Freeport-McMoRan Inc.
Milieubeleid
Freeport-McMoRan Inc. (“Freeport”) erkent dat mijnbouw gevolgen heeft voor het milieu. Ons doel is om
onze mijnbouw- en verwerkingsactiviteiten uit te voeren op een manier die negatieve effecten op het milieu
minimaliseert en de ecosystemen waarin wij actief zijn beschermt door verantwoord milieubeheer. Wij
beoordelen en evalueren de milieueffecten van onze activiteiten gedurende de hele levenscyclus van
mijnbouw en verwerking. Wij plannen en werken op een manier die gericht is op het optimaliseren van het
economische gebruik van hulpbronnen en het minimaliseren van schadelijke milieueffecten, met een focus op
klimaat, water, biodiversiteit, lucht, residuen, afval, mijnsluiting en ontginning. Door integratie van ons
milieubeleid met ons beleid voor afvalbeheer, mensenrechten en sociale verantwoordelijkheid, streven wij
ernaar de belangen van alle belanghebbenden bij onze milieuprestaties te respecteren.
Freeport zet zich in voor:
• het exploiteren van onze faciliteiten in overeenstemming met de toepasselijke milieuwetten en regelgeving en, waar wij van mening zijn dat deze niet voldoende beschermend zijn, internationaal
erkende managementpraktijken;
• het werken op een manier die de wettelijk beschermde gebieden respecteert, inclusief een
verbintenis om mijnbouw en exploratie in UNESCO-werelderfgoedlocaties te vermijden;
• het voorkomen van vervuiling en het minimaliseren van nadelige milieueffecten met
toepassing van risicobeheerstrategieën op basis van degelijke wetenschap;
• het continu verbeteren van milieuprestaties van onze bedrijfslocaties door de
implementatie van ISO 14001-managementsystemen;
• het boeken van vooruitgang in onze klimaatstrategie voor reductie;
• het streven naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van water in al onze activiteiten en, waar nodig,
streven naar samenwerking met belanghebbenden op het gebied van verantwoord waterbeheer;
• het bijdragen aan het behoud van de natuur en het implementeren van mitigatie om risico's en
effecten voor de natuur te beoordelen, met als doel geen netto verlies aan biodiversiteit door nieuwe
mijnen en grote uitbreidingen van bestaande mijnen en verwerkingsfaciliteiten;
• het respecteren en beschermen van de cultuur en het erfgoed van onze gastgemeenschappen en
inheemse volkeren;
• het ondersteunen van zinvolle betrokkenheid door middel van samenwerking met belanghebbenden
met betrekking tot onze milieuprestaties ongeacht ras, huidskleur, nationale afkomst of inkomen;
• het veilig en verantwoord omgaan met ons afval en niet-afvalgerelateerd stoffen;
• het samenwerken met onze belanghebbenden en overheden voor de ondersteuning van
vergunningen en wet- en regelgeving die zinvolle waarborgen bieden voor het milieu op basis
van degelijke wetenschappelijke principes;
• het opleiden en trainen van medewerkers en aannemers om werkzaamheden op een
milieuverantwoorde manier uit te voeren;
• het saneren van historische locaties waar onze bedrijven verantwoordelijk zijn; en
• het regelmatig evalueren van onze milieuprestaties en openbaar rapporteren over onze voortgang.
Elke werknemer en aannemer van Freeport en haar dochterondernemingen wordt geacht dit beleid te volgen
en eventuele problemen te melden via de communicatiesystemen van Freeport, inclusief die gepubliceerd in
de Principles of Business Conduct en Supplier Code of Conduct. Dit beleid kan van tijd tot tijd door het
management worden gewijzigd of aangevuld en zal periodiek voor beoordeling en goedkeuring worden
voorgelegd aan het Corporate Responsibility Committee van de Raad van Bestuur.
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