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1. Introducere 

Vizita de informare efectuată la Potsdam și în regiunea Luzacia (Germania) în perioada 14-16 

februarie 2018 a fost organizată de Comisia pentru petiții în temeiul articolului 216a din 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European și a fost autorizată de Biroul 

Parlamentului la 13 noiembrie 2017. Scopul vizitei a fost evaluarea impactului operațiunilor de 

extracție a lignitului și al centralelor electrice pe bază de cărbune din regiunea Luzacia asupra 

comunității sorabe sau vende (o minoritate autohtonă slavă din regiune), precum și examinarea 

poluării râului Spree și a apelor adiacente provocată de industria de extracție a lignitului. 

2. Petiții 

Petiția nr. 0709/2015 privind protecția zonei locuite de venzi/sorabi în Luzacia 

 

Petiționarul solicită protecție juridică și politică pentru sorabi, o minoritate autohtonă slavă care 

locuiește în Luzacia, în nord-estul Germaniei, în statele Saxonia și Brandenburg. Începând cu 

anul 2014, obiceiurile, limba și tradițiile acestora au fost recunoscute ca făcând parte din 

patrimoniul cultural imaterial. Cu toate acestea, în zonele în care locuiește comunitatea se află 

numeroase mine și centrale electrice pe bază de cărbune. Prin urmare, comunitatea este expusă 

pericolelor de pierdere a terenurilor, eroziune a solului, poluare a apei de suprafață și a apelor 

freatice și poluare provocată de microparticule și metale grele. O mare parte a populației suferă 

de boli grave din acest motiv. 

 

Petiționarul este îngrijorat de refuzul statelor Saxonia și Brandenburg de a renunța la cărbune 

ca sursă de energie, deși ele ar putea face acest lucru fără a suferi vreo daună economică 

semnificativă. În sfârșit, o companie minieră suedeză din zonă intenționează să își extindă 

operațiunile în acest teritoriu, fără a ține cont de impactul asupra mediului înconjurător, existând 

în plus riscul ca, în cazul în care, ulterior, aceasta se mută în altă parte, locuitorii zonei să 

trebuiască să suporte costurile curățării terenurilor. Petiționarul solicită Parlamentului European 

să se asigure că cele două state germane garantează protecția sorabilor/venzilor ca populație 

autohtonă a Luzaciei și iau deciziile necesare privind viitorul operațiunilor miniere din regiune 

și să le ajute în acțiunile vizând păstrarea limbii și culturii sorabe. Petiționarul solicită 

Parlamentului European să îndemne cele două landuri să înlocuiască centralele pe bază de 

cărbune cu surse regenerabile de energie și să tragă la răspundere compania minieră suedeză 

pentru poluarea mediului înconjurător pe care a provocat-o, astfel încât locuitorii din zonă să 

nu suporte costurile aferente. În plus, petiționarul îndeamnă Parlamentul European să asigure 

concurența loială în sectorul energetic în această zonă și să crească gradul de sensibilizare 

privind problemele cu care se confruntă comunitatea sorabă, ce îi pun în pericol întreaga 

existență.  

 

Petiția nr. 1012/2017 privind poluarea râului Spree și a apelor adiacente provocată de 

industria de extracție a cărbunelui în Luzacia 

Petiționarul consideră că obiectivul Directivei-cadru privind apa legat de asigurarea unei 

aprovizionări suficiente cu apă de suprafață și subterană de bună calitate nu este realizabil în 

Luzacia din cauza industriei de extracție a cărbunelui. El consideră că operatorul este 

răspunzător pentru poluarea masivă și la scară largă a râului Spree și a apelor adiacente. Sulfatul 

și hidroxidul de fier înrăutățesc starea ecologică a râului Spree. Structurile sedimentare, precum 

și natura și peisajul sunt distruse din cauza extracției de cărbuni. În plus, alunecările de teren 
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cauzate de pomparea apelor subterane și clătirea poluanților duc la o degradare semnificativă 

din punct de vedere cantitativ și calitativ a apelor subterane și a celor de suprafață, perturbând, 

astfel, echilibrul general al apei. În zona de extracție a lignitului din Luzacia, atunci când apele 

subterane scad, oxidarea mineralelor de tipul sulfurilor de fier din sol, cum sunt pirita sau 

marcasitul, duce la eliminarea oxizilor de fier în râul Spree și, atunci când nivelul apei subterane 

crește din nou, oxidarea sulfurilor produce o concentrație crescută de sulfat în apa subterană și 

în apa de suprafață conectată. Petiționarul solicită Parlamentului European să ia măsuri 

adecvate pentru a asigura îmbunătățirea calității apei râului Spree și obligarea operatorului să 

repare daunele și să evite poluarea în viitor. 

