Declaraţia de la Budapesta
a partenerilor sociali din sectorul minier european.
Participanţii la conferinţa organizată la Budapesta în cadrul proiectului „Viitorul minerilor –
rolul partenerilor sociali” (VS/2009/0459) finanţat de Uniunea Europeană au adoptat în data
de 12 iunie 2010 o declaraţie comună pe baza expunerilor din timpul conferinţei.
„Consolidarea productiei industriale europene este un obiectiv fundamental, dacă avem
intenţia să consolidăm economia UE şi să asigurăm în continuare dezvoltarea sa, pentru o
economie conpetitiva si stabila şi o structură de producţie ecologică.” Aceasta este ideea de
bază a politicii economice preconizate de patru confederaţii europene, EMCEF, EMF, EFFAT
şi ETUF:TCL, pe care participanţii la conferinţă o susţin din plin.
Nu se poate concepe o mai amplă ocupare a forţei de muncă şi crearea de noi locuri de muncă
durabile fără punerea in valoare a resurselor naturale şi a materiilor prime europene. In
acest sens Comisia Europeană declară în iniţiativa „Materii prime" urmatoarele : „În timp ce
impactul actual al crizei financiare face să scadă ritmul de creştere al cererii globale de materii
prime, nivelele de dezvoltare în ţările emergente vor exercita probabil o mare presiune în
continuare asupra acestui domeniu. În domeniul cercetării şi extracţiei de materii prime o
serie de măsuri vor putea fi luate pentru finanţarea activităţilor de cercetare, inovaţie şi de
subvenţionare a antreprizelor din Fondul Regional de Dezvoltare..”
Europa va trebui să-şi dezvolte în continuare activitatea industrială cu o ridicată valoare
adăugată, cu o rentabilitate crescută, care stimulează inovaţia şi îmbunătăţeşte normele
sociale prin crearea de noi locuri de munca.
Folosirea mineralelor are o importanţă strategică pentru stabilitatea industriei în UE.
Timp îndelungat Europa a fost printre primele puteri privind tehnologia de utilizare a
cărbunelui.
Acest avantaj se pierde treptat acum, căci din cele peste 400 de situri pe bază de cărbune
curat numai câteva se găsesc în Europa.
Preţurile scăzute ale materiilor prime şi preţurile de cost relativ scăzute folosite pe
piaţa mondială, asigura premizele efectuarii de investitii masive în domeniul utilizarii
cărbunelui.
Partenerii sociali sunt conştienţi de necesitatea creşterii considerabile a folosirii si
cărbunelui ne-energetic, cel puţin pe termen mediu.
În programul său cadru de cercetări nr. 7, între 2007 - 2013 prin acţiunile privind
"cărbunele curat", Uniunea Europeană ne îndeamnă să participăm la diferitele proiecte de
folosire a cărbunilor de diferite tipuri.
Pentru a putea utiliza convenabil de aceste subvenţii, guvernele statelor membre ale UE va
trebui să-şi asume un rol de coordonare între cercetare şi industrie.
Partenerii sociali sunt de părere că reţelele lor de dialog social vor sprijini această iniţiativă
de importanţă strategică.
Activitatea industrială durabilă şi în creştere nu este posibilă fără o aprovizionare energetică
sigură şi fără tarife la un nivel convenabil. „Europa trebuie să acţioneze în mod coordonat
acum pentru sustenabilitatea, securitatea şi competitivitatea aprovizionării cu energie. Astfel
ea revine la propriile sale baze. Statele semnatare ale Tratatului privind crearea Comunităţii
Europene a Cărbunelui şi Oţelului (ECSC - 1952) şi a Tratatului Euratom (1957) au
recunoscut necesitatea elaborării unei strategii energetice comune. Politica energetică şi
condiţiile geopolitice s-au schimbat, dar necesitatea acţionării în comun se impune mai mult
ca niciodată.” – se declară în Comunicarea Comisiei Europene privind politica energetică.

