Den destruktiva gruvdriften
EU:s civilsamhälle fördömer EU:s råvaruplaner i
den europeiska gröna given.
Under 2019 publicerade den europeiska kommissionen den europeiska gröna given, en plan med
riktlinjer för klimat- och miljöpolitik samt initiativ som ska genomföras under de kommande åren. Trots
lovvärda intentioner, finns i botten av dessa planer den destruktiva och ologiska idén om ”grön
tillväxt1” och antagandet om ”business-as-usual” beträffande konsumtion av energi och råvaror inom
EU. Den europeiska gröna given kommer att leda till en dramatisk ökning av efterfrågan på mineral
och metaller som kommissionen vill möta med ett stort antal nya gruvprojekt - både inom och utanför
EU.
Oron i civilsamhällen över hela världen är stor då den gröna given förutsätter ett planerat beroende
av gruvbrytning. Gruvbolagen är ansvariga för enorma mänskliga och ekologiska förluster på alla
kontinenter. Gruvsektorn är ansvarig för omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter2, konflikter
med och inom drabbade samhällen3, exploatering av arbetskraft och ökande av socio-ekonomiska
ojämlikheter. Den bidrar också till betydande klimatförändring, förlust av biologisk mångfald på ett
globalt plan samt försämring av vattenresurser4. Ökad efterfrågan på råvaror och EU:s planer att möta
detta med nya gruvprojekt kommer att trappa upp alla dessa problem.
Gruvdrabbade samhällen i Europa och deras allierade i civilsamhället motsätter sig den fortsatta
expansionen av gruvindustrin och utmanar det förhärskande narrativet om obegränsad tillväxt och
den politik som upprätthåller detta. Detta uttalande är en analys från civilsamhället av EU:s nuvarande
planer och förslag på hur EU kan möta de systemfrågor som understödjer ändlös utvinning och att
vända strömmen mot en mer rättvis och hållbar framtid.

-

Dessa rekommendationer inkluderar den kritiska nödvändigheten för EU och medlemsstaterna att i
lag förverkliga garantier för lokalsamhällenas rätt till fritt informerat förhandssamtycke (right to free,
prior and informed consent), inklusive rätten att säga nej, samt att vidta akuta åtgärder för att uppnå
minskad efterfrågan - och konsumtion av - råvaror i Europa.
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Överkonsumtion driver
efterfrågan på metaller och
mineraler
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Konflikter kring mark- och
vattenanvändning ökar
Över hela Europa visar samhällena i frontlinjerna vid gruvprojekt att EU och medlemsstaterna inte
möter gällande standarder för befintliga miljöregleringar; satta för att värna natur och EUmedborgares rätt till en hälsosam miljö. Särskilt oroväckande är de faktiska och påstådda
kränkningarna av EU-lagar gällande vatten och biologisk mångfald, bland andra.151617
Lokalsamhällen är också allt mer bekymrade över det sätt som gruvbrytning hotar ”nya fronter” för
mineralutvinning, som i djuphaven, skyddade naturområden och jordbruksområden som har en
avgörande betydelse för äkta hållbar försörjning av samhället. Moderna gruvprojekt har enorma
areella fotavtryck, orsakar konflikter kring skydd av biologisk mångfald och annan markanvändning.
Då halten av många mineral och metaller blir allt lägre ökar också dessa konflikter.1819
Förlust av livsmiljöer knutet till aktuell planerad brytning av metaller och mineral är en stor fråga. En
global studie som behandlar överlappningen mellan gruvområden och områden för bevarande av
biologisk mångfald visar att gruvområden (varav 82 % är för mineral som krävs för förnybar energi)
har en överlappning av 8 % med skyddade områden, 7 % med områden viktiga för biologisk
mångfald och 16 % med återstående vildmark.20
Även innan den omfattande expansionen av gruvdrift i Europa har EU och medlemsstaterna
misslyckats med att skydda Natura 2000 och områden skyddade av Ramsar-konventionen, som har
avsatts med avsikten att bevara natur21. Trots EU:s naturdirektiv har 81 % av de livsmiljöer och 63 %
av de arter som dessa lagar utformats för att skydda, en ”ogynnsam” bevarandestatus enligt
European Environment Agency22.