3. Rezumatul întâlnirilor 

Miercuri, 14 februarie 2018 

Întâlnirea cu reprezentanții Ministerului Economiei și Energiei și ai Ministerului Dezvoltării 

Rurale, Mediului și Agriculturii din Brandenburg 

 

Hendrik Fischer, secretar de stat și reprezentant pentru regiunea Luzacia, a deschis lucrările 

reuniunii cu o prezentare privind politica energetică a landului Brandenburg. În fosta Republică 

Democrată Germană, Luzacia era principala regiune furnizoare de energie. La începutul anilor 

1990, 100 000 de persoane erau angajate în economia energiei din regiune. În anii 1990, o 

dezindustrializare profundă a provocat schimbări structurale care i-au afectat grav pe locuitori. 

În perioada de transformare de după reunificare, numeroase centrale electrice și mine au fost 

dezafectate. În prezent, mai puțin de 10 000 de persoane lucrează în mod direct în sectorul 

energetic. Provocarea actuală este de a găsi o soluție economică și socială viabilă pentru 

regiune.  

 

Autoritățile statului erau conștiente de imixtiunea majoră în viața locuitorilor cauzată de 

activitățile de extracție a lignitului. Provocarea politică principală a fost ajungerea la un 

echilibru al intereselor și găsirea unei soluții care să garanteze punerea în aplicare a procedurilor 

pertinente pentru asigurarea unui nivel de trai decent pentru cât mai mulți locuitori ai Luzaciei. 

 

În ceea ce privește petiția nr. 1012/2017, dl Fischer a afirmat că levigarea și nivelurile crescute 

de fier din râul Spree constituie o problemă relativ nouă pentru autoritățile statului care a apărut 

în perioada 2008-2009. Autoritățile au reacționat rapid și au luat măsuri de urgență pentru 

rezolvarea problemei și pentru a asigura controlul poluanților pe bază de fier. Autoritățile au 

reușit să reducă parțial nivelul acestora. În plus, în perioada 2008-2013 s-a înregistrat o creștere 

a nivelului de poluare a râului Spree. Secretarul de stat a confirmat că tratarea poluării cu sulfat 

a fost mult mai dificilă decât tratarea  poluării cu fier. În cele din urmă, ambele tipuri de poluare 

au necesitat un plan global de tratare, mai degrabă decât măsuri punctuale și rapide. Parlamentul 

landului Brandenburg a solicitat organismelor competente ale landului să prezinte un plan de 

abordare a problemei pe durata actualei legislaturi. 

 

Klaus Freytag, șeful departamentului „Energie și materii prime”, a ținut o scurtă prezentare în 

care a descris situația curentă. Acesta a adăugat că mineritul are o tradiție de 150 de ani în 

Luzacia. Minele de lignit existau deja la 1850. Cu toate acestea, regiunea Luzacia fusese inițial 

una agricolă, care s-a industrializat ulterior brusc datorită activității miniere. La finele anilor 

1980 se produceau aproape 200 de milioane de tone, în timp ce în prezent producția nu 

depășește 65 de milioane de tone. În timp ce minele din statul Brandenburg produc 40 de 
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milioane de tone de lignit, cele două mine din statul Saxonia produc 20 de milioane de tone. 

Cele două state au avut dintotdeauna o colaborare strânsă în domeniu, deoarece toate aceste 

mine sunt situate în regiunea Luzacia, care este localizată pe teritoriul ambelor state. 

Planificarea și acordarea autorizațiilor nu au ținut seama de frontiera dintre state. Extracția 

lignitului constituia în continuare coloana vertebrală a economiei regiunii. Persoanele angajate 

în acest sector beneficiau de reprezentare adecvată și de salarii echitabile. La începutul anilor 

1990 au existat probleme sociale majore, cauzate în parte de o rată a șomajului de 25-30 %. Din 

acest motiv, autoritățile landului face eforturi în prezent pentru a se asigura că tranziția 

energetică nu duce la o scădere atât de perturbatoare a ratei de ocupare a forței de muncă. Dl 

Freytag a menționat, de asemenea, deplasarea în anii 1990 a satului Horno până în orașul Forst, 

în urma activităților de exploatare de suprafață de la Jänschwalde. Sătenii au fost relocați în 

interiorul așezării ancestrale a comunității sorabe. În cadrul tuturor planurilor și procedurilor 

sale, guvernul s-a străduit să colaboreze cu această minoritate și să-i asigure protecția. Până în 

2020 se va lua o decizie finală privind noile activități de extracție din mina de suprafață 

Welzow-Süd, pentru care noul operator a prezentat o opțiune, ținând seama de tranziția 

energetică și de prețurile energiei. Normele de protecție a minorității sorabe sunt prevăzute în 

Constituția landului Brandenburg și sunt de asemenea stipulate în legea privind extracția 

lignitului.  

