο και τις ενώσεις νικελίου.
Για όλες τις ουσίες υπάρχει περίοδος προσαρμογής μέχρι την πλήρη εφαρμογή του
μέτρου.
Σας επισυνάπτεται το αντίστοιχο Annex, το οποίο μπορείτε να δείτε με ένα διπλό κλικ
πάνω στο εικονίδιο.

EC proposal CMD4
annex.pdf

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ζητήθηκε από την ΟΜΕ παράταση στο διορισμό των μελών της δευτεροβάθμιας
διαιτητικής επιτροπής λόγω αρχαιρεσιών της. Ο ΣΜΕ σε περίπτωση καθυστέρησης της
διαδικασίας, θα επανέλθει στο αίτημά του αυτή να συνεχιστεί, προκειμένου να κλείσει η
εκκρεμότητα που υπάρχει.
ΣΤ . ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
•

Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά θέματα του κλάδου

Sustainable Finance Strategy
−

−

Oρίζεται με βάση το πρότυπο ISO/TC 322 που περιγράφεται η πρότυπη
διαδικασία χρηματοδότησης και επενδύσεων συνδυασμένα με ρυθμίσεις
θεσμικές και διευθετήσεις σε σχέση με την αγορά, συμβάλλοντας στην επίτευξη,
δυνατής, βιώσιμης, οικονομικής δραστηριότητας σε όλους τους τομείς,
υποστηρίζοντας τους Sustainable Development Goals (SDGs) του ΟΗΕ, με
ιδιαίτερο προσανατολισμό στην κλιματική αλλαγή
Συμβάλλει στην επιτυχή ανάπτυξη διεθνών standards για Βιώσιμη
Χρηματοδότηση και μετατροπή της οικονομίας με επενδύσεις που είναι βιώσιμες,
συνυπολογίζοντας τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις

−

−

Συμβάλλει σε οργανωτικές αλλαγές μέσω της υιοθέτησης των standards και των
απαιτήσεών της Sustainable Finance Strategy, προωθώντας τους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs)
To πρότυπο ISO/TC 322 οδηγεί τους χρηματοδοτικούς φορείς και τους επενδυτές
σε κατάλληλες επενδύσεις μέσω του προσδιορισμού και της κατάταξης των
δραστηριοτήτων ως βιώσιμες (Τaxonomy). Τα standards αυτά, θα συμβάλλουν
στην επιτάχυνση και την ανάπτυξη των «πράσινων επενδύσεων»,
δημιουργώντας αξιόπιστους μηχανισμούς προώθησής τους, αντιμετωπίζοντας
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής
της κλιματικής αλλαγής

Συστάθηκε η Sustainable Finance Platform στο πλαίσιο της υλοποίησης της
πολίτικής της Ε.Ε. για Sustainable Finance Strategy από experts του
χρηματοπιστωτικού τομέα και της βιομηχανίας. Aυτοί θα κρίνουν εάν
ικανοποιούνται τα κριτήρια των πράσινων επενδύσεων ή των εν δυνάμει
πράσινων (enable) ή αυτών που έχουν εξελικτική πορεία ως προς τα κριτήρια
DNSH (Do Not Significant Harm) (Τaxonomy Regulation). Οι προτάσεις της θα
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2021. Θα ληφθούν υπόψη υπάρχοντες
περιορισμοί στη λειτουργία διαφόρων δραστηριοτήτων, βέλτιστες τεχνικές και
υφιστάμενα management system standards. Oι απόψεις της Platform θα είναι
γνωμοδοτικού χαρακτήρα προς την Commission και συγκεκριμένα στην DG
FISMA (general direction of financial stability, financial services and capital
markets).Θα έχει επίσης δυνατότητα συμπλήρωσης ή αλλαγής των τεχνικών
κριτηρίων των προς ένταξη δραστηριοτήτων στις πράσινες επενδύσεις. Η
Platform θα προτείνει και αλλαγές στην Taxonomy Regulation. Αυτή θα κρίνει και
την ένταξη του κλάδου μας στην Taxonomy List

−

H Euromines μετέχει στη Non Energy Extractive Industries Platform/Panel, για
να επεξεργαστεί τα επιχειρήματα της συμβατότητας του κλάδου με τα κριτήρια
σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, ρύπανση, απόβλητα, κυκλική οικονομία,
βιοποικιλότητα και νερό

