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σελ. 1

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1924 µε την πρώτη επωνυµία «Ένωσις
των εν Ελλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων». Σκοπός του 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

σελ. 2

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, ασφαλής 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.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2021
Α. ΔΣ
Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του Συνδέσμου ήταν τα εξής:
− Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΜΕ και αξιοποίησή τους
− Ευρωπαϊκά θέματα
 προσπάθεια της Commission ένταξης του Κλάδου στην οδηγία περί
βιομηχανικών εκπομπών (ΙΕD)
 Sustainable Mining και Ταξινομία
− Ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου
− Νέος Νόμος περί Επιθεωρήσεων
α Προσπάθεια δημιουργίας κριτηρίων για την κατηγοριοποίηση των
παραβάσεων (10 λεπτά)
β
γ
−
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Ανάδειξη στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης του προβλήματος
της ποινικής δίωξης για περιβαλλοντικές εκτροπές, πριν την τελεσιδικία στα
Διοικητικά Δικαστήρια
Επιστολή στον κο Αραβώση για τις καθυστερήσεις γνωμοδοτήσεων στις
Τεχνικές Μελέτες
Επικοινωνία-Ανάδειξη θέσεων

−
−
−
−
−
−

PRV
Συμμετοχή στο 6th Dialogue EIT
Άρθρα στα ετήσια αφιερώματα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΤΟ ΒΗΜΑ
Αρθρο 35 Ν. 4872/21 για εγγυητικές επιστολές λιγνιτωρυχείων
Αιτήματα χορηγιών: Ελληνική Γεωλογική εταιρεία , Συνέδριο Κλιματικής
Αλλαγής
Καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Β. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στο ν.4843/2021/ΦΕΚ 193Α/2021, άρθρο 50-53 που εκδόθηκε στις 20.10.2021,
αλλάζει η οργάνωση και η λειτουργία των Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων.
Προβλέπεται κατηγοριοποίηση περιβαλλοντικών παραβάσεων (μικρές-μεσαίεςσημαντικές), που αντιμετωπίζονται ανάλογα από τις Επιθεωρήσεις, οι οποίες με βάση
το νέο νόμο, καλούνται να λειτουργούν περισσότερο καθοδηγητικά, συμπράττοντας
στη διόρθωση των κακώς κειμένων, παρά τιμωρητικά. Περιορίζονται οι υποθέσεις που
θα οδεύουν προς τον εισαγγελέα.
Θα πρέπει ο Σύνδεσμος να επεξεργαστεί και να προτείνει στο ΥΠΕΝ κριτήρια ένταξης
μιας περιβαλλοντικής παράβασης, σε μια από τις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν.
Στο Νόμο αυτό προβλέπεται η σύσταση και η λειτουργία εξωτερικών Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (outsourcing), καθορισμός μητρώου κτλ. Ως συνήθως, η εξειδίκευση
της λειτουργίας τους, ο τρόπος πληρωμής τους και οι αρμοδιότητές τους θα
προσδιοριστούν με ΚΥΑ και ΠΔ. Παραμένει το πρόβλημα, στις περιπτώσεις όπου οι
παραβάσεις θα δοθούν στον εισαγγελέα για ποινική δίωξη. Η απόφαση του Ποινικού
Δικαστηρίου προηγείται των αποφάσεων του Διοικητικού, δημιουργώντας μεγάλο
δικονομικό πρόβλημα. Η σχετική μελέτη που επιμελήθηκε ο ΣΜΕ σχετικά με το θέμα,
πρέπει να τεθεί υπόψη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γι’ αυτό θα απευθυνθούμε και
στο ΣΕΒ, προκειμένου το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ασχοληθεί με το θέμα.
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•

KΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΗΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Παρατηρούνται καθυστερήσεις μηνών σε γνωμοδοτήσεις επί των Τεχνικών Μελετών
που αφορούν θέματα χωροθέτησης λατομείων μεταλλείων κατά τον ΚΜΛΕ. Θα σταλεί
επιστολή προς τον Γεν. Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Αραβώση,
προκειμένου να επιληφθεί του θέματος.

•

ΑΡΘΡΟ 35 Ν.4872/2021 ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ

Το ΥΠΕΝ μέσω του Νόμου 4872/2021 αναπροσαρμόζει τις εγγυητικές επιστολές
αποκατάστασης περιβάλλοντος των λιγνιτωρυχείων λαμβάνοντας υπόψη τα νέα
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δεδομένα που έχουν προκύψει από την απολιγνιτοποίηση και τον πρόωρο τερματισμό
της εξορυκτικής τους δραστηριότητας.

Β. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
•

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Σ.Μ.Ε. ΣΤΟ 6Ο GREEK RAW MATERIALS COMMUNITY
DIALOGUE: ΤΟ «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ»