Gruvbrytning i Europas landsbygdsområden hotar också annan markanvändning och hållbara
aktiviteter som småskaligt jordbruk och fiske samt ekoturism23. De livsmiljöer med låg påverkan som
finns på landsbygden över hela EU är del av lösningen på den ekologiska och klimatmässiga kris vi nu
lever i och bör därför bevaras och främjas.
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Tvång: så skapas ”social
acceptans” för gruvbrytning
EU och medlemsstaterna driver det industri-myntade begreppet ”Social License to Operate
(SLO)” (i Sverige samråd och dialogmöten) för att bana väg för gruvbrytning för att få så lite
samhällsinflytande och oenighet som möjligt. EU använder skattebetalares medel för att bekosta
projekt, som Mining and Metallurgy Regions of the EU (MIREU), som formulerar och främjar
uppfattningen om ”Social License to Operate”24.
SLO-konceptet har fått omfattande kritik av civilsamhället i Europa som symboliskt, icke-bindande
och med avsaknad av en klar och transparent process. Förutom vid användandet av SLO som en
social teknik för att få mandat för gruvbrytning25, är det oklart varför ett sådant svagt nytt koncept
behövs när starkare, mer demokratiska instrument som lokalsamhällenas rätt till fritt informerat
förhandssamtycke ”Free, Prior and Informed Consent”, inklusive rätten att säga nej, redan finns.
SLO representerar en fortsättning på avvisande, faktaresistenta attityder gentemot medborgares
motstånd mot oönskade och kontroversiella gruvprojekt. Idag, när återkoppling och invändningar
från olika grupper inte överensstämmer med rådande agendor för gruvetablering, etiketteras och
avvisas ofta opposition som kommande ur en ”not-in-my-backyard” (NIMBY) attityd. Förutom att
detta i många fall är missvisande, så förstärker sådana uttalanden en redan oacceptabel
maktobalans mellan gruvbolag och lokalsamhällena. Detta skapar också en pro-industriell slagsida
av vad som borde vara neutrala och objektiva konsultationsprocesser.
Såvida inte SLO överges och starkare, mer rättvisa mekanismer för konsultation införs, riskerar EU
att skapa en grogrund för gruvkonflikter och underminera medborgarnas rätt till inflytande och
deltagande i rättvisa processer för samråd i enlighet med Århuskonventionen, som om den inte
tillämpas, också kränker medborgares rätt att vägra projekt.
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Korruption, brist på transparens
och kränkning av mänskliga
rättigheter
”Globala syd” (det som förr kallades ”tredje världen”) är det vanligt att samhällen i frontlinjen
rapporterar att lokala beslutsprocesser saknar god styrning; att det förekommer för lite eller ingen
transparent information från offentliga institutioner och gruvbolag; att bolag underlåter att deklarera
sina avsikter i de olika stadierna av undersökning, utveckling och prospektering i gruvprocesser.
Enligt vittnesmål, undersökningar26 och inlagor till både Århuskonventionen och Europarlamentets
utskott för framställningar (PETI), förekommer många av dessa överträdelser också i Europa.
Branschstandarder förblir till stora delar frivilliga och beroende av företags självreglering. Även om
ett införande av tvingande EU-lagar för mänskliga rättigheter och aktsamhet om miljö är ett
välkommet steg, är detta inte tillräckligt för att förändra en sektor som återkommande rankas som
den mest dödliga i världen för de som motsätter sig den, samt för arbetares säkerhet27.
Framtiden ser inte lovande ut till följd av den europeiska gruv-boomen. Det återkommande
påståendet att gruvverksamhet inom Europa är bättre än utanför Europa kan inte baseras enbart på
en tro på europeisk överlägsenhet. Det måste bygga på att lagarna följs till fullo, på stränga regelverk
och en tilltro till civilsamhället.