−

−

−

Η Euromines οργανώνει Task Force από experts για την επεξεργασία των
κριτηρίων για sustainable finance στον τομέα της εξόρυξης και της
καθετοποίησης των εξορυκτικών προϊόντων
Οι μελέτες για τη συμμόρφωση του κλάδου ως προς τα κριτήρια της πλατφόρμας
θα δοθούν από κοινού με όλες τις δραστηριότητες που ανήκουν στη Non Energy
Extractive Industry Platform στη DG FISMA της Commission, για να ληφθούν
υπόψη από τη Sustainable Finance Platform
O κλάδος επεξεργάζεται Αρχές Βιώσιμης Αξιοποίησης ΟΠΥ στο πλαίσιο των
κριτηρίων ένταξης στην Τaxonomy

Kαταλήξαμε σε τρεις ομάδες Αρχών:
α
β

−

−

γ

δ

Γενικές κοινωνικές αρχές και σεβασμός στα ευρωπαϊκά δικαιώματα: πχ Βιώσιμη
Ανάπτυξη , με σταθερότητα τιμών, σε μία οικονομία της αγοράς ιδιαίτερα
ανταγωνιστική, με πλήρη απασχόληση, κοινωνική πρόοδο και περιβαλλοντική
προστασία
Αρχές Κοινωνικής Συμπεριφοράς σε σχέση με την αξιοποίηση των ΟΠΥ όπως:
Βιώσιμη αξιοποίηση υποστηρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κοινωνίες
και την ορθή διακυβέρνηση (μέσω σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων),
την κουλτούρα και τις κοινωνικές αξίες της τοπικής και υπερτοπικής κοινωνίας
Βιώσιμη αξιοποίηση ΟΠΥ προσφέροντας Υ&Α στους εργαζόμενους, στους
περιοίκους και σε όλους τους εμπλεκόμενους με αυτήν. Εξασφάλιση ασφαλών και
υγιών συνθηκών διαβίωσης για όλους
Αρχές Οικονομικής Βιωσιμότητας και ορθής διακυβέρνησης όπως:

Αξιοποίηση ΟΠΥ με πλήρη συμμόρφωση και εφαρμογή όλου του ευρωπαϊκού
δικαίου, κανονισμών και συμφωνιών
Περιβαλλοντικές αρχές όπως:

Εφαρμόζεται η πρέπουσα περιβαλλοντική διαχείριση βασισμένη στην τέχνη και την
επιστήμη, επιπρόσθετα με την πλήρη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας

COM (2020)574 final 3-9-20 «Aνθεκτικότητα ως προς τις πρώτες ύλες κρίσιμης
σημασίας: Χαρτογραφώντας την πορεία προς μεγαλύτερη ασφάλεια και
βιωσιμότητα «Raw Materials Alliance»»
Βασικά σημεία:

 Διευρύνεται ο κατάλογος των κρίσιμων πρώτων υλών. Εισάγονται για πρώτη
φορά ο βωξίτης, το λίθιο, το τιτάνιο και το στρόντιο ενώ θα παρακολουθείται
στενά η κατάσταση με το νικέλιο λόγω των εξελίξεων που σχετίζονται με την
αύξηση της ζήτησης για πρώτες ύλες συσσωρευτών

 Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου δράσης της Ε.Ε για τις πρώτες ύλες κρίσιμης
σημασίας είναι:

•

 να αναπτύξει ανθεκτικές αξιακές αλυσίδες για τα βιομηχανικά οικοσυστήματα
της ΕΕ
 να περιορίσει την εξάρτηση από πρωτογενείς πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας
μέσω της κυκλικής χρήσης των πόρων, του σχεδιασμού βιώσιμων προϊόντων και
της καινοτομίας
 να ενισχύσει τη βιώσιμη και υπεύθυνη εγχώρια προμήθεια και επεξεργασία
πρώτων υλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
 να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό μέσω της βιώσιμης και υπεύθυνης
προμήθειας από τρίτες χώρες, της ενίσχυσης του βασιζόμενου σε κανόνες
ανοικτού εμπορίου πρώτων υλών και της εξάλειψης των στρεβλώσεων στο
διεθνές εμπόριο