 

În ceea ce privește poluarea apei, dl Freytag a adăugat că impactul acesteia asupra râului Spree 

în Berlin și asupra rezervoarelor de apă potabilă din Berlin și din Frankfurt/Oder este evident. 

Pentru a garanta siguranța aprovizionării cu apă potabilă, trebuie să existe un sistem de 

rezervoare și de baraje construite în cadrul unui plan strategic. Acest plan trece în prezent prin 

procesul parlamentar și va fi pus în aplicare într-un mod strategic.  

 

Dl Freytag a mai explicat că, după ce Germania va opri producerea de energie nucleară în 2022, 

va crește necesarul de energie din cărbune (lignit și antracit). El a afirmat că energia eoliană și-

a arătat limitele și că regiunea Brandenburg se află în prima linie în ceea ce privește tranziția 

către surse de energie regenerabile. 

 

Dl Fischer a confirmat că deocamdată nu s-a stabilit o dată precisă pentru dezafectarea 

centralelor electrice pe bază de cărbune. Cu toate acestea, există un plan minier general pentru 

regiune. Potrivit acestui plan, ultima mină și ultima centrală vor fi închise până în 2040. 

 

Dna Auken a subliniat importanța elaborării unui plan concret privind sursele alternative de 

energie înainte de 2040. La întrebarea sa privind accesul la date și transparența, reprezentanții 

au confirmat că toate rapoartele și avizele întocmite, toate documentele de planificare viitoare 

și orice eventuale expertize vor fi publicate și accesibile. Reprezentanții au mai afirmat că 

ministerele respective sunt pe cât se poate de transparente și vor pune la dispoziție toate 

informațiile disponibile. Institutelor li s-a solicitat să colecteze date, iar experți independenți 

vor realiza studii pe baza acestor date. Autoritățile landului își asumă aceste date și au încredere 

în corectitudinea lor.  

 

Planurile actuale nu prevăd nicio nouă relocare a populației în statul Brandenburg. Cu toate 

acestea, dacă exploatarea Welzow-Süd ar fi extinsă, locuitorii din așezarea Proschim, atașată 

orașului Welzow, ar trebui să fie relocați. Într-o astfel de eventualitate, compania ar trebui să 

facă primul pas, ceea ce nu este cazul în prezent. Planurile LEAG prezentate în martie 2017 ar 

conduce la relocarea parțială a circa 200 de persoane din așezarea Mühlrose, situată în statul 

Saxonia. Până acum doi ani, având în vedere planurile legate de exploatarea la suprafață 
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Nochten (situată tot în landul Saxonia), locuitorii se pregătiseră pentru posibilitatea relocării. 

S-au semnat acorduri și contracte și s-au convenit cuantumurile compensațiilor. Când actualul 

operator și-a prezentat planul de activitate minieră la începutul lunii martie 2017, locuitorii au 

protestat, deoarece se pregătiseră pentru relocare.  

 

Atât statul Brandenburg, cât și statul Saxonia stabiliseră cerințe sociale foarte exigente cu 

privire la relocare. A existat un decalaj între generații: persoanele mai în vârstă nu doreau să se 

mute, în timp ce persoanele mai tinere erau dispuse să facă acest pas. 

 

În ceea ce privește subvenționarea operațiunilor de extracție a cărbunelui de către stat, 

reprezentanții au afirmat că nu se acordă subvenții pentru lignit, ci doar pentru cărbunele 

bituminos. Au existat încercări de a interpreta informații din diverse surse și de a susține că s-

au acordat subvenții. Totuși, termenul „subvenții” este definit în mod clar la nivelul UE și, în 

temeiul acestei definiții, nu este vorba de subvenții.  

 

Reprezentanții au confirmat că se vor cheltui sume uriașe pe toată durata activității de extracție 

și de reabilitare a zonei. Autoritățile statului au dorit să se asigure că societatea nu va trebui să 

suporte niciun cost. Din acest motiv, autoritățile vizează o dezafectare treptată planificată a 

minelor de lignit, nu o transformare perturbatoare. Autoritățile au purtat un dialog strâns cu 

părțile interesate, care au fost reprezentate în Comisia pentru extracția lignitului. 