„Măsurile luate până acum pe piaţa internă de energie constituie progrese importante, dar
lipseşte din ele acea coerenţă prin care s-ar putea ajunge la sustenabilitate, securitate a
aprovizionării şi competitivitate. Elementele strategice trebuie să fie unitare.” Participanţii
sunt de acord cu această constatare şi atrag atenţia asupra necesităţii de a subvenţiona
utilizarea resurselor interne în sectorul energetic, inclusiv a resurselor regenerabile, evident
ecologice, în vederea securităţii aprovizionării cu energie.
Suntem convinşi că extracţia de cărbune pentru producerea energiei şi producţia de
electricitate bazată pe cărbune servesc securitatea aprovizionării avantajoase, reducerea
poluării prin folosirea tehnologiilor moderne şi creşterea nivelului de ocupare a forţei de
muncă. Tehnologiile moderne au dus la o eficientizare considerabilă a centralelor pe bază de
cărbune şi a centralelor chimice, reducând astfel nivelul specific al emisiilor. Experienţele
privind separarea şi stocarea cărbunelui (CCS), şi transformarea lui (CCR) ne dau speranţe.
Suntem convinşi că emisiile de CO2 ale diferitelor materii prime şi diferiţilor combustibili
trebuie să fie determinate pe întregul lor ciclu de viaţă, altfel Europa, ca putere ecologică, nu
va exporta decât poluarea mediului. În vederea reînnoirii extracţiei şi al transformării
cărbunelui va trebui să păstrăm, să dezvoltăm valorile deja existente şi să salvăm întreaga
cultură a cercetării, mineritului şi industrializării sale. Subvenţionarea industriei cărbunelui
din bugetul de stat este justificată şi sub acest aspect.
Suntem de asemenea convinşi că obiectivele şi stipulările Directivei UE (1407/2002/CE)
privind reglementarea subvenţionării cărbunelui din bugetul de stat sunt şi astăzi actuale.
Directiva este absolut justificată, astfel Comisia, în raportul său din 2007 nici nu a făcut
propuneri pentru amendarea ei interimară şi a considerat că subvenţiile de stat şi piaţa internă
pot fi compatibile.
Importanţa acestor afirmaţii a crescut odată cu intensificarea restructurărilor în urma lărgirii
UE, odată cu actuala criză, care loveşte întreaga economie şi odată cu multiplele provocări
privind securitatea aprovizionării cu energie în Europa. Apelul lansat de Consiliu şi de
Comisie privind punerea in valoare în cea mai mare măsură a resurselor energetice interne
confirmă afirmaţiile făcute. Va fi nevoie în continuare de toate mijloacele de suport pe care
reglementările în vigoare le permit. Subvenţiile amintite nu privesc decât o parte relativ
redusă a pieţii de producere a energiei, în special a energiei electrice în UE şi nu duc la
distorsiuni în domeniul concurenţei. Subvenţiile nu sunt contrare nici obiectivelor de protecţia
mediului fixate de UE, dat fiindcă nu influenţează nici cantitatea de cărbune şi nici modul
utilizării sale.
Factorii decizionali trebuie să se concentreze asupra proceselor care se derulează în realitate
în economie. Criza financiară, care se datorează pieţelor financiare şi care mai ameninţă şi în
momentul de faţă, impune o schimbare fundamentală în strategia economică şi socială a
Europei. Va trebui să se ţină cont de această necesitate la întocmirea foii de parcurs a energiei
până în 2050 cu reconsiderarea si a programului existent de conformare la mediu. În
acest context este inacceptabilă reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 .
Sub presiunea recesiunii şi şomajului care ameninţă Europa, revendicăm elaborarea unei
politici economice şi sociale sustenabile şi coordonate, pentru ca încrederea populaţiei în
economie să renască, să crească cererea pe piaţă şi să se asigure locuri de muncă în economie.
Un pas important în acest sens ar fi prorogarea validităţii regulamentului privind
subvenţionarea cărbunelui pentru perioada de după 2010.