−
−

Κατά το πρότυπο της συμμαχίας για τους συσσωρευτές (Battery Allliance),
προτείνεται η σύσταση βιομηχανικής συμμαχίας για τις πρώτες ύλες (European
Raw Materials Alliance (ERMA)). Θα υλοποιηθεί εντός του 2020 με άμεσους
στόχους:
Να αναπτυχθούν κριτήρια βιώσιμης χρηματοδότησης για το κόστος της εξόρυξης
και της επεξεργασίας στο πλαίσιο του ΕU TAXONOMY μέχρι τέλους του 2021
Να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, που αποτελεί βασική
κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις πρώτες ύλες. Ο τομέας αυτός

−

−

−
−

−

υστερεί και οι λόγοι είναι πολυδιάστατοι: έλλειψη επενδύσεων σε έρευνα νέων
κοιτασμάτων, χρονοβόρες αδειοδοτήσεις, χαμηλή αποδοχή από κοινή γνώμη και
τοπικές κοινωνίες
Να
ενισχυθούν από την Ε.Ε. οι προσπάθειες μεταφοράς εξορυκτικών
δραστηριοτήτων και καθετοποίησης εξορυκτικών προϊόντων στις περιοχές που
εντάσσονται στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή
Να ενισχυθούν οι καινοτόμες μέθοδοι έρευνας εντοπισμού κοιτασμάτων όπως η
τηλεπισκόπηση και καινοτόμες μεθόδους εκμετάλλευσης-επεξεργασίας ΟΠΥ
κρίσιμης σημασίας
Να ενισχυθούν διεθνείς συνεργασίες με σκοπό τη διασφάλιση εφοδιασμού σε
κρίσιμες πρώτες ύλες
Να ενισχυθεί η έρευνα στην εκμετάλλευση αποβλήτων, στην καθετοποίηση και
παραγωγή πρώτων υλών και βασικών μετάλλων και στην υποκατάστασή τους
με άλλα μη κρίσιμα υλικά
Να ισχυροποιηθούν η έρευνα και καινοτομία για μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος από την εκμετάλλευση ΟΠΥ

Βασική θέση/στόχος της COM: “to develop the sustainable financing criteria for the
mining extractive and processing sectors by the end of March 2021” (climate and
environment)”

Προτάσεις του εξορυκτικού κλάδου για τη λειτουργία του Raw Materials Alliance
Επικοινωνιακοί στόχοι και δράσεις
 Να καλλιεργηθεί η πολιτική βούληση και να εφαρμοστούν κατάλληλες πολιτικές
στα κράτη μέλη, ώστε να δημιουργηθούν ευμενέστερες συνθήκες προς την
αδειοδότηση λειτουργίας νέων επιχειρήσεων προμήθειας πρώτων υλών,
παρέχοντάς παράλληλα την απαραίτητη βοήθεια ώστε να απαλλαχθούν από
επιπρόσθετα διοικητικά βάρη και να καταστούν πιο ανταγωνιστικές. Με τον
τρόπο αυτό, θα δημιουργηθεί το κατάλληλο ανταγωνιστικό επαγγελματικό

περιβάλλον που θα δώσει τη δυνατότητα στις νεόδμητες επιχειρήσεις να
προστατευτούν από τον αθέμιτο και μη βιώσιμο διεθνή ανταγωνισμό

 Να τονωθεί η ενθάρρυνση των κρατών μελών να προωθήσουν και να επιτρέψουν
την έρευνα και τη βιώσιμη εκμετάλλευση νέων αποθεμάτων ορυκτών στην
επικράτειά τους, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και με
πλήρη συμμόρφωση με ένα εφαρμόσιμο σύνολο περιβαλλοντικών στόχων
(σύμφωνα πάντα με τα SDG του ΟΗΕ)
 Nα γίνει προσπάθεια μεταστροφής των τοπικών κοινωνιών για τη συμμαχία της
αξιοποίησης των ΟΠΥ από την European Innovation Partnership (ΕΙP) για τις
Πρώτες Ύλες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, τονίζοντας τα
επακόλουθα τοπικά και περιφερειακά οφέλη για τις τοπικές περιοχές όπου
υπάρχει αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών, με
μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναδυόμενων κινδύνων