Η κοινωνική αποδοχή του τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ), σε συνδυασμό
με τη δέσμευση του κλάδου σε υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές, ως εγγύηση για να
συνεχίσουν οι ΟΠΥ να αποτελούν κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης, ήταν τα θέματα
που βρέθηκαν στο επίκεντρο του 6ου Greek Raw Materials Community Dialogue, της
συνάντησης-θεσμού για την Ελληνική Κοινότητα των Ορυκτών Πρώτων Υλών, που
διοργάνωσε για έκτη συνεχή χρονιά το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας για τις Πρώτες
Ύλες – EIT RawMaterials Hub: Regional Center Greece (RCGREECE) στις 7-8
Δεκεμβρίου 2021
Συγκεντρώνοντας για μια ακόμα χρονιά αρκετές προσωπικότητες του τομέα των ΟΠΥ,
από την ακαδημαϊκή κοινότητα, την αγορά αλλά και την πολιτική ηγεσία, σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, η φετινή συνάντηση εστίασε στο ζήτημα της Κοινωνικής Αποδοχής
(Social License to Operate – SLO), με τον κ. Ιωάννη Πασπαλιάρη, Καθηγητή του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Director του EIT RawMaterials Hub- Regional
Center Greece, να ανοίγει τις διήμερες, διαδικτυακές εργασίες τονίζοντας ότι η σχέση
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του κλάδου με την Κοινωνία είναι ένα από τα πιο «καυτά» θέματα που έχει να
αντιμετωπίσει η κοινότητα των ΟΠΥ.
Από την πλευρά του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ο κ. Αθανάσιος
Κεφάλας, Πρόεδρος ΣΜΕ, τόνισε ότι η κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ΟΠΥ είναι
δυνατή μόνο μέσω της βιώσιμης εξόρυξης, προσθέτοντας ότι «ο κλάδος έχει
ασχοληθεί εδώ και πολύ καιρό με αυτή την πρόκληση, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι η
επιχειρηματική επιτυχία συνδυάζεται με τις υπεύθυνες πρακτικές».
Μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε αναλυτικά τη παρουσίασή του πατώντας στο
κουμπί που ακολουθεί:
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/12/6thGRMCD07122021.pptx
Παρουσίαση
Από την πλευρά του, ο Krzysztof Kubacki, Director του EIT RM Innovation Hub, CLC
East, αναφέρθηκε στην εξίσου σημαντική πρόκληση της Πράσινης Συμφωνίας (Green
Deal) της Ε.Ε., τονίζοντας ότι «χωρίς τις ορυκτές πρώτες ύλες η Συμφωνία δεν μπορεί
να υλοποιηθεί καθώς βασικές παράμετροι, όπως η ηλεκτροκίνηση, χρειάζονται
κοβάλτιο, χαλκό, ασήμι κλπ» και συνδέοντας το ρόλο των ΟΠΥ σε αυτή την
προσπάθεια με την αειφορία και τις σχέσεις με την Κοινωνία.
Για το θέμα της Κοινωνικής Αποδοχής του κλάδου μίλησε και η κα Αλεξάνδρα
Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ήταν κεντρική ομιλήτρια την πρώτη ημέρα της
διοργάνωσης. Η ίδια αναφέρθηκε σε μια σύντομη λίστα με τρέχοντα έργα στην Ελλάδα
τα οποία «θα επιτρέψουν στον τομέα των Πρώτων Υλών να συνεχίσει να αποτελεί
κινητήρια δύναμη της οικονομίας με σύγχρονο και κοινωνικά φιλικό τρόπο».
Κατά την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τακτικές και
τους κανόνες της υπεύθυνης εξόρυξης και στην εδραίωση εμπιστοσύνης με την
κοινωνία, με διάλογο μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης. Η Maria Nyberg,
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρθηκε στην επείγουσα ανάγκη για
βιώσιμους πόρους και προανήγγειλε πρωτοβουλία της Ε.Ε. για βιώσιμα προϊόντα,
συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των
αναγκών της κοινωνίας αλλά και της διαδικασίας εξόρυξης των ΟΠΥ.
Όλοι οι ομιλητές της πρώτης ημέρας συμφώνησαν ότι οι βασικές προϋποθέσεις για
βιώσιμες αλλαγές στον κλάδο είναι η αξιοποίηση των τεχνολογικών πλεονεκτημάτων,
η ανταπόκριση στις κοινωνικές προκλήσεις, το κατάλληλο εργατικό δυναμικό και η
επένδυση στην έρευνα, καθώς και ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί Κοινωνική
Αποδοχή είναι μέσω μακροπρόθεσμου διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους.
Η κα Pamela Lesser, Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Lapland, κεντρική ομιλήτρια τη
δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης, επικέντρωσε την τοποθέτησή της στο ρόλο των
κυβερνήσεων, σημειώνοντας ότι η Κοινωνική Αποδοχή αφορά μεν τις σχέσεις μεταξύ
της βιομηχανίας και της κοινωνίας, αλλά η πολιτική μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την
κατεύθυνση δίνοντας κίνητρα για τη συμπεριφορά των εταιρειών. Πρόσθεσε, δε, πως
σε ό,τι αφορά το SLO πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων στόχων, εκτιμώντας ότι οι εταιρείες πρέπει να προχωρούν σε
βραχυπρόθεσμους στόχους, ενώ είναι καθήκον των κυβερνώντων να οικοδομούν
μακροπρόθεσμες συνθήκες (εκπαίδευση, αξίες, καινοτομία κ.λπ.).
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Στο πλαίσιο των συζητήσεων της δεύτερης ημέρας, οι κ.κ. Ιωάννης Παπασπύρος από
το Αλουμίνιο της Ελλάδος και Γιώργος Μαυραγάνης από την ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ,
παρουσίασαν τις θέσεις και τις δράσεις των εταιρειών τους με στόχο την Κοινωνική
Αποδοχή, τονίζοντας αμφότεροι την ισχυρή δέσμευση της βιομηχανίας να τηρήσει
στάση της κοινωνικής ευθύνης, με συμμετοχή σε διεθνείς φορείς, έλεγχο, υποβολή
εκθέσεων και έργα για την ευημερία της κοινότητας.
Η διήμερη εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης μεταξύ των
συμμετεχόντων και με απαντήσεις στις ερωτήσεις όσων παρακολούθησαν τις εργασίες

Γ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ HEALTH AND SAFETY COMMITTEE ΤΗΣ EUROMINES

H συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου διαδικτυακά και μετείχε σε αυτή
με τις θέσεις του και ο ΣΜΕ.
Θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
 Μοmentum Safety Alert:
Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, η εταιρεία Lundin mining, παρουσίασε ένα tutorial
για το winter weather driving που αφορά σε οδήγηση με κρύο, χιόνι, πάγο, θέμα που
παρουσιάζει προκλήσεις για οχήματα και οδηγούς και γι’ αυτό χρήζει ειδικής
διαχείρισης.
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Ως προς τη συντήρηση του οχήματος, συστήνεται:
−
−
−
−
−
−
−

Προσθήκη αντι-ψυκτικού (όταν χρειάζεται ή και προληπτικά)
Αλλαγή λαδιών
Έλεγχος σε φρένα και λάστιχα
Έλεγχος φώτων και ανάφλεξης
Επαναφόρτωση ή αντικατάσταση μπαταρίας
Αντικατάσταση γυαλοκαθαριστήρων
Πλύσιμο και κέρωμα

Ένα καλά εξοπλισμένο οδηγικό πακέτο, κατάλληλο για το χειμώνα, βοηθά στη
διαχείριση οποιουδήποτε δύσκολου περιστατικού ή δυσμενούς συνθήκης. Για το λόγο
αυτό, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν στο όχημα:
−
−
−
−
−
−

Γάντια, ζεστά ρούχα και σκεπάσματα
Ξύστρα πάγου, βούρτσα για το χιόνι και φτυάρι
Τσάντα με αλάτι ή άμμο
Σχοινί ρυμούλκησης και πατάκια έλξης
Φακός, έξτρα μπαταρίες, σπίρτα και προειδοποιητικές πινακίδες
Κουτί πρώτων βοηθειών, φαγητό και νερό έκτακτης ανάγκης

Τα μέλη του ΣΜΕ καλούνται να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό και να
συμμετάσχουν στην προσπάθεια ανταλλαγής αρνητικών εμπειριών μεταξύ εταιρειών
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μελών και μεταξύ ΣΜΕ και Euromines προς όφελος της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων στην εξορυκτική βιομηχανία.
 Στρατηγικό πλαίσιο Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας 2021-2027-Η
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια σε έναν κόσμο που αλλάζει
Στο περιθώριο του «νέου πλαισίου Υγείας και Ασφάλειας εργασίας 2021-2027. Η
επαγγελματική Υ&Α σε έναν κόσμο που αλλάζει», προσκλήθηκε στη σύσκεψη της
Ηealth and Safety Committee από τη Εuromines ο Μatthias Fritz, Directorate General
αρμόδιος για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας και Ασφάλειας
Εργασίας της Commission, που ανακοίνωσε τις κύριες πρωτοβουλίες του σχετικού
προγράμματος εργασίας της Commission, όπου υπογραμμίστηκαν τα εξής σημεία:
−
−
−