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Offentliga subventioner och
industriallianser
Gruvbolag och deras aktieägare gynnas av att subventioner från EU förs över till forskningsprojekt av
tveksamt allmänt värde28 och industriledda EU-allianser29 som underminerar civilsamhällets roll i
beslutsprocesserna.
I vissa länder är finansiell spekulation inom gruvsektorn utbredd, vilket visas av senare forskning från
Spanien30. EU-pengar går till gruvbrytning och gruvrelaterade projekt31, ofta utan överblick av
miljöpåverkan av projekten eller verifikation av miljötillstånd för att bedriva verksamhet. Dessa
omständigheter har fördömts i flera iögonfallande fall32.
I ett annat exempel på konflikt mellan gruvbrytning och EU:s egen policy för brytnings- och
utvinningsindustrin, får gruvindustrin offentliga medel - tilldelade via European Regional Development,
Interreg och NextGenerationEU - på bekostnad av riktig landsbygdsutveckling, allmännytta eller försök
till klimatförbättring.
Trots att offentliga medel pumpas in i gruvbrytning och gruvrelaterade projekt är EU-kommissionens
initiativ för råvaror i stort sett otillgängligt för medborgare. Den nyligen etablerade europeiska
råvarualliansen (ERMA) utgör ett belysande exempel. Möten för att diskutera etableringen och syften
för denna grupp hålls enbart med branschen, andra röster hålls på ett effektivt sätt utanför33.
Genom att ge branschen tyglarna - eller åtminstone en gynnad särställning – tack vare självreglering
hotas de allmänna intressenas inflytande och resultatet blir svaga, frivilliga överenskommelser, som
gynnar de ekonomiska intressen som är inbjudna att sitta med vid bordet.
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Global påverkan på handel,
avfall och säkerhet
Europas aptit för metaller, nu och i framtiden, kommer inte att mättas inom dess gränser. För
närvarande är nästan 40 % av metallmalmen importerad34 och för ett flertal metaller är beroendet
100 %.35
Trots att ökad utvinning inom EU motiveras med att detta skall minska utvinning i sämre reglerade
länder i tredje världen, så har EU:s råvarustrategi ett starkt fokus på att säkra mineral och metaller
från ”tredje länder”. Den siktar på att säkra dessa genom en aggressiv liberalisering av handel,
vilket tydliggörs av avsnitten om råvaror i EU:s handelsavtal och så kallad ”råvarudiplomati”36. Detta
är mycket oroväckande.
EU:s efterfrågan på mineral och metaller från utlandet leder till sociala konflikter, mord på
miljöaktivister och försvarare av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och koldioxidutsläpp runt hela
vår planet. Nuvarande handelspolitik i EU är enbart ämnad att liberalisera sektorn för råvaror med
liten hänsyn till mänskliga rättigheter, miljö och suveränitet hos stater i tredje världen, vilket håller
dessa nationer fångna i onda cirklar av gruvbrytning och beroende373839. EU:s politik tar heller inte
hänsyn till det ojämlika ekologiska utbytet - och den historiska plundringen av – tredje världen av
europeiska nationer, vilket utgör en svindlande stöld av rikedom från tidigare, nuvarande och
framtida generationer40.
Genom att fokusera på att säkra tillförsel från nya gruvprojekt inom och utanför Europas gränser
visar EU en brist på politisk hänsyn för den tredje pelaren i sin egen råvarustrategi - som handlar om
cirkularitet - och de miljoner ton av elektronikskrot som tillverkats och kasserats i Europa eller årligen
skeppats iväg till tredje världen för skadlig återvinning och återanvändning41. Det förekommer också
illegal dumpning av elektronikskrot mellan medlemsstater42.
Den enorma mängden av elektronikskrot som genereras i Europa innehåller återvinningsbart guld,
silver, platina, palladium och koppar bland andra metaller och mineral. Ändå återvinns endast 18
metaller till mer än 50 % och för många kritiska metaller, som litium och sällsynta jordartsmetaller
ligger återvinningsgraden på mindre än 10 %.4344
Ökad återvinning är inte en patentlösning och en absolut minskning av konsumtion har prioritet,
men det står klart att mer återvinning, genom exempelvis ”urban mining”, måste prioriteras mer än
vad som görs nu.
