Нови Извештај: ЕУ притисак за добављање метала и минерала је лоша
понуда (сирова понуда) за људе и животну средину
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Праг/Чешка Република
Агенда ЕУ о дигиталној трансформацији као главни приоритет португалског
председавања ЕУ, „европски зелени договор“( European Green Deal) и његова
потера за сировинама не сме да се спроводи на рачун радника, локалних заједница
и природе (животне средине), упозорава нови извештај од стране CEE Bankwatch
Network, мреже невладиних организација у централној и источној Европи.
Пун извештај можете видети овде: http://bankwatch.org/raw-deal
Упркос дугорочним циљевима достизања циркуларне економије и редукције употребе
ресурса, европски зелени договор планир употребу сировина да би се задовољиле
потребе за чистом енергијом, обновљивим изворима енергије и других hi-tech решења
која представљају главне циљеве европске развојне агенде.
Европска комисија је представила опсежне планове за обезбеђивање сировина потебних
за информационо комуникационе технологије али при томе спомиње мало или ни
малокако да се ефикасно бори против ризика које са собом носи експлоатација ових
сировина (минеарал и метала). На пример ЕУ предвиђа да ће за батерије за електрична
возила и за одлагање вишкова електричне енергије требати 18пута више литијума и 5
пута више кобалта у 2030тој години и готово 60 пута више литијума и 15 пута више
кобалта у 2050тој години.
Извештај организације Bankwatch описује случајеве еколошке деструкције, лоше услове
рада и недостатак довољног или икаквог учешћа јавности током планирања и
имплементације рударења метала и минерала односно њихове обраде, што је често
подржавано и од стране ЕУ фондова, ЕБРД – европске банке за обнову и развој(European
Bank for Reconstruction and Development) и ЕИБ- европске инвестиционе банке (European
Investment Bank )банке.
У једном случају у Бугарској, злато које се копа садржи нивое арсена забрањене у ЕУ које
се због тога превози у Намибију на топљење на рачун здравља радника.
Репорт позива ЕУ комисију да формулише јасне планове и определи фондове да се
превазиђу проблеми повезане са рударењем сировина. ЕУ треба да поредузме следеће
кораке да би обезбедила да је нови модел развоја који се предвиђа одржив:


Смањење коришћења ресурса као основни принцип свих јавно финансираних
пројеката



Коришћење мање експлоатативних и мање отровних технологија




Обезбеђивање потпуне рекултивације рудника
Стриктни и ефикасни еколошки стандарди, и заштита свих људских и радних права
посебно у фази планирања и у фази имплементације пројеката.



И право локалних заједница на које утичу планови за руднике или рудници да
имају право гласа.

Anelia Stefanova, програмски директорt CEE Bankwatch Network и коаутор студије је
рекла:“ Поздрављамо растућу увереност ЕУ у спроводивост процеса декарбонизације ЕУ
али смо забринути недостатком заштитних стандарда који треба да омогуће одрживост
овог процеса. Еу са својим финансијским институцијама не може да обезбеди
савладавање климатске кризе на рачун локалних заједница, права радника и
биодиверзитета.“
Daniel Popov, рударски експерт у НВО „Za Zemiata“ из Бугарске, члана CEE Bankwatch
Network који је и ко аутор овог извештаја је додао: „еу треба да повећа свој научни
потенцијал и примени иновативне технологије које нису и неће бити повезане са
злоупотребом права и уништењем животне средине. Еу мора да напредује даље од
технологија за које су неопходне прескупе, еколошки и друштвено деструктивне сировине
које је тешко добавити.“
Калмар Звездан из ЦЕКОРа, члана CEE Bankwatch Network и координатор Коалиције за
одрживо рударство у Србији је рекао да : “ Случајеви као случај рудника у Бору показују
да се без стварног укључивања локалних заједница и цивилних посебно еколошких
удружења у доношење дугорочних планова за рударство, и без поштовања стандарда
при отварању рудника у ситуацији када рударске компаније планирају и спроводе
драстично повећање производње долази до драстичног кршења људских и имовинских
права грађана, драстичног уништења животне средине како од рударења тако и од
обраде сировина што чини енергетску и имформационо технолошку транзицију потпуно
неодрживом и као таквом чак и неприхватљивом. Потребне су хитне мере и стандарди
који ће обезбедити дугорочно смањивање потрошње ресурса, редукцију и уклањање
уништења животне средине и право грађана да кажу Не рударским операцијама уколико
су оне у конфликту са претежнијим дугорочним интересима развоја.“
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