 

Dna Carolin Schilde, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Rurale, Mediului și 

Agriculturii, a adăugat că autoritățile landului au constatat că hidroxidul de fier afectează 

alimentarea cu apă și starea ecologică a cursurilor de apă. În ceea ce privește sulfatul, nu existau 

praguri formale pentru această substanță. În 2009 s-a adoptat un plan vizând să împiedice 

levigarea hidroxidului de fier în rezervația naturală Spreewald, situată foarte aproape de zona 

operațiunilor miniere. Un studiu recent a demonstrat că levigarea hidroxidului de fier provine 

în proporție de 70 % de la minele dezafectate și în proporție de 6 % de la minele active.  

 

Secretarul de stat a subliniat că autoritățile statului respectă cerințele stabilite în Directiva-cadru 

privind apa. În cadrul minelor active, acest fapt a fost asigurat, de asemenea, în prima etapă a 

planificării, prin stabilirea a ceea ce se va întâmpla cu siturile principale după încheierea 

activității de extracție. Autoritățile landului pregătesc în prezent decizii de gestionare bazate pe 

date științifice, în vederea stabilirii unor praguri pentru sulfat și alte minerale. În ceea ce privește 

sulfatul, procesul ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul anului 2018; lucrările privind 

hidroxidul de fier sunt preconizate să fie finalizate cel târziu în 2019. 

 

Întâlnirea cu reprezentanții Ministerului Științei, Cercetării și Culturii din Brandenburg (în 

prezența reprezentanților de la întâlnirea anterioară) 

 

La această întâlnire, Ulrike Gutheil, secretar de stat în cadrul Ministerului Științei, Cercetării și 

Culturii din Brandenburg, a fost înlocuită de dl Rudolf Keseberg, șeful Departamentului pentru 

Afaceri Centrale, și de Clemens Neumann, șeful Diviziei pentru chestiuni legate de comunitatea 

sorabă/vendă.  

 

Constituția landului Brandenburg din 1992 protejează drepturile minorității sorabe și identitatea 

culturală a acesteia. În plus, Legea privind comunitatea sorabă/vendă prevede diferite libertăți 

legate de autoidentificarea minorității sorabe. De asemenea, în anii 1990 s-a înființat Consiliul 

pentru sorabi/venzi în cadrul structurii parlamentare a statului. Consiliul este compus din cinci 
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membri ai comunității sorabe. Membrii sunt aleși în mod direct, în conformitate cu o modificare 

la Legea privind comunitatea sorabă/vendă, toți membrii comunității având drept de vot. 

Alegerile directe au consolidat legitimitatea consiliului și au trezit un interes mai mare față de 

activitatea acestuia. El este consultat la toate nivelurile procesului de luare a deciziilor 

parlamentare și oferă consultanță tuturor comisiilor din parlamentul landului. De asemenea, 

consiliul organizează întâlniri regulate cu reprezentanții ministerelor, în cadrul cărora se asigură 

schimbul de informații pe diverse teme între administrație și comunitatea sorabă. 

 

Dna Ulrike Gutheil, secretar de stat în Ministerul Științei, Cercetării și Culturii, este de 

asemenea reprezentantă pentru chestiuni legate de comunitatea sorabă și s-a deplasat pe teren 

foarte frecvent. Orașul Cottbus și districtul administrativ Spree-Neisse au, de asemenea, 

reprezentanți cu normă întreagă care lucrează pentru drepturile populației sorabe. Există și 

planuri pentru numirea unor reprezentanți în alte districte administrative cu populație sorabă.  

 

În 2014, Legea privind comunitatea sorabă/vendă a fost modificată, în special în sensul 

redefinirii zonelor în care locuia această minoritate. În trecut, zonele în care se aflau așezările 

erau delimitate și definite în mod clar ca fiind zone cu tradiții culturale și lingvistice. Cu toate 

acestea, a devenit evident că există așezări și în afara zonelor identificate. Prin urmare, definiția 

juridică a „zonelor în care află așezări” a fost modificată în „zone cu tradiții culturale sau 

lingvistice”. În urma acestui fapt, multe zone s-au autoidentificat ca așezări datorită modificării 

definiției. Reprezentanții au recunoscut că a existat și o oarecare rezistență în rândul localnicilor 

din municipalități. S-au înregistrat câteva plângeri împotriva afilierii municipalităților. Toate 

costurile legate de aplicarea dispozițiilor privind indicatoarele rutiere bilingve au fost acoperite 

de minister.  

 

Alte drepturi definite pentru minoritatea sorabă au fost dreptul de a primi informații de la  

administrația publică și de a purta o comunicare la nivel oficial în limba sorabă. În domeniul 

educației, există multe garanții speciale, iar la Cottbus a fost deschisă o școală secundară pentru 

Sorabia de jos. Cu toate acestea, întrucât populația sorabă este dispersată, a fost o adevărată 

provocare pentru regiune să ofere în toată zona posibilități de a învăța limba începând cu nivelul 

preșcolar.  