Στόχοι και δράσεις επικοινωνίας

Προκλήσεις

1.Στρατηγικές αλυσίδες αξίας
Η ομοιομορφία στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας για τις πρωτογενείς και δευτερογενείς
πρώτες ύλες θα αποτελέσει εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για το μέλλον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στην ασφάλεια
προμήθειας προκειμένου να δημιουργηθεί μία ανθεκτική, χαμηλή σε άνθρακα, κυκλική
ευρωπαϊκή οικονομία, που να εξασφαλίζει το μίνιμουμ της βάσης και των προϋποθέσεων
διατήρησης διατήρηση ενός γερού και στέρεου ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου.
Οι περιβαλλοντικοί στόχοι για το 2050 βασίζονται στην καινοτομία. Το ευρωπαϊκό
επενδυτικό περιβάλλον πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά προκειμένου να μπορέσει να
εδραιωθεί και να ανθίσει σε αυτό η καινοτομία και επιπλέον οι οικονομικοί παράγοντες
θα πρέπει να δεσμευτούν περισσότερο με το EIP για τις πρώτες ύλες :






Αναγνωρίζοντας ότι οι πρώτες ύλες αποτελούν στρατηγικής σημασίας ζήτημα
ασφάλειας για την επιτυχία του πράσινου και ψηφιακού οικονομικού
μετασχηματισμού
Αναγνωρίζοντας ότι η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες από αποθέματα και
απόβλητα προηγούμενης εξορυκτικής δραστηριότητας, μπορεί να απαιτήσει νέες
καινοτόμες προσεγγίσεις χρηματοδότησης
Κάνοντας ενδελεχείς αξιολογήσεις έργων πρώτων υλών με τις απότοκες αλυσίδες
αξίας τους, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό μία σύγκριση με αντίστοιχες
εφοδιαστικές αλυσίδες πρώτων υλών εκτός Ε.Ε.

2.Bιωσιμότητα

Οι πολιτικές ηγεσίες των κρατών μελών θα πρέπει να υιοθετήσουν την αρχή ότι η
εξόρυξη πρώτων υλών θα πρέπει να γίνεται με βιώσιμο και υπεύθυνο περιβαλλοντικά,

οικονομικά και κοινωνικά τρόπο, διαφορετικά οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μη τήρησης
αυτής της αρχής βιώσιμης λειτουργίας θα είναι μεγάλοι.

3. Καινοτομία
Έρευνα που προέρχεται από το τρέχον EIP Strategic Implementation Plan δείχνει ότι για
την ενίσχυση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας στην Ευρώπη, η αξιοποίηση πρώτων
υλών για την προμήθεια μεταγενέστερων χρηστών (downstream users) θα πρέπει να
έχει πρώτα την αποδοχή από τους προμηθευτές της παραγωγής κατά βιώσιμο τρόπο.
Αυτό σημαίνει μείωση της έκτασης των αλυσίδων αξίας μέσω σύνδεσης των παραγωγών
της ΕΕ με τους μεταγενέστερους χρήστες της, τις περιφέρειές τους και τις αρμόδιες
αρχές. Σκοπός η δημιουργία αξίας στην ευρωπαϊκή οικονομία από τη μείωση του CO2
των μεταφορών, την αποφυγή εισαγωγών από συγκρουσιακές περιοχές συμβολών
(conflict minerals areas κτλ.), την αποψίλωση δασών, την απερήμωση και διατήρηση
θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ. Η δημιουργία ενός ειδικού φακέλου προγραμμάτων
Interreg για το σκοπό αυτό μπορεί να είναι ένας τρόπος προόδου.

4. Ιnternational Competition











Εξασφάλιση βιώσιμης εγχώριας παραγωγής κρίσιμων πρώτων υλών,
λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα και τη διάρκεια της επένδυσης και προστασία
αυτών των επενδύσεων από μη βιώσιμο και αθέμιτο ανταγωνισμό ·
Ισχυρή εστίαση σε θέματα anti-trust και αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς
μπορεί να επιτρέψει τη σωστή/κατάλληλη παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των
αλυσίδων εφοδιασμού

Ενίσχυση του θεμιτού ανταγωνισμού: Απαιτούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον
αφορά το C02, την επαλήθευση ή έλεγχο των εισαγωγών προϊόντων άνθρακα
και επιβολή ενός πραγματικού φόρου άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ.
Εξασφάλιση της παροχής ενέργειας ουδέτερης σε C02 σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς
και σε απομακρυσμένες περιοχές