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Det giftiga arvet av gruvavfall
Efterhand som halten i malmerna minskar, kommer volymerna av gruvavfall som genereras för varje
enhet av mineral som produceras att öka. Att öppna nya gruvor i Europa kommer bara att förvärra
de problem som orsakas av gruvavfall, med mer slagg som förvaras i större och ofta mer osäkra
dammar.4546
Att förlita sig på att gruvbranschen ska ta hand om de problem som uppstår kring hanteringen av
gruvavfall och dammolyckor har inte fungerat. Enligt många forskare och experter så går inte the
Global Tailings Review, som har som syfte att etablera en internationell standard för hantering av
gruvavfall, inte långt nog47, och säkerställer inte vattenkvaliteten på ett tillräckligt sätt, när
samhällen nära gruvor gång på gång drabbas av kontaminering av vatten.
Europa har, trots sin självpåtagna hatt av att vara en välreglerad jurisdiktion, drabbats av otaliga
allvarliga dammolyckor och utsläppsincidenter på senare år, inkluderande Talvivaara (Finland), Rio
Tinto (Spanien), Aznacollar (Spanien) och Baia Mare (Rumänien/Ungern). Faktum är att så sent som
2007 hade Europa den tvivelaktiga äran av att vara den region i världen som hade det näst högsta
antalet incidenter med gruvavfallsdammar48.
Långt ifrån att vara världsledande, brister EU:s nuvarande lagstiftning beträffande gruvavfall i flera
avseenden. Exempelvis har EU:s medlemsstater ingen gemensam databas som bokför gruvavfall
eller dess koncentrationer. Detta hindrar genomförande av cirkulära lösningar för att ta hand om
och återvinna mineral i avfallet. Detta innebär, vanligtvis, att när gruvverksamheter avslutas, blir
gruvavfall och avfallsdammar ett ansvar för medlemsstaterna och deras medborgare. Ofta måste
gamla gruvor tas omhand i evigheter för att hantera hotet från långvarig påverkan, inklusive
potentiella dammbrott och läckande giftutsläpp49.
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EU:s problem med gruvavfall exporteras i många fall. EU:s och internationell lagstiftning kräver att
avfall hanteras vid källan och att farligt avfall deponeras i den stat där det genereras. Dessa
grundläggande regler för hantering av avfall bortses från systematiskt av gruvbolag som säljer eller
transporterar metallkoncentrat och slagg. Dessa är vanligtvis giftiga, och i stället för att behandlas
enligt gällande föreskrifter i upphovslandet, så exporteras och dumpas de någon annanstans, vanligen
- men inte alltid - i länder med svaga miljölagar5051 eller i havet52.
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Rekommendationer
och alternativ
Det enda sättet att rätta till de problem som beskrivs ovan är att på ett systematiskt sätt kraftigt minska
EU:s konsumtion av råvaror och energi samt att garantera medborgares rättigheter. Allt förespråkande
•

av ”grön tillväxt”, att ta genvägar eller reformförsök kommer helt enkelt inte att fungera. Politik som
bygger på den falska idén om ”hållbar och ansvarsfull” och ”mer men bättre” gruvbrytning är försök
till greenwashing som inte kommer att medverka till att lösa problemen.
EU-kommissionen uttalade nyligen att ”Försök att minska på resurser är snarare ett långsiktigt fokus, i
det korta och medellånga loppet måste politiska lösningar öppna för en cirkulär ekonomi, för
motståndskraft och för klimatneutralitet.53” Detta är inte en väg som kommer att leda oss mot riktig
miljömässig och social rättvisa. Koldioxidminskning och minskad förbrukning av råvaror hänger tätt
samman och insatser för att minska konsumtionen, öka cirkulariteten och minska koldioxidutsläppen
måste ske parallellt.