−

−

α

Η COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της υγείας και ασφάλειας εργασίας
Σημαντική πρόοδος στην προστασία των εργαζομένων της ΕΕ (τα θανατηφόρα
ατυχήματα στους χώρους εργασίας μειώθηκαν κατά 70% για τα έτη 1994-2018)
3300 εργαζόμενοι πεθαίνουν από ατυχήματα στην εργασία και 200.000 από
ασθένειες που σχετίζονται με το επάγγελμα-επαγγελματικές ασθένειες, κάθε
χρόνο
Το ετήσιο κόστος από τα επαγγελματικά ατυχήματα από τα επαγγελματικά
ατυχήματα και ασθένειες στην ΕΕ αποτιμάται πάνω από 3,3% επί του ΑΕΠ
(450 δις ευρώ)
Η ομοφωνία ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη ως προς την προστιθέμενη αξία
των στρατηγικών αντικειμένων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Εθνικές
Αρχές, κοινωνικοί εταίροι κτλ)
Άσκηση καταγραφής των επιτευγμάτων του προηγούμενου στρατηγικού
πλαισίου Υ&Α 2014-2020

 Απολογισμός των εθνικών στρατηγικών υγείας και ασφάλειας εργασίας
 Εξωτερική έρευνα
 Απολογισμός της εθνικής εφαρμογής της Οδηγίας Πλαισίου Υ&Α και των 23
σχετικών οδηγιών (2013-2017)
β






Συμβολή από ένα μεγάλο εύρος ενδιαφερόμενων μερών
Συμπεράσματα του Συμβουλίου
Ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ανταλλαγές με κοινωνικούς εταίρους και ανεξάρτητους ειδήμονες
Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση
Απόψεις από το Advisory Committee of Safety and Health at Work και το SLIC

γ

Προσμονή και διαχείριση αλλαγής

Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δημογραφικές αλλαγές. Εκμοντερνισμός και
απλοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων Υγείας και Ασφάλειας ανάμεσα σε
άλλα:
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 Αναθεώρηση των οδηγιών για τους χώρους εργασίας και τον εξοπλισμό
οθόνης/οπτικό εξοπλισμό
 Πρόταση προστατευτικών ορίων για τα επικίνδυνα χημικά που συνδέονται με
την πράσινη μετάβαση όπως ο Αμίαντος
 Έμφαση στους ψυχοκοινωνικούς και εργονομικούς κινδύνους και ψηφιοποίηση
 Δημιουργία από την Commission μιας μη νομοθετικής ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας αξιολόγησης των αναδυόμενων θεμάτων και προετοιμασία
οδηγίας μέχρι το τέλος του 2022 με κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους
 Αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών σε επίπεδο βιομηχανίας/τομέα,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν η ψηφιακή αγορά εργασίας και οι
ψυχοκοινωνικοί και εργονομικοί κίνδυνοι μέχρι το 2023
 Βελτίωση της πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών και ατυχημάτων.
Προσέγγιση vision zero στους θανάτους που σχετίζονται με την εργασία
 Αναθεώρηση ευρωπαϊκών κανόνων για τα επικίνδυνα χημικά που
αντιμετωπίζουν ή προλαμβάνουν τις αναπαραγωγικές και αναπνευστικές
ασθένειες
 Αντιμετώπιση επαγγελματικών ασθενειών που σχετίζονται με το κυκλοφορικό
 «Εργασιακοί χώροι κατάλληλοι για όλους»(ισότητα των φύλων, καλύτεροι
εργασιακοί χώροι για ανθρώπους με δυσλειτουργίες, αντιμετώπιση της βίας
και της σεξουαλικής παρενόχλησης)
 4ος κύκλος–Αναθεώρηση της
Μεταλλαξιογόνων παραγόντων

Οδηγίας

περί

Καρκινογόνων

και

Το επικοινωνιακό έγγραφο (COM) που προτάθηκε στις 22/9/2020 προέβλεπε:
−

Ακρονιτρίλιο: 1 mg/m3 (0,45 ppm) 4 χρόνια μεταβατική περίοδος
STEL: 4 mg/ m3 4 χρόνια μεταβατική περίοδος
Βενζίνη: 0,2 ppm (0,66 mg/ m3 ) 4 χρόνια μεταβατική περίοδος
Από δύο έως τέσσερα χρόνια ύστερα από την έναρξη σε ισχύ, μια οριακή τιμή
0,5 ppm (1,65 mg/ m3 ) πρέπει να εφαρμοστεί
Nickel Compounds: 0,01 mg/ m3 εισπνεύσιμου κλάσματος. Μεταβατική
περιοδος έως 17/1/2025 με οριακή τιμή 0,1 mg/ m3 για εισπνεύσιμο κλάσμα

Σειρά διαδικασιών στο πλαίσιο αυτό:
−
−
−
−
−
−
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Ολοκλήρωση επιστημονικών αξιολογήσεων μέχρι 3/2018
ΑCSΗ υιοθέτηση Απόψεων τον 6/2019
Εξωτερική έρευνα υποστηρίζει ότι η μελέτη επιπτώσεων, θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι 7/2019
Υιοθέτηση της Πρότασης, της Commission στις 22/9/20 που συνοδεύεται από
αξιολόγηση επιπτώσεων
Η οδηγία του Συμβουλίου επικυρώθηκε από τις 25/11/2020
Οι δια-θεσμικές διαπραγματεύσεις συνεχίζουν

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των
εργαζομένων από τον Αμίαντο
 Ορίζει έναν αριθμό προτάσεων για την προστασία των εργαζομένων και των
πολιτών ευρύτερα από τον Αμίαντο
 Υπάρχει αίτημα της Commission να παρουσιαστεί μία Ευρωπαϊκή Στρατηγική
για την απόλυτη αφαίρεση του Αμίαντου από τους εργασιακούς χώρους που
περιλαμβάνει: μία Οδηγία Πλαίσιο για στρατηγικές αφαίρεσης του Αμίαντου,
την αναθεώρηση της Οδηγίας 2009/148/EC για
την
προστασία
των
εργαζομένων από κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε Αμίαντο στην
εργασία, την αναγνώριση και αποζημίωση για επαγγελματικές ασθένειες που
σχετίζονται με τον Αμίαντο, Έλεγχος ύπαρξης αμίαντου πριν από την έναρξη
εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης-ανακαίνισης και πώληση ή ενοικίαση
κτιρίου και η ένωση ως παγκόσμιου ηγέτη ενάντια στον Αμίαντο
 Σύμφωνα με τις καθιερωμένες εργασίες, ο Αντιπρόεδρος της Commission για
τις δια-θεσμικές σχέσεις, θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την απόφαση της
Commission ως προς τη συνοδευτική πρόταση μέσα σε 3 μήνες από την
υιοθέτηση/ψήφιση
Ενίσχυση της ετοιμότητας – γρήγορη ανταπόκριση στις απειλές από
αναδυόμενους κινδύνους
 Εφαρμογή του αναθεωρημένου οράματος για την υγεία και ασφάλεια εργασίαςκύρια υποστηρικτικά στοιχεία με: Δυνατό κοινωνικό διάλογο, ενισχυμένη βάση
δεδομένων, βελτιωμένη ενεργοποίηση της νομοθεσίας Υγείας και Ασφάλειας
Εργασίας
 Ενίσχυση της ενημέρωσης
 Ως προς την εφαρμογή του αναθεωρημένου οράματος υγείας και ασφάλειας
εργασίας-περαιτέρω δράσεις όπως:
 Υιοθέτηση/αναβάθμιση των εθνικών στρατηγικών υγείας και ασφάλειας
εργασίας
 Συνεχής αναβάθμιση της νομοθεσίας Υγείας και Ασφάλειας εργασίας
 Τριμερείς αποφάσεις για την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας εργασίας
ως προς θέματα υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με την πανδημία
 Οι κοινωνικοί εταίροι αντιμετωπίζουν θέματα υγείας και ασφάλειας που
σχετίζονται με την ψηφιακή αγορά και ιδιαίτερα για ψυχοκοινωνικούς
και εργονομικούς κινδύνους
 Αξιολόγηση των πιο σημαντικών αιτιών για τις επαγγελματικές
ασθένειες που σχετίζονται με το κυκλοφορικό
 Οδηγία SLIC που υποστηρίζει τις εθνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας
 Προώθηση υψηλών προτύπων σε εμπορικές συμφωνίες
 Workshop για την εξέλιξη της διαχείρισης των εκπομπών NOx, CO και
diesel exhaust το 2022
Το σχετικό ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτό και έχει μοιραστεί
στις εταιρείες μέλη του ΣΜΕ απολογίζεται σε θέματα που αφορούν σε: μετρήσεις,
αερισμό, μηχανήματα, εκρηκτικά, γομώσεις και οργάνωση εργασίας
σελ. 12