 

Fundația pentru populația sorabă, cu sediul la Bautzen (Saxonia), a fost înființată în 1999 de 

ambele state, Brandenburg și Saxonia. Aceasta coordonează și finanțează multe activități în 

domeniile educațional și cultural, având un buget de 18,6 milioane de euro pe an. S-au folosit, 

de asemenea, fonduri structurale europene pentru a finanța activitățile culturale ale comunității 

sorabe. 

 

Există diferențe lingvistice între comunitățile sorabe, limba sorabă de sus și limba sorabă de 

jos. În plus, există diferențe structurale. În zona Sorabia de sus, modelul așezărilor este mai 

compact, în timp ce în Sorabia de jos populația este mai dispersată. Una dintre cauzele acestui 

fapt este relocarea determinată de deschiderea minelor de lignit. Dl Keseberg a afirmat că 

cooperarea dintre cele două state, Brandenburg și Saxonia, este foarte strânsă. Există programe 

comune de finanțare, iar la Universitatea din Leipzig (Saxonia) există o catedră de studii sorabe 

cofinanțate de Brandenburg. În plus, se organizează în comun numeroase activități culturale (de 

exemplu, spectacole de teatru).  

 

Problema asimilării a afectat în trecut populația sorabă și a fost chiar foarte gravă. Multe 

persoane se identifică drept sorabi, familiile lor păstrând urme ale tradiției culturale sub forma 
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portului tradițional, a poeziilor sau a unor expresii lingvistice. Limba este promovată în mod 

activ, de exemplu în cadrul unității de învățământ secundar din Sorabia de jos din Cottbus, 

foarte populară și în rândul elevilor care nu cunoșteau deloc limba sorabă. Proiectul Witaj 

pentru învățământ bilingv începe de la nivelul preșcolar. O altă provocare o constituie 

dispersarea populației sorabe. Adesea, există doar grupuri mici de copii care au nevoie de 

instruire în sorabă, însă ministerul a făcut o investiție considerabilă în punerea în aplicare a unor 

măsuri pozitive de promovare a limbii sorabe și a minorității sorabe.  

 

În ceea ce privește practica relocării și modul în care aceasta a afectat persoanele în cauză, dl 

Freytag a adăugat că trebuie făcută o distincție între relocările efectuate înainte de 1990 și cele 

efectuate după această dată. Până în 1990, sate întregi au fost desființate ca urmare a exploatării 

lignitului la suprafață. Sătenii au fost mutați în blocuri moderne de locuințe. Era neobișnuit să 

vezi persoane vârstnice în port tradițional în aceste blocuri. Odată cu consacrarea drepturilor 

minorităților în Constituție, vechea practică de relocare nu a mai fost posibilă. În prezent, există 

o politică de relocare responsabilă din punct de vedere social, iar orice relocare este permisă 

numai dacă este absolut necesară și exclusiv în interiorul așezărilor și al zonei lingvistice. 

Exemple ale aplicării noii practici de relocare sunt Neu Horno, Neu Haidemühl sau Neu 

Kausche, unde se păstrează ideea păstrării relațiilor de vecinătate. Cu toate acestea, pentru a 

înțelege impactul emoțional este necesar să se discute cu persoanele în cauză.  

 

În ceea ce privește impactul activităților miniere curente, dl Freytag a subliniat din nou faptul 

că, cu excepția deciziei de extindere a exploatării miniere de suprafață Welzow-Süd, decizie 

care va fi luată în 2020, nu vor exista alte acțiuni de relocare în cadrul așezărilor sorabe din 

Brandenburg. Reinstalarea satelor a fost deja finalizată. Faptul că operațiunile de extracție a 

lignitului afectează comunitatea sorabă a fost recunoscut în mod clar dintotdeauna, atât înainte 

de 1990, cât și după această dată. Un exemplu de abordare a problemelor din trecut a fost centrul 

de documentare din Neu Horno. S-au înființat spații similare de întâlnire și în alte sate. 

Companiile miniere au efectuat, de asemenea, contribuții financiare foarte mari către comunități 

în sprijinul culturii sorabe.  

 

În ceea ce privește instruirea cadrelor didactice din Leipzig și plângerile referitoare la reducerile 

de fonduri, dl Neumann a negat că au existat reduceri: a crescut finanțarea alocată formării 

profesorilor la Universitatea din Leipzig. În temeiul unui acord de cooperare între Brandenburg 

și Saxonia, statul Brandenburg a efectuat o contribuție financiară la formarea profesorilor 

pentru predarea în limba sorabă de jos. Acordul a fost modificat în urmă cu doi ani în sensul 

creșterii semnificative a contribuției din partea landului Brandenburg. Astfel, ar trebui să fie 

posibilă întărirea sistemului pedagogic și asigurarea unor studii de înaltă calitate. Au fost 

instituite și alte măsuri de sprijin: de exemplu, recalificarea unor profesori care predau alte 

materii pentru a deveni profesori de limba sorabă. 