Den europeiska miljöbyrån EEA framhåller nu också det budskapet. De säger att vi ”behöver
fundamentala förändringar till en annan typ av ekonomi och samhälle istället för en stegvis förbättring
av effektivitet inom etablerade produktions- och konsumtionssystem” och att ”sann kreativitet behövs:
hur kan samhället utvecklas och växa i kvalitet (t.ex. målsättningar, solidaritet, empati), snarare än i
kvantitet (t.ex. materiell levnadsstandard) på ett mer jämlikt sätt?”54
De uppmaningar som listas här till EU:s beslutfattare är avsedda att vara ett bidrag till denna ”sanna
kreativitet”.
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Lagstifta om lokalsamhällens rätt till fria och
väl underbyggda förhandsgodkännanden
(FPIC), inklusive rätten att säga nej till gruvdrift.
Lokalsamhällens rätt till fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden (FPIC) är beskrivet och
förankrat i både internationell rätt (t.ex. ILO 169 artikel 6(1)) och i FN:s fördrag (t.ex. UNDRIP artikel
19) och ger vägledning kring behovet av - och målet med - meningsfulla förfarande som möjliggör
för lokalsamhällen att antingen ge eller neka samtycke till projekt som påverkar dem.
Att utveckla lagligt bindande FPIC regler för Europa som speciellt värnar lokalsamhällens rätt att
säga nej till projekt de finner oacceptabla utgör ett viktigt sätt att rätta till den nuvarande
maktobalansen mellan gruvbolag, medlemsstater och lokalsamhällen. Det är vår starka övertygelse
att alla lokalsamhällen som hotas av gruvdrift måste bli hörda och tas på allvar. Deras hem, marker
och vatten får inte behandlas som offerzoner.
Rätten till FPIC bör göras lagligt bindande i den kommande EU lagstiftningen avseende mänskliga
rättigheter och miljöaktsamhet som ska vara tvingande, och som förväntas under 2021.

Minska konsumtionen av resurser inom EU i linje
med de planetära gränserna och en rättvist
fördelad konsumtion.
För att konsumera inom de ekologiska ramarna måste EU, enligt den bästa tillgängliga forskningen,
sikta på att reducera sitt materiella fotavtryck55 med upp till 70 % (till ungefär 4,4 ton per capita) från
nuvarande nivåer56. Inom detta övergripande lagstadgade mål måste mål för enskilda råvaror och
sektorer sättas upp och det krävs detaljerade planer för att beskriva hur målen ska nås. Indikatorer
och mål för påverkan på mark och vatten måste också utvecklas till fullo för att ge en samlad bild av
det totala användandet av resurser. I praktiken innebär minskningen av den totala
resursanvändningen att man implementerar socialt och ekologiskt rättvisa nerväxtstrategier i
Europa57. Exempel på detta är politiska åtgärder för att minska beroendet av bilresor och antalet
bilar på vägarna och samtidigt öka tillgängligheten för högkvalitativ kollektivtrafik och främja aktiv
pendling (cykel och promenader).
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Att minska vikten av det sammanlagda materiella fotavtrycket är ett bra sätt att försäkra sig om att
miljöförstöringen från gruvdrift minskar rejält58. EU bör emellertid också överväga planer för att reducera
konsumtionen inom EU genom analys av konsekvenserna av konsumtionen (inklusive ekotoxikologi,
klimatförändring, övergödning) genom att använda verktyg för livscykelanalys (Life Cycle Analysis)59.
Så kallad ”decoupling” (frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och ökad miljöbelastning) bör överges som
mål. Hittills har den globala ekonomiska tillväxten inte kunnat frikopplas från ökad konsumtion av
resurser och ökat tryck på miljön och det kommer sannolikt inte heller ske i framtiden60,61.

Upprätthåll och stärk EU:s lagar för miljö
och mänskliga rättigheter.
EU:s direktiv kring vatten, biologisk mångfald och annat bör upprätthållas i sin fulla utsträckning och
aktivt reglera befintlig gruvverksamhet inom EU. Lokalsamhällen och ideella organisationer bör
betraktas som viktiga allierade supportrar av EU-kommissionens roll som ”beskyddare av fördraget”
genom deras hjälp att upprätthålla EU:s miljölagstiftning ute på fältet.