Στο αρμόδιο task force που δημιουργήθηκε, μετείχε από πλευράς ΣΜΕ, ο Γενικός
Διευθυντής κ. Χ. Καβαλόπουλος
Στο πλαίσιο των ορίων επαγγελματικής έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνες
ουσίες, συζητήθηκαν και τα ανάλογα για το εισπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό, lead,
di-isocyanates και αμίαντου.

Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
•

ΈΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ( IED)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΝ

ΟΔΗΓΙΑ

ΠΕΡΙ

Η Commission επιμένει να εντάξει στην IED και την εξορυκτική δραστηριότητα,
προσθέτοντας νέες κανονιστικές υποχρεώσεις στις ήδη πολλές υπάρχουσες. Ο
κλάδος μας αντιδρά έντονα, θεωρεί ότι είναι λάθος η εξίσωση της μεταλλείας με τις
βιομηχανικές εκπομπές, ό,τι διέπεται σε ό,τι αφορά τους ρύπους της από άλλες
διατάξεις, ότι οι ιδιομορφίες του κάθε μεταλλείου δεν αντιμετωπίζονται οριζόντια με την
οδηγία IED και κάτι τέτοιο δεν θα προσθέσει τίποτε στην προστασία του
περιβάλλοντος.

•

ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ

H ΕΕ κυκλοφόρησε σε όλες τις επίσημες γλώσσες ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
σχετικά με τις «Αρχές για τις βιώσιμες πρώτες ύλες (Sustainable Principles for raw
materials (SPFRM))». Αυτό, ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μας αποτελεί περιγραφή
Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον εξορυκτικό κλάδο.
Στον Σύνδεσμο από πολύ νωρίς (2006), έχουμε δημιουργήσει κοινή συναινέσει
Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης. Προκειμένου να μην είναι ένα γενικόλογο κείμενο
όπως της Commission, έχουμε αποφασίσει Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να
αποτυπώνεται η Βιώσιμη Λειτουργία μας. Επί των Δεικτών αυτών, ως γνωστόν,
απολογίζονται σε ετήσια βάση τα μέλη και ο ΣΜΕ ως σύνολο.
σελ. 13

Ο διάλογος επί του κειμένου της Commission είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη από τις
15.12.2021 το κείμενο αυτό έχει συζητηθεί στην Policy Committee της Εuromines.
Aρχές χρόνου ο διάλογος θα έχει ολοκληρωθεί. Η Commission ενδιαφέρεται να
ανακοινώσει στο website της εταιρείες ή και συνδέσμους που δέχονται να
ακολουθήσουν τις Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εξόρυξη ή ακολουθούν ήδη.
Ο κλάδος υποστηρίζει τις Αρχές της ΕΕ (SPFRM) για τις Βιώσιμες Πρώτες Ύλες.
Η Commission πιστεύει ότι οι Αρχές της ΕΕ (SPFRM) δεν αποτελούν πρότυπο και δεν
ζητούνται άμεσα η αξιολόγηση και ο έλεγχος εφαρμογής τους. Τα υφιστάμενα πρότυπα
και συστήματα δεν θα αποτελούν αντικείμενο benchmarking και διαλόγου με
stakeholders, ούτε και τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους μπορούν να συγκριθούν.
Η εφαρμογή των Αρχών ΒΑ θα αφορά στο σχηματισμό γενικής εικόνας εφαρμογής της
βιώσιμης ανάπτυξης στις πρώτες ύλες.
Οι Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΜΕ χρήζουν μικρών τροποποιήσεων προκειμένου
να συμπεριληφθούν τα νέα δεδομένα των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και της
Κυκλικής Οικονομίας.
Θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή
μελών ΔΣ, προκειμένου να συζητήσουμε την τροποποίηση-συμπλήρωση των Αρχών
μας, με σκοπό την τελική κατάληξη σε ένα κείμενο.
Οι τελικές απόψεις μας επι των Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης και επι των αντίστοιχων
δεικτών που θα επεξεργαστεί η ad hoc oμάδα εργασίας θα προβληθούν, εκτός άλλων
και στην Commission.

Criteria under the Taxonomy Regulation which an economic activity must meet in order to
qualify as “environmentally sustainable⁴”:

σελ. 14

•

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 24.11.2021 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ” (2021/2011/INI)

Η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως και η πλειοψηφία των Ελλήνων
Ευρωβουλευτών ψήφισε υπέρ της πρότασης που κατατέθηκε για μία Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (2021/2011 (ΙΝΙ))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ως πρωταρχικής σημασίας τη μείωση της
εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές Κρίσιμων Πρώτων Υλών, απαραίτητες για
τη μετατροπή της ευρωπαϊκή οικονομίας σε κλιματικά ουδέτερη, υλοποιώντας την
πράσινη συμφωνία (Green Deal)
Τα βασικότερα σημεία του ψηφίσματος ανά κεφάλαιο, έχουν ως εξής:
Α) Προκλήσεις και ευκαιρίες:
 Θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλη την αλυσίδα αξίας, από τη
συλλογή αποβλήτων και το σχεδιασμό των προϊόντων ώστε να είναι
ανακυκλώσιμα έως την ανακύκλωση των υλικών, αποτελεί απαραίτητη
στρατηγική για τη μείωση των κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα
 Τονίζει τη σημασία του ερευνητικού έργου για υποκατάσταση κρίσιμων υλικών
χωρίς να διακινδυνεύεται η ποιότητα των προϊόντων
 Επισημαίνει ότι μέσω καινοτομιών, εφαρμογής Κυκλικής Οικονομίας και
ελαχιστοποίησης κατανάλωσης πόρων, θα αποφευχθεί η εξάρτηση από τις
πρώτες ύλες
«η κλιματική ουδετερότητα δεν πρέπει να αντικαταστήσει την εξάρτηση από τα
ορυκτά καύσιμα με την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγόμενες κρίσιμες ύλες»
 Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη μεθοδολογία και την
αξιολόγηση της λίστας των Κρίσιμων Πρώτων Υλών
 Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε προγραμματισμό ζήτησης
κρίσιμων πρώτων υλών με σκοπό τη μείωση της κρισιμότητας και της
εξάρτησης από αυτές με ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση,
υποκατάσταση, μείωση της χρήσης πρώτων υλών και μείωση της
πρωτογενούς τους παραγωγής (εξόρυξης)
 Ζητά να διενεργηθεί τεκμηριωμένη επιστημονικά εκτίμηση επιπτώσεων
προκειμένου να καθοριστούν οι ελάχιστοι όγκοι κρίσιμων πρώτων υλών
στρατηγικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση
σελ. 15