 

Întâlnirea cu Hans-Georg Thiem, președintele Biroului regional de land pentru extracția 

cărbunelui, geologie și resurse (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe LBGR) din 

Brandenburg 

Dl Thiem a prezentat structura și responsabilitățile Biroului regional de land pentru extracția 

cărbunelui, geologie și resurse. Acest organism este află în subordinea Ministerului Economiei 

și Energiei din landul Brandenburg și este finanțat de acesta. El se ocupă cu autorizarea și 

monitorizarea activităților de explorare, extracție, pregătire și rafinare a materiilor prime, 

precum și cu protecția sănătății în muncă a lucrătorilor din acest sector. El este responsabil cu 
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protecția mediului împotriva consecințelor mineritului până la refacerea terenurilor utilizate. 

Biroul acționează, de asemenea, ca organism de asigurare a respectării reglementărilor prin 

supravegherea companiilor miniere, inclusiv a procedurilor de autorizare din cadrul planificării 

operaționale a acestora.  

 

Dl Thiem a explicat modelele de peisaj din regiunea Luzacia: mine la suprafață în prezent active 

și mine dezafectate care erau active în fosta RDG.  

 

Acesta a explicat că nivelul apelor subterane din proximitatea minelor a scăzut considerabil în 

trecut, dar acum este în curs de creștere. O caracteristică a solului din regiune era conținutul de 

sulfat de fier, care se găsea în general în apa subterană. Din cauza scăderii nivelului apei 

subterane în urma activităților miniere, s-a produs oxidarea piritei. Când nivelul apei a început 

să crească din nou, această pirită a fost transportată la suprafață și a intrat în corpurile de apă. 

Procesul a provocat colorarea apei.  

 

Dl Thiem a prezentat pe scurt măsurile adoptate pentru a rezolva problema. Acestea s-au 

concentrat pe două zone din Brandenburg: partea de nord și cea de sud a zonei  Spreewald. 

Biroul de stat a coordonat lucrările de prevenire a levigării și a desfășurat o activitate regulată 

de monitorizare. În 2015, parlamentul a decis să elaboreze un plan general strategic de protejare 

a bazinului râului Spree de deșeurile rezultate în urma activității miniere, precum și de prevenire 

a acestei poluări, prin dezvoltarea în continuare a măsurilor imediate care fuseseră aplicate deja 

în trecut. 

 

Dl Thiem s-a referit la cele două societăți miniere din regiune. Lausitzer und Mitteldeutsche 

Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) era o întreprindere creată de guvernul federal, 

dar care era preconizată să acționeze în același mod ca o întreprindere privată, de Lausitz 

Energie Bergbau AG și de Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). LBGR a fost responsabil 

de autorizarea activităților desfășurate îndeosebi de LEAG, principalele dispoziții legale fiind 

cerințele prevăzute de legea federală privind mineritul.  

 

În ceea ce privește chestiunea independenței LBGR, dl Thiem a dat exemplul procedurii de 

planificare care ar urma să fie inițiată pentru o solicitare de deschidere a unei noi exploatări la 

suprafață sau de extindere a unei mine a acestuia. Instanțele administrative ar putea exercita un 

control în ce privește acordarea sau neacordarea autorizației. În opinia dlui Thiem, acest fapt 

garantează independența organismului de stat. În prezent, procedurile administrative sunt 

utilizate din ce în ce mai frecvent. 

 

Au existat provocări legate de tipul de minerit practicat în fosta RDG și există provocări legate 

și de tipul actual de minerit. În momentul în care o companie minieră primește o autorizație de 

la biroul de stat, aceasta este însoțită de o listă de cerințe a căror îndeplinire trebuie monitorizată. 

A existat o rețea amplă de puncte de monitorizare și un număr mare de experți independenți au 

fost consultați.  

 

Întâlnirea cu petiționarii 

 

La întâlnire au participat petiționarii Hannes Wilhelm-Kell și Oliver Powalla; Thomas 

Burchardt, un reprezentant al comunității sorabe din Comisia pentru lignit a landului 

Brandenburg; Axel Kruschat, membru al filialei Friends of the Earth Germania din landul 

Brandenburg; Silke Milius, Edith și Christian Penk, reprezentanți ai minorității sorabe. La 
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începutul întâlnirii, dl Csáky a făcut o scurtă informare cu privire la reuniunile anterioare cu 

autoritățile landului. Aceasta a fost urmată de prezentările făcute de către petiționari și de către 

oaspeți. 