Förutom att upprätthålla befintliga direktiv, Natura 2000 och Ramsarområden, bör andra statligt och
överstatligt skyddade områden (t.ex. UNESCO:s världsarvsområden), urfolks och samhälleliga
reservat (ICCAs), såväl som djuphaven och Arktis strikt skyddas som ”No Go Areas” för
utvinningsindustrier.
EU måste utvärdera områden för att bedöma och se över risker för överlappning från gruvbrytning i
termer av hot mot biologisk mångfald, grundvatten och färskvattenreserver. Därigenom kan EU visa
en kartläggning av i vilken omfattning potentiella överlappningar kan hota livsmiljöer och biologisk
mångfald, jordbruksproduktion, tillgång på livsmedel, tillgång på dricksvatten samt övergripande
regional säkerhet. Dessa utvärderingar måste vara tillgängliga för allmänheten.
EU måste också utveckla genomtänkta och utförbara mekanismer för att säkra att de rumsligt
påtagliga konsekvenserna (inte enbart hot) av gruvdrift för biologisk mångfald utvärderas av
värdstaten innan tillstånd utfärdas, inklusive de som gäller marina ekosystem, och på olika avstånd
från gruvområden
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Dessutom måste EU:s förordning om konfliktmineraler utvidgas till att inkludera bolag i senare led av
förädlingskedjan som använder konfliktmineraler och alla råvaror. Som det nu är regleras endast
inköp av tenn, tantal, tungsten och guld, och då enbart för import i relativt obearbetad form och inte
som färdiga produkter. Sanktioner och påföljder måste påläggas de bolag som bryter mot regler för
egenkontroll av leverantörskedjan.

Stoppa exploatering av tredje världens länder
Som tillägg till de åtgärder som redan nämnts, måste ytterligare insatser vidtas för att säkra att EU:s
efterfrågan på råvaror inte påverkar samhällen och ekosystem i tredje världens länder och att hjälp finns
att tillgå när påverkan och överträdelser sker.
EU:s obligatoriska förordningar avseende mänskliga rättigheter och tillbörlig aktsamhet av miljön
(Environmental Due Diligence, EDD) måste införa ansvarskrav för bolag för skador som orsakats i
hemlandet eller utomlands och garantera tillgång till rättvisa för offer för företags överträdelser, med
utökat samarbete för att åtala europeiska bolag, chefer och leverantörer som är ansvariga för
kränkningar av mänskliga rättigheter, brottslighet och miljöförstörelse utomlands62.
EU bör i god anda delta i samtal för att etablera en FN-konvention om företagande och mänskliga
rättigheter.
Handelsavtal måste utformas med utgångspunkt att förbättra mänskliga rättigheter - i synnerhet
avseende garantier för lokalsamhällenas rätt till fritt informerat förhandssamtycke, Free Prior and
Informed Consent (FPIC), och rätt att säga nej - samt ta hänsyn till de sociala och miljömässiga
konsekvenserna av handel. Tvistlösningsmekanismen Investor State Dispute Settlement (ISDS) måste tas
bort från EU:s befintliga handelsavtal och uteslutas ur framtida avtal.
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Prioritera och stärk politik för ”cirkulär
ekonomi”.
Även om tillämpningar inom cirkulär ekonomi såsom omkonstruktion, återbruk och återvinning var för
sig enbart har begränsad potential för att vända strömmen av de massiva ökningar i efterfrågan på
metaller och mineral som förutspås, är det viktigt att dessa åtgärder vidtas som del av policyer för att
•

minska den totala konsumtionen och efterfrågan.