 Υπογραμμίζει τη σημασία να δοθούν στοχευμένα κονδύλια για έρευνα και
καινοτομία στην ανακύκλωση, στην επεξεργασία αποβλήτων και στην
αποκατάσταση. Ζητά να ενθαρρυνθούν καινοτομίες σε νέες τεχνικές εξόρυξης
κρίσιμων πρώτων υλών κατά βιώσιμο τρόπο
 Καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα θεσμικά
όργανα της ΕΕ να παράσχουν χρηματοδοτική στήριξη για μακροπρόθεσμα
στρατηγικά επενδυτικά έργα στις κρίσιμες πρώτες ύλες

Β) Στρατηγική αυτονομία και ανθεκτικότητα
 Συμφωνεί με την πρόταση της Commission για τη λειτουργία του
«Παρατηρητηρίου» για τις κρίσιμες τεχνολογίες και τη ζήτηση κρίσιμων
πρώτων υλών που τις υποστηρίζουν
 Εκφράζει την αντίθεση του για το γεγονός ότι δεν αποτελεί μέρος του σχεδίου
δράσης η δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων σε κρίσιμες πρώτες ύλες
 Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν νέα βιώσιμα και κυκλικά
επιχειρηματικά μοντέλα (στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας) για παραγωγή
βιώσιμων προϊόντων με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης πόρων και της
εξάρτησης από τις εισαγωγές
Γ) Κλείσιμο του κύκλου των υλικών
 Υπογραμμίζει την ανάγκη λειτουργίας εύρυθμων αγορών, δευτερογενών
κρίσιμων πρώτων υλών, προκειμένου να εξασφαλιστούν σταθερές ροές
δευτερογενών κρίσιμων πρώτων υλών
 Να δοθούν κίνητρα και να υπάρχει ταχεία αδειοδότηση έργων δευτερογενούς
επεξεργασίας κρίσιμων πρώτων υλών
 Ενθαρρύνει την Επιτροπή για θέσπιση ειδικών στόχων ανακύκλωσης
κρίσιμων πρώτων υλών
 Ζητά από την Επιτροπή μέτρα σχεδιασμού προϊόντων, ώστε να διευκολύνεται
η ανακύκλωση αυτών που περιέχουν κρίσιμα υλικά

σελ. 16

Δ) Προμήθεια πόρων από την ΕΕ
 Πιστεύει ότι η πρωτογενής και δευτερογενής προμήθεια πόρων από πηγές της
Ε.Ε. πρέπει να βασίζεται στον κοινωνικό διάλογο, την ασφάλεια, την
προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών θέσεων
εργασίας
 Προτείνει εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων έρευνας για την εξεύρεση
νεών κοιτασμάτων
 Επισημαίνει την ανάγκη απόκτησης ειδικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
εργαζομένων στις πρώτες ύλες, με κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να
αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις της τεχνολογίας και της Κυκλικής
Οικονομίας
 Επισημαίνει το σημαντικό ρόλο των Κρατών Μελών στην αύξηση του βιώσιμου
εγχώριου εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες
Ε) Διαφοροποίηση
 Να δοθεί προτεραιότητα
στην εξόρυξη κρίσιμων πρώτων υλών από
υφιστάμενα εγχώρια ορυχεία με την αξιοποίηση των εξορυκτικών τους
αποβλήτων. Το ίδιο και από χώρους υγειονομικής ταφής. Να εφαρμοστεί με
σχολαστικότητα το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των
αποβλήτων, ιδιαίτερα όταν περιέχουν (κρίσιμα ή μη) επικίνδυνα υλικά
 Ενθαρρύνει την αξιολόγηση του εξορυκτικού κλάδου για την ένταξή του στην
Οδηγία των Βιομηχανικών Εκπομπών (ΙΕD), “δεδομένων των υψηλών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα εξορυκτικά έργα, του μεγάλου,
συνήθως, μεγέθους τους και της διακύμανσης προτύπων διαχείρισης
ρύπων των εξορυκτικών εγκαταστάσεων (κατεργασίες κτλ.)
 Επισημαίνει ότι η εξόρυξη σε δίκτυο NATURA πρέπει να είναι αυστηρά
περιορισμένη. Για κάθε νέο εξορυκτικό έργο πρέπει να υποβάλλεται
ενδελεχής μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να ακολουθείται το
καθοδηγητικό έγγραφο σχετικά με την εξόρυξη σε NATURA (NATURA
guidance for non-energy extractive industry)

σελ. 17

 Kαλεί την Επιτροπή να διαφοροποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις πηγές
εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες και να μειώσει την τρέχουσα εξάρτηση
από λίγες χώρες εκτός ΕΕ
Μετά από σημαντικές διαφωνίες ως προς το εάν είναι αποδεκτή η εξορυκτική
δραστηριότητα εντός περιοχών NATURA, το Ευρωκοινοβούλιο κατά πλειοψηφία
ενέταξε στο Ψήφισμα την εξής επισήμανση:
“Η εξόρυξη σε δίκτυο NATURA πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένη. Για κάθε νέο
εξορυκτικό έργο πρέπει να υποβάλλεται ενδελεχής μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και να ακολουθείται το καθοδηγητικό έγγραφο σχετικά με την εξόρυξη σε
NATURA (NATURA guidance for non-energy extractive industry)”.

•

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα για μια
ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050
- «A clean planet for all» με κεντρικό στόχο τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 (Green Deal (Πράσινη Συμφωνία)).
Η πολιτική αυτή θέτει ένα πλαίσιο συγκεκριμένων μεθόδων και στρατηγικών
προτεραιοτήτων με επίκεντρο την ενέργεια και τις τεχνολογικές καινοτομίες σε
διάφορες οικονομικές δραστηριότητες.