Επίτευξη ουδετερότητας σε άνθρακα για ολόκληρες αλυσίδες αξίας ξεκινά με τις
πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν στον μεταποιητικό τομέα

5. Πλήρης ηλεκτροδότηση και αυτοματοποίηση
Η βιομηχανία πρώτων υλών επιδιώκει, μαζί με τους διεθνείς εταίρους της, την πλήρη
ηλεκτροδότηση και αυτοματοποίηση των μηχανημάτων της, προκειμένου να επιτευχθεί
ουδετερότητα σε CO2 και συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την επαγγελματική
έκθεση. Τέτοια μηχανήματα (σε τύπους και αριθμούς) δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα.
Η κατασκευή τους όπως και η μετασκευή στην Ευρώπη παρεμποδίζονται εν μέρει από
το μικρό της μέγεθος αγοράς. Όταν τέτοια είδη μηχανημάτων είναι διαθέσιμα, αυτό θα
αποτελέσει μια σημαντική εξαγωγική ευκαιρία για την οικονομία της ΕΕ. Η παραγωγή
νέων μηχανημάτων στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελεί τη μείζονα πρόκληση
ανάπτυξης του τομέα αυτού τα επόμενα πέντε έτη.
Δεδομένης της σημασίας της βιομηχανίας προμήθειας μηχανημάτων και ορυκτών για την
επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και ενώ οι χώροι εργασίας γίνονται
πιο ελκυστικοί και υγιέστεροι, υπάρχει σαφής ανάγκη να διευκολυνθούν οι κυριότερες
επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των μέσων ηλεκτροκίνησής τους.
6. Legal framework conditions

Προκειμένου να υλοποιηθούν όλα αυτά, θα πρέπει να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στις
ερευνητικές τους δραστηριότητες ώστε να αξιολογηθούν οι νέοι πόροι και ο τρόπος που
επικοινωνείται η σημασία τους στις τοπικές κοινωνίες

Η αδειοδότηση και άλλα κανονιστικά ζητήματα παραμένουν μείζον μέλημα. Ο

Ο κλάδος θεωρεί ότι τόσο ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των θεσμικών οργάνων της
ΕΕ όσο και η καθοδήγηση σε υψηλό επίπεδο προς τα κράτη μέλη, μπορούν να επιτρέψουν
σε όλους μας να εργαστούμε αποτελεσματικά για το κοινό όραμα.

Νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα Χημικά με σκοπό ένα Toxic Free Περιβάλλον
Στόχος η ανάπτυξη χημικών με καινοτομία στην ασφάλεια (ενίσχυση προστασίας
εργαζομένων) και τη μη πρόκληση βλαβών στο περιβάλλον

 Βιώσιμα προϊόντα από τη σχεδίαση μέχρι την παραγωγή
 Υιοθέτηση βασικών δεικτών μέτρησης της μετατροπής της βιομηχανίας χημικών
από το σημερινό επίπεδο, στην πλήρη παραγωγή μόνο βιώσιμων και ασφαλών
προϊόντων
 Προώθηση και χρηματοδοτική ενίσχυση πρωτοβουλιών που θα οδηγούν στην
ανάπτυξη πράσινων και έξυπνων τεχνολογιών, εξελιγμένων υλικών και
καινοτόμων business models για χαμηλές εκπομπές άνθρακα και περιορισμένες
επιπτώσεις στο περιβάλλον που θα αφορούν στην παραγωγή και τη χρήση των
χημικών

Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (2020-2030) «Bringing
nature back into our lives»