 

Dl Kell a prezentat pe scurt petiția sa, adăugând câteva informații suplimentare și oferind 

exemple. Potrivit dlui Kell, guvernele de land stabilesc obiectivele politice privind viitorul 

politicii energetice. Nici în statul Saxonia, nici în statul Brandenburg nu există un angajament 

de a stabili un termen final de dezafectare a centralelor electrice pe bază de cărbune, iar 

guvernele intenționează să continue extracția de lignit până în 2040. Autoritățile statului au 

implementat obiectivele politicii energetice în cadrul politic dat. În decursul procesului de 

autorizare a activităților de extracție a lignitului, autoritățile statului au trebuit să pună în balanță 

voința publică, pe de o parte, și interesele politicii energetice, pe de altă parte.  

 

Acesta a declarat că majoritatea celor 100 000 de persoane care lucrau în minele de lignit înainte 

de reunificare erau lucrători-oaspeți din alte părți ale fostei RDG. Prețul pentru mineritul 

cărbunelui a fost distrugerea a 136 de sate și a peisajelor pe o suprafață de aproximativ 

1 500 km². Faptul că 30 000 de persoane și-au pierdut locuințele a avut un impact puternic 

asupra culturii și a limbii. Nu a fost acordată nicio compensație adecvată. De multe ori, 

autoritățile publice au prezentat mineritul de lignit ca fiind o poveste de succes, de exemplu în 

legătură cu relocarea localității Horno. În realitate, aceasta nu a fost o reușită, ci contrariul ei. 

Ca reacție la declarația ministerului, potrivit căreia 6 % din poluarea apei, cum ar fi percolarea, 

provine din extracția activă, petiționarul a susținut că avizele științifice confirmă o influență 

mai mare a mineritului activ, în prezent și în previziunile pentru viitor.  

 

Exemplul minei de suprafață din Nochten arată modul în care biosfera poate fi afectată din 

cauza faptului că autorizațiile se bazează pe date inexacte. Activitățile miniere s-au desfășurat 

cu o oarecare flexibilitate care nu făcea parte din planificarea strategică. Acestea au progresat 

mai repede decât se planificase inițial, înregistrând un avans de un an. Acest lucru a dus la 

nerespectarea și dispariția speciilor pe cale de dispariție. Prin urmare, biosfera a fost perturbată. 

Tendința generală a fost aceea de a lăsa speciile pe cale de dispariție – unele dintre ele înscrise 

pe lista roșie – pradă extincției. 

 

Dl Powalla a făcut referire la petiția sa și la răspunsul Comisiei la aceasta și a oferit informații 

suplimentare. În opinia sa, a existat o încălcare a interdicției privind deteriorarea stării apelor 

prevăzută de Directiva-cadru privind apa.  

 

În primul rând, concentrația de sulfat din râul Spree a ajuns la un nivel critic și a prezintat un 

risc real pentru aprovizionarea cu apă potabilă a Berlinului din râul Spree, afectând circa un 

milion de persoane. Nivelurile de sulfat au ajuns aproape de valoarea-limită, iar în anumite zone 

au depășit chiar valoarea-limită și s-a estimat că aceste niveluri vor crește în continuare. Noi 

surse, precum Cottbuser Ostsee, alimentat cu apă din Spree, s-au format cu apă contaminată. În 

anii următori se poate aștepta o deteriorare gravă. Potrivit guvernului, se planificase adoptarea 

unor măsuri de contracarare, însă petiționarul nu a putut observa nicio dovadă sistematică 

privind aceste măsuri. Nu există nicio abordare sistematică din partea guvernului actual al 

statului. Pretinsul interes public general pentru generarea de energie cu ajutorul lignitului a fost 

utilizat pentru a justifica depășirea valorilor orientative ale emisiilor specifice apei legate de 

sulfat. Cu toate acestea, continuarea și chiar extinderea utilizării lignitului au făcut în continuare 

obiectul dezbaterii; aceasta a fost o alegere politică. 
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În al doilea rând, dl Powalla a declarat că existau subvenții ascunse pentru sectorul minier. 

Autoritatea minieră poate solicita un depozit din partea întreprinderii miniere ca rezervă pentru 

a garanta renaturarea terenului. La vânzarea instalațiilor miniere de către întreprinderea suedeză 

Vattenfall, suma de 1,7 miliarde EUR a fost plătită investitorului ceh EPH. Acest cuantum nu 

a apărut niciodată în activele LEAG. În plus, s-au acordat scutiri de la plata impozitului sau a 

taxei pentru utilizarea apelor subterane și a unor infrastructuri. Mineritul în Brandenburg este 

viabil din punct de vedere economic parțial deoarece se acordă concesii în procedura de 

autorizare în ceea ce privește apa. Întreprinderea minieră nu va fi nevoită să respecte valorile-

limită pentru poluarea apei și nici să asigure menținerea apei într-o bună stare ecologică. 

Această situație a fost justificată prin afirmația că are loc doar o scădere a nivelului apei 

subterane și că niciun compus chimic nu ajunge în apă. Cu toate acestea, oxidarea și levigarea 

piritei constituie o deteriorare evidentă a stării apelor. Nu ar trebui tolerată o astfel de excepție 

de la Directiva-cadru privind apa.  

 

Reprezentanții au menționat, de asemenea, că, în opinia lor, comunicarea cu autoritățile landului 

este dificilă și au dat câteva exemple în acest sens. Reprezentantul pentru chestiuni legate de 

comunitatea sorabă din cadrul Ministerului Științei, Cercetării și Culturii a răspuns la toate 

chestiunile abordate, chiar dacă se referă la aspecte de politică internă. Minoritatea sorabă este 

redusă la patrimoniul său cultural și folcloric. În plus, reprezentantul pentru chestiuni legate de 

comunitatea sorabă nu a răspuns unei scrisori prin care se propunea organizarea de alegeri 

pentru un parlament sorab. Cu zece ani în urmă, locuitorii unei zone vizate de relocare din cauza 

exploatării de suprafață Jänschwalde-Nord nu au primit informații directe despre planurile de 

relocare. După zece ani de luptă a cetățenilor vizați, planul exploatării de suprafață a fost anulat. 

Locuitorii au fost informați cu privire la această schimbare prin transmiterea unei copii a 

scrisorii adresate companiei miniere.  

 

Dl Kruschat a afirmat că relațiile cu autoritățile erau tensionate. Asociația BUND a măsurat în 

mod regulat diferite valori și a obținut rezultate diferite de cele ale autorităților. În plus, punctele 

de măsurare a hidroxidului de fier utilizate de autorități au fost mutate. Valorile înregistrate 

pentru metale precum uraniul și arsenul erau mult peste limitele stabilite în dispozițiile 

pertinente în Brandenburg. S-au încălcat cerințele legale în ceea ce privește nămolul. Acesta a 

fost înlăturat, dar nu și eliminat în mod corespunzător. În opinia dlui Kruschat, problema 

poluării a fost subestimată în mod sistematic.  

 

Mai mult, modelul de volum utilizat pentru a justifica operațiunile de extracție a lignitului a 

fost calculat în mod imprecis. În ultimii ani, cererea de lignit a fost mult mai redusă decât se 

menționa în procedurile de autorizare. Modelul de volum a fost utilizat pentru a justifica 

derogările de la Directiva-cadru privind apa. Or, dacă motivul invocat pentru solicitarea unor 

derogări nu este corect, înseamnă că a avut loc o încălcare a directivei.  

 

Ca răspuns la întrebarea dacă proiectele de regenerare au fost încununate de succes, dl Kell a 

afirmat că proiectele reușite sunt rare. Adesea, proiectele de mediu având ca obiect relocarea 

speciilor pe cale de dispariție nu au inclus verificarea rezultatelor. În ce privește zonele 

reabilitate, autoritățile s-au concentrat mai mult pe turism. Cu toate acestea, apa din lacurile 

artificiale este adesea de calitate proastă și nu este recomandată pentru înot. O suprafață de 

30 000 ha din zona regenerată a fost închisă din nou după deschidere, deoarece solul era instabil 

din cauza ridicării nivelului apei subterane.  
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În ceea ce privește relațiile dintre cetățeni, dl Kell a precizat că o petiție depusă la nivel regional 

identică cu petiția nr. 1012/2017, prin care se solicita suspendarea oricăror activități miniere în 

regiune, adunase peste 120 000 de semnături. În același timp, sectorul de extracție a lignitului 

a lansat o inițiativă care viza menținerea stării de fapt a activităților miniere. Această inițiativă, 

deși a beneficiat de sprijin financiar și a fost promovată de sectorul de extracție a cărbunelui, 

inclusiv în cadrul organismelor publice, a adunat numai circa 60 000 de semnături. În opinia 

petiționarului, acest fapt a demonstrat în mod foarte clar voința populației. Au fost lansate și 

alte inițiative cetățenești care vizau viitorul regiunii Luzacia și care, în prezent, sunt cunoscute 