σελ. 18

Η πρόκληση αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αναφέρεται ρητά και στο νέο
Στρατηγικό θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο οποίο έχει ενταχθεί ως
ένας από τους 4 βασικούς πυλώνες του η « οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης,
πράσινης, δίκαιης και κοινωνικής Ευρώπης », με σκοπό να καθοδηγήσει τις εργασίες
των θεσμικών οργάνων για την επόμενη πενταετία (2019-2024), ενώ και η ατζέντα για
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), σηματοδοτεί την
προσήλωση της Ευρώπης στην ενεργειακή μετάβαση. Στη Συμφωνία αυτή
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση του 1ου Ευρωπαϊκού νόμου για το Κλίμα
(European Climate Law) μέχρι τον Μάρτιο του 2020, καθώς και η προσδοκία
διοχέτευσης 1 τρισ. ευρώ από το Sustainable Europe Investment Plan την επόμενη
10ετία. Στο πλαίσιο αυτό και η ΕΤΕ, από τα τέλη του 2020, θα εγκαινιάσει μια νέα
φιλόδοξη στρατηγική για το κλίμα, ευθυγραμμίζοντας τη χρηματοδοτική της πολιτική
στον τομέα της ενέργειας με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισιού.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριου του 2020, ανακοινώνει την
Sustainable Finance Strategy, μέσω της οποίας τίθενται κριτήρια για επενδύσεις που
θα διοχετευτούν σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες σε όλους τους τομείς, με
ιδιαίτερο προσανατολισμό στην Κλιματική Αλλαγή. Η στρατηγική αυτή οδηγεί τους
χρηματοδοτικούς φορείς και τους επενδυτές σε κατάλληλες επενδύσεις μέσω του
προσδιορισμού και της κατάταξης των δραστηριοτήτων ως βιώσιμες (Τaxonomy).
Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται μια κοινή γλώσσα και ένας σαφής ορισμός του τί
είναι «βιώσιμο». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το σχέδιο δράσης για τη
χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτούσε τη δημιουργία ενός κοινού
συστήματος ταξινόμησης των βιώσιμων δραστηριοτήτων.
Η ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα που δημιουργεί έναν κατάλογο περιβαλλοντικά
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο βοηθώντας την ΕΕ να αυξήσει τις βιώσιμες επενδύσεις και να εφαρμόσει την
ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία. Η ταξινόμηση της ΕΕ θα παρέχει στις εταιρείες, τους
επενδυτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κατάλληλους ορισμούς για τους
οποίους οι οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν περιβαλλοντικά
βιώσιμες. Με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να δημιουργήσει ασφάλεια για τους
επενδυτές, να προστατεύσει τους ιδιώτες επενδυτές από το greenwashing, να
βοηθήσει τις εταιρείες να γίνουν πιο φιλικές προς το κλίμα, να μετριάσει τον
κατακερματισμό της αγοράς και να βοηθήσει να μετακινηθούν οι επενδύσεις εκεί που
χρειάζονται περισσότερο.

σελ. 19

Ο κανονισμός ταξινόμησης δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2020 και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουλίου 2020. Θέτει τη βάση
για την ταξινόμηση της ΕΕ ορίζοντας 4 γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί
μια οικονομική δραστηριότητα για να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Ο κανονισμός ταξινόμησης θεσπίζει έξι περιβαλλοντικούς στόχους
 Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 Η αειφόρος χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων
 Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία
 Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης
 Η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
Μπορεί να απαιτούνται διαφορετικά μέσα προκειμένου μια δραστηριότητα να συμβάλει
ουσιαστικά σε κάθε στόχο.
Το τραπεζικό σύστημα συμμετέχει ενεργά στη σχετική προσπάθεια,
παρακολουθώντας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική
Ομοσπονδία, που αποτελεί το βήμα των τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
δημοσίευσε κείμενο έκθεσης, προτείνοντας ένα πλαίσιο κινήτρων (incentives) για την
προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης, «Encouraging and rewarding
sustainability». Παράλληλα έχει εκφράσει προς τα Ευρωπαϊκά Όργανα, από κοινού με
το Business Europe, την επιθυμία να συμμετάσχει στην πλατφόρμα για την ταξινομία
(Taxonomy Proposal), ενώ έχει ήδη συστήσει κοινή Ομάδα Εργασίας (ΕΤΟ και UNEP
σελ. 20

FI-Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία των ΗΕ για το περιβάλλον) προκειμένου να
διερευνηθεί ο βαθμός και ο τρόπος του EU Taxonomy σε βασικά τραπεζικά προϊόντα.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Commission και το Raw Materials’ Supply Group, το
Φεβρουάριο του 2021, παράλληλα με τα κριτήρια της Ταξινομίας, θέτει τις αρχές
βιώσιμης ανάπτυξης των Πρώτων Υλών και ιδιαίτερα των Ορυκτών Πρώτων Υλών
από την έρευνα μέχρι το κλείσιμο και την αποκατάσταση ως εξειδίκευση των
κατευθύνσεων των Sustainable Development Goals του ΟΗΕ. Ο Εξορυκτικός κλάδος
πρέπει να πείσει ότι πληροί τα κριτήρια του για ένταξη στο Taxonomy Regulation και
ότι λειτουργεί με βάση τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ένα άλλο πλαίσιο βιώσιμης
εξόρυξης δίνει έμφαση όχι μόνο στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εξορυκτικών
εργασιών αλλά και στην υπεύθυνη διαχείριση ορυκτών πόρων καθ' όλη τη διάρκεια
του κύκλου ζωής τους.
Όπως είναι γνωστό, τα μέλη του ΣΜΕ όπως και τα μέλη της Euromines, έχουν θέσει
και τηρούν μία σειρά από κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των βιώσιμων
πυλώνων στον ευρωπαϊκό μεταλλευτικό τομέα. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές
βασίζονται στην αρχή ότι η πρόσβαση και η χρήση ορυκτών και μετάλλων είναι
απαραίτητες για την ευημερία της κοινωνίας και την οικονομική της ανάπτυξη. Ένα
κοινό πλαίσιο βιώσιμης εξόρυξης επικεντρώνεται στη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της. Οι στρατηγικές για την αξιολόγηση του
βιώσιμου χαρακτήρα των εξορυκτικών εργασιών περιλαμβάνουν τη μέτρηση, την
παρακολούθηση και την εργασία για τη βελτίωση διαφόρων μετρήσεων
περιβαλλοντικής απόδοσης, και αυτές με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται για να
προσδιοριστεί εάν μια εξορυκτική δραστηριότητα είναι βιώσιμη.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε από τη Εuromines να δοθεί στην DG GROW ένα
σύνολο case studies καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης από τα μέλη της,
προκειμένου να αναδειχθεί η προσφορά του κλάδου σε επίπεδο οικονομίας, κοινωνίας
και περιβάλλοντος και να στοιχειοθετηθούν με ακόμα πιο άμεσο τρόπο τα
επιχειρήματα που συνηγορούν στην συμπερίληψη του κλάδου στο EU Taxonomy.
Οι καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης ενσωματώνουν όλες τις εταιρικές
πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της εταιρείας σε συνδυασμό με την υπεύθυνη διακυβέρνηση. Η ΕΚΕ δίνει
τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μακροπρόθεσμη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη στο
σύνολό τους. Στόχος της εξορυκτικής βιομηχανίας είναι να επιτυγχάνει θετικά
οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα σε κάθε στάδιο των εργασιών
των εταιρειών μελών μας.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια του κλάδου να
αποδείξει το βιώσιμο χαρακτήρα του και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να θεωρηθεί
κλάδος που συνεισφέρει ισόρροπα σε όλα τα επίπεδα, καλούμε τα μέλη μας να
παράσχουν στο ΣΜΕ τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να προωθηθούν σε
ευρωπαϊκό επίπεδο
Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε καλές πρακτικές διανθισμένες με φωτογραφίες,
παρουσιάσεις κτλ στα εξής θέματα (στα Αγγλικά γιατί θα προωθηθεί σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω):
−