 Στοχεύει σε ένα συνεκτικό πανευρωπαϊκό δίκτυο φύσης, με ενίσχυση της
προστασίας της
 Στοχεύει σε τουλάχιστον 30% της χερσαίας επιφάνειας και 30% της θαλάσσιας
να εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας. Αυτό συνεπάγεται κατ’ ελάχιστο 4%
αύξηση προστατευόμενων περιοχών στη στεριά και 19% στη θάλασσα σε
σύγκριση με σήμερα
 Σήμερα ιδιαίτερα έντονα μέτρα απόλυτης προστασίας αφορούν 3% στη στεριά
και 15 στη θάλασσα συνολικά στην Ευρώπη. Στόχος αύξηση της απόλυτης
προστασίας στο 10% στη στεριά και 10% στη θάλασσα. Στις εκτάσεις αυτές θα
ενταχθούν πολλές από τις παλιές, ανεπτυγμένες δασικά, εκτάσεις
 Αποτελεσματική διαχείριση όλων των προστατευόμενων περιοχών, με
προσδιορισμό ξεκάθαρων στόχων και μέτρων διατήρησης-προστασίας όπως και
κατάλληλα συστήματα παρακολούθησής τους
 Ενίσχυση των αποκαταστάσεων με δημιουργία ενός EU Nature Restoration Plan
 Bringing nature back to agricultural land, με στόχο την ασφαλή, βιώσιμη,
θρεπτική και προσιτή διατροφή
 H Commission θα αναλάβει πρωτοβουλία για μείωση κατά 50% της χρήσης
φυτοφαρμάκων μέχρι το 2030
 Προστασία της γονιμότητας του εδάφους, μείωση της διάβρωσης του εδάφους
και αύξηση της οργανικής της μάζας
 Υιοθέτηση EU Soil Thematic Strategy μέχρι το 2021
 Δημιουργία zero pollution Action Plan για αέρα, νερό και έδαφος
 Δημιουργία EU Forest Strategy το 2021.Θα περιλαμβάνει ένα roadmap για
φύτευση τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων νέων δενδρυλλίων στην Ευρώπη μέχρι
το 20130. Θα περιλαμβάνει και φυτεύσεις στον οικιστικό χώρο
 Kατευθύνσεις προς αύξηση ζήτηση –χρήσης βιομάζας για παραγωγή ενέργειας
 Αποκατάσταση των οικοσυστημάτων φρέσκου νερού και της φυσικής
λειτουργίας των ποταμών. Τουλάχιστον 25.000 ποταμών, θα αποκατασταθούν
για να λειτουργήσουν με ελεύθερη, ανεμπόδιστη ροή, μέχρι το 2030

Ιnitiative report της Commission “A strong social Europe for just transition”
Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο.
Τα βασικά σημεία:
−

−
−

−

−

−

Πρόταση για νέα οδηγία –πλαίσιο, που θα αφορά την πληροφόρηση και
διαβούλευση των εργαζομένων σε εργασιακά θέματα που αφορούν στον
οργανισμό όπου εργάζονται όπως και την αλλαγή της οδηγίας EWCs (European
Work Councils)

H Business Europe υποστηρίζει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία είναι υπεραρκετή

Πρόταση για νέα οδηγία σχετική με εργασιακές συνθήκες και δικαιώματα
εργαζομένων στην ψηφιακή οικονομία

H Βusiness Europe υποστηρίζει ότι οι ψηφιακές εφαρμογές στην εργασία
διαφέρουν πολύ μεταξύ τομέων, επιχειρήσεων και διαφόρων εργασιακών
καθηκόντων. Μία συνολική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα μπορεί να
πιάσεις τις διαφοροποιήσεις, θα είναι αναγκαστικά γενικόλογη. Δεν υπάρχει μία
τυπική πλατφόρμα εργασίας και ανάλογα με τη δραστηριότητα ή τις απαιτήσεις
έργου, αυτή διαφοροποιείται έντονα

Πρόταση για ορισμό ανώτατου ορίου 10% στις θέσεις προσωρινής (μη μόνιμης)
εργασίας σε σχέση με το σύνολο των θέσεων εργασίας και αλλαγή της
αντίστοιχης οδηγίας

H Business Europe υποστηρίζει ότι η προσωρινή εργασία δίνει ευελιξία στις
επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Επίσης αυξάνεται έτσι και ο αριθμός των
εργαζομένων με σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση της ανεργίας και στην
πρόοδο της οικονομίας. Η υπάρχουσα οδηγία εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας σε αυτούς τους εργαζόμενους

−

Πρόταση για 90% υποχρεωτική κάλυψη των εργαζομένων με συλλογικές
συμβάσεις εργασίας

Η Business Europe θεωρεί ότι με την πρόταση αυτή καταστρατηγείται η δυνατότητα
χειρισμών σε εθνικό επίπεδο και η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Οι συλλογικές
συμβάσεις είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης.