Akuta åtgärder inkluderar strikta obligatoriska regler för produktdesign gällande minimikrav på

'

livslängd, hållbarhet och reparerbarhet; utfasning av engångsprodukter där det finns återanvändbara
alternativ; förbud att destruera osålda eller returnerade varor; tillhandahållande av delad användning
av service och infrastruktur; minimikrav på återvunnet metallinnehåll i produkter; borttagande av
företagens hinder för återanvändning, reparation och renovering; innovationer och investeringar i
urban mining. Sådana krav måste appliceras och anpassas inom alla sektorer, inklusive den militära
sektorn och flygindustrin, som ofta undantas från EU:s lagstiftning, men som har ansvar för
omfattande miljömässig och social påverkan63. Dessutom behöver övervakningen av internationella
transporter av elektronikskrot förbättras, och illegal dumpning mellan medlemsstater och till länder i
tredje världen upphöra.
Medan policyer måste ha ett klart fokus på att drastiskt minska Europas flotta av privatägda fordon,
behöver den föreslagna EU-batteriförordningen64 stärkas med krav på strikta krav för ekodesign som
säkrar god prestanda och hållbarhet såväl som återvunnet innehåll, icke-destruktiv utbytbarhet,
demontering, reparerbarhet, möjligheter att fungera i flera system och återanvändning, det vill säga
att återanvändning av varenda fordonsbatteri möjliggörs; ett krav på obligatoriska system för
insamling av alla portabla batterier och förbud eller obligatoriska avgifter på engångsbatterier.
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Lös problemen med gammalt gruvavfall
Hoten från nya gruvprojekt förvärras av det stora antal övergivna gruvprojekt i Europa som inte
återställts och som fortsätter att kontaminera och skada lokalsamhällen och deras omgivningar. Dessa
gamla gruvområden måste därför saneras.
Konkreta gränsvärden behöver upprättas för de koncentrationer av svavel och tungmetaller som kan
tillåtas i avfallsanläggningar för att, å ena sidan, främja återvinning av värdefulla metaller från
gruvavfall för den cirkulära ekonomin, och å andra sidan undvika framtida läckage av syror och
förorening av tungmetaller. Företag måste tillämpa bästa tillgängliga teknologi för det gruvslagg som
genereras idag så att sanering sker innan verksamheten läggs ner.
EU-kommissionen behöver implementera en europeisk standardiserad mekanism och gemensam
databas för att dokumentera gruvavfall och metallavfall samt registrera halter i innehållet i en
offentligt tillgänglig databas. Detta skulle göra medborgare medvetna om typerna av risker, och ge
forskare tillgång till data för att utveckla bättre tekniker för återvinning för att sanera och avlägsna
befintligt avfall. Andra former av avfallsdeponering som lagring under vatten och i djuphaven är
tekniker som inte bör tillåtas av EU.
I ljuset av detta, måste EU-kommissionen skyndsamt införa EU-parlamentets krav från resolutionen
om införandet av direktivet om gruvavfall65, som innehåller många av rekommendationerna ovan.
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Stoppa subventioner för prospektering och
utvinning av mineral och metaller.
För att minimera riskerna med bidragsmissbruk och ekonomisk exploatering från den europeiska
gruvsektorn bör EU genast upphöra att ge subventioner från offentliga medel till gruvbrytning och
prospekteringsföretag genom program som Horizon Europe, NextGenerationEU, Interreg, European
Regional Development Fund och andra. Istället bör subventioner från offentliga medel prioritera att
främja hållbara liv på landsbygden, avancerad återvinning, urban mining, gruvrestaurering,
marksanering och annan cirkulär användning av gruvavfall och mineral.

Avsluta odemokratiska industriallianser.

Allianser som tillför otillbörlig makt och inflytande för företag med ekonomiska intressen i fortsatt
expansion av gruvbrytning har ingen plats i ett demokratiskt, transparent EU. Sådana bör upplösas.

Behandla mineral och metaller som
gemensamma, allmänna tillgångar.
Snarare än att förhandla, reglera och skapa policyer kring mineral och metaller som om de vore
kapitalresurser som enkelt kan utvinnas, göras till handelsvaror och säljas, bör EU:s politik och
regleringar utgå från att de är gemensamma, allmänna tillgångar som är av störst värde om de lämnas
på plats, i de ekosystem de hjälper att bevara inom och utanför Europa.
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