Εταιρική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης:
Πώς προσεγγίζεται:

σελ. 21

Συγκριμένα ζητούμε τα κύρια σημεία της εταιρικής σας πολιτικής στο πλαίσιο
της επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, τις προτεραιότητες και τους
στόχους που τίθενται στην εταιρεία σας. Συνοπτικά ζητούμε την εταιρική σας
προσέγγιση για τη Βιωσιμότητα και την πολιτική που ενσωματώνει όλες τις
εταιρικές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των οικονομικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας σε συνδυασμό με την υπεύθυνη
διακυβέρνηση
−

Καινοτομία-εφαρμογές νέας τεχνολογίας:
Πώς προσεγγίζεται:
Συγκεκριμένα ζητούμε παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών νέων τεχνολογιών
που έχουν βιώσιμο χαρακτήρα (είναι φιλικές προς περιβάλλον, οικονομία,
κοινωνία), συντελούν στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του
ΟΗΕ και της κυκλικής οικονομίας και συνεισφέρουν στην προστασία και της
υγείας των εργαζομένων

−

Περιβαλλοντική διαχείριση-Ενέργεια και εκπομπές CO2
Πώς προσεγγίζεται:
Συγκεκριμένα ζητούμε την παρουσίαση πρακτικών που συσχετίζονται με την
περιβαλλοντική διαχείριση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της
εταιρείας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη διαχείριση και
αξιοποίηση αποβλήτων και ανακύκλωση, πρακτικές που οδηγούν στην
εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών CO2 προς την
κατεύθυνση των στόχων που έχουν τεθεί ως προς την Κλιματική Αλλαγή και τη
μείωση των εκπομπών άνθρακα

−

Χρήση γης και αποκαταστάσεις
Πώς προσεγγίζεται:
Συγκεκριμένα ζητούμε την παρουσίαση πρακτικών με τη βέλτιστη χρήση και
αξιοποίηση γης, επιτυχημένες ιστορίες αποκαταστάσεων και περιπτώσεων
συμβίωσης με εξορυκτικές δραστηριότητες, περιπτώσεων εναλλακτικών
χρήσεων εξοφλημένων εξορυκτικών χώρων

−

Kοινωνική συμμετοχή και διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρουςκοινωνική άδεια-Προσφορά στις τοπικές κοινωνίες
Πώς προσεγγίζεται:
Συγκεκριμένα ζητούμε την παρουσίαση των δράσεων και πρακτικών της
εταιρείας στον πυλώνα της κοινωνίας και ουσιαστικά συγκεκριμένους τρόπους
προσέγγισης του θέματος της απόκτησης κοινωνικής άδειας και πολιτικής
κοινωνικής συνύπαρξης με τις τοπικές κοινωνίες

−

Δημιουργία αξίας και κοινωνικού προϊόντος
Πώς προσεγγίζεται:
Συγκεκριμένα ζητούμε την παρουσίαση δραστηριοτήτων της εταιρείας σας που
συσχετίζονται με την προσφορά λύσεων στις κοινωνικές ανάγκες σε τοπική και
εθνική κλίμακα που δεν καλύπτονται από το κράτος ή την αγορά,
δραστηριοποίηση σε θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, τοπικής ανάπτυξης,
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βιώσιμης ανάπτυξης, πρόληψης των κοινωνικών ανισοτήτων, ενίσχυση του
κοινωνικού ιστού, ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου, ενδογενούς
ανάπτυξης των τοπικών της κοινωνιών, μείωσης της ανεργίας σε τοπικό και
ευρύτερο επίπεδο
−

Επιδόσεις υγείας και ασφάλειας εργασίας
Πώς προσεγγίζεται:
Συγκεκριμένα ζητούμε την παρουσίαση πρακτικών που συσχετίζονται με την
κουλτούρα και τη στρατηγικής ασφάλειας της εταιρείας, τις επιδόσεις της στην
κατεύθυνση του οράματος «zero-harm-zero-accidents» και ειδικών πρακτικών
εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και ενσωμάτωσης
του εργολαβικού προσωπικού στα ίδια συστήματα υγείας και ασφάλειας της
εταιρείας.

−

Απασχόληση-Ανάπτυξη-κατάρτιση και εκπαίδευση & ευρύτερη εξέλιξη
ανθρώπινου δυναμικού-εκπαιδευτικά προγράμματα
Πώς προσεγγίζεται:
Συγκεκριμένα ζητούμε την παρουσίαση πρακτικών που σχετίζονται με την
πολιτική ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εργαλεία διαχείρισης
ανθρωπίνων πόρων (στόχοι, αξιολογήσεις απόδοσης, προγράμματα
εκπαίδευσης, επαγγελματική καθοδήγηση, επιβράβευση εργαζομένων),
ανάπτυξη εσωτερικών και μεικτών συστημάτων κατάρτισης του ανθρώπινου
δυναμικού, συμμετοχή σε προγράμματα παρεχόμενης υποστήριξης για την
αναβάθμιση των δεξιοτήτων, παροχής ευκαιριών σε φοιτητές για πρακτική,
συνεργασία με πανεπιστήμια, καινοτομίες εκπαίδευσης.

•

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ POLICY COMMITTEE ΤΗΣ EUROMINES

H συνεδρίαση του Policy Committee της Εuromines συνήλθε στις 7 Δεκεμβρίου 2021 και
μετείχε σε αυτήν και ο ΣΜΕ.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
−

−
−
−
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Με προσκεκλημένο τον Peter Handley, της DG GROW, ΓΔ GROW, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τις Αρχές της ΕΕ για βιώσιμες πρώτες ύλες, πραγματοποιήθηκε
εσωτερική συζήτηση βασισμένη σε έρευνα σχετικά με το σωστό τρόπο χρήσης των
Αρχών της ΕΕ για τις Βιώσιμες Πρώτες Ύλες
Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης
μεταξύ των μελών. Σε αυτό παρείχε αναλυτικό υλικό και ο ΣΜΕ
Παρουσιάστηκε η επικαιροποιημένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για Κρίσιμες Πρώτες
Ύλες
Παρουσιάστηκαν τα Αποτελέσματα της Ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23.11

−

Σύντομη ενημέρωση για το Sustainable Finance και τα αποτελέσματα από το
Sustainable Finance WS που πραγματοποιήθηκε στις 9.11.2021

Αναλυτικότερα:
Αρχές της ΕΕ για βιώσιμες πρώτες ύλες:
Εξηγήθηκε ότι οι αρχές της ΕΕ είναι γενικές και αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές της ΕΕ.
Δεν αποτελούν πρότυπο και δεν επιτρέπουν άμεσα την αξιολόγηση και τον έλεγχο. Τα
υφιστάμενα πρότυπα και συστήματα μπορούν να συγκριθούν μόνο όσον αφορά στην
αντιμετώπιση των θεμάτων των Αρχών της ΕΕ γενικά, δεν είναι δυνατή η συγκριτική
αξιολόγηση των τυπικών λεπτομερειών ή της διακυβέρνησης των συστημάτων
(ποιότητα ελέγχου, συμμετοχή των ενδιαφερομένων, διαδικασίες κ.λπ.).
Ένα ευρύ σύνολο προτύπων βιωσιμότητας σχετίζεται με την εξόρυξη και οι εταιρείες
χρησιμοποιούν διαφορετικά πρότυπα. Πρόσφατα, η Talga δεσμεύτηκε στις Αρχές της
ΕΕ και οι εταιρείες εξόρυξης ανακοίνωσαν στην Euromines ότι θα κάνουν το ίδιο. Η
Επιτροπή προωθεί τις Αρχές της ΕΕ και θέλει να δει περισσότερες εταιρείες εξόρυξης
να τις τηρούν.
Η Euromines θέλει να υποστηρίξει τις Αρχές της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, η Euromines
θα ήθελε να ετοιμάσει μια κοινή δήλωση που θα περιγράφει τι αντιπροσωπεύει η
Euromines. Η τελική επικύρωση του κειμένου αυτού θα πραγματοποιηθεί στη Γενική
Συνέλευση στις 05.04.2022.

Ο κ. Handley ανέφερε ότι αυτή την εβδομάδα η Hydrogen Alliance είχε συμφωνήσει σε
ένα έργο με σημαντική χρηματοδότηση. Επανέλαβε την πρόθεσή του να έχει παρόμοια
προσέγγιση για τη Συμμαχία Πρώτων Υλών και να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στις
επενδύσεις και τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Το αρχείο κατευθυντήριων γραμμών
για την ενίσχυση για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον (CEEAG) εξελίσσεται
καλά και το έργο της Ταξινόμησης της Βιώσιμης Χρηματοδότησης θα ξεκινήσει ξανά
τον Φεβρουάριο του 2022 με περισσότερη καθοδήγηση από την Επιτροπή.

Δημοσιεύτηκαν οι Αρχές της ΕΕ για τις Βιώσιμες Πρώτες Ύλες και η πρώτη εταιρεία
Talga τις ενέκρινε. Ο κ. Handley ενθάρρυνε τις εταιρείες εξόρυξης και μεταποίησης να
τηρήσουν τις αρχές της ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες γύρω από την πρόσφατη ψηφοφορία
στην Ολομέλεια για την έκθεση Κρίσιμων Πρώτων Υλών ήταν επιτυχείς. Η εξόρυξη σε
περιοχές Natura 2000 δεν έχει απαγορευτεί.
Ο κ. Handley τόνισε τις δυσκολίες που συνδέονται με την προμήθεια σπάνιων γαιών
και άλλων κρίσιμων πρώτων υλών. Απαιτείται περισσότερη αυτονομία και καλύτερη
πρόβλεψη των ελλείψεων. Η Επιτροπή προετοιμάζει τη δημιουργία μίας
εργαλειοθήκης, προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για παρόμοια
προβλήματα.
Η Επιτροπή ζητά στην πρόσφατη διαβούλευση όλα τα προϊόντα να συνεισφέρουν με
οδικούς χάρτες που υποδεικνύουν διαδρομές έως το 2050. Οι βιομηχανίες έντασης
ενέργειας πρέπει να αυξήσουν τη δέσμευσή τους και να παράσχουν δεδομένα που
υποδεικνύουν σαφείς διαδρομές.

σελ. 24

Ο κ. Handley ανέφερε ότι τα πιο σημαντικά προϊόντα είναι οι μόνιμοι μαγνήτες και οι
πρώτες ύλες μπαταριών και το μαγνήσιο. Όσον αφορά στις δυνατότητες
χρηματοδότησης για έργα πρώτων υλών, ο κ. Handley απάντησε ότι η Επιτροπή
συζητά με την ERMA δυνατότητες χρηματοδότησης.
Το σχέδιο πρότασης της ΓΔ Περιβάλλοντος για αναθεώρηση της Οδηγίας για τις
Βιομηχανικές Εκπομπές (IED) είναι καθ' οδόν προς την Επιτροπή Ελέγχου και το EID
πιθανότατα θα περιλαμβάνει τμήματα του τομέα εξόρυξης. Η πλατφόρμα Sustainable
Mining που ανακοινώθηκε προηγουμένως, δεν θα εγκατασταθεί λόγω έλλειψης
πόρων. Η Επιτροπή ακολουθεί την πολιτική γειτονίας με τη Σερβία, την Ουκρανία και
την Τουρκία.
Ο κ. Handley επανέλαβε ότι η εστίαση στα κρίσιμα ορυκτά ήταν μια ευκαιρία να
επιστήσουμε την προσοχή σε όλα τα ορυκτά που είναι απαραίτητα για την κοινωνία.
Η Επιτροπή έχει εντοπίσει 14 οικοσυστήματα αλυσίδας αξίας που εξαρτώνται όλα από
πρώτες ύλες και δεν σκοπεύει να συμπεριλάβει κρίσιμες πρώτες ύλες στο μέτρο
προσαρμογής των συνόρων άνθρακα.
Κατά τη διάρκεια της εσωτερικής συζήτησης, τα μέλη της Euromines μοιράστηκαν την
απογοήτευσή τους που η συζήτηση με τον κ. Handley δεν περιελάμβανε μια
προοπτική για το τι σχεδιάζει η ΓΔ GROW το 2022. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
κύριες νομοθεσίες ανακοινώνονται (IED, Zero-pollution) ή σε διαδικασία συναπόφασης
(Κατάλληλο για 55).

Επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή στρατηγική για κρίσιμες πρώτες ύλες
Η έκθεση του ευρωβουλευτή Bentele για τις κρίσιμες πρώτες ύλες εγκρίθηκε με
πλειοψηφία 543 ψήφων υπέρ, 52 ψήφων κατά και 94 ψήφων αποχής. Όλοι οι Πράσινοι
ευρωβουλευτές απέρριψαν την τελική έκθεση.
Η ισχυρή δέσμευση των μελών της Euromines κατέστησε δυνατή την αποφυγή της
υποστήριξης της τροπολογίας που απαγορεύει τις εξορυκτικές δραστηριότητες σε
περιοχές Natura 2000.

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Ο Δεκέμβριος ήταν ένας πολύ παραγωγικός μήνας για την επικοινωνιακή πολιτική
του Συνδέσμου και τις θέσεις του με περισσότερες από πενήντα αναρτήσεις στα
μεγαλύτερα ιστολογια και δυο άρθρα του προέδρου κ Αθ Κεφάλα στην Εφημερίδα
ΒΗΜΑ και στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ενδεικτικά παρατίθενται παρακάτω κάποιες αναρτήσεις και τα σχετικά άρθρα:

σελ. 25

σελ. 26

σελ. 27

σελ. 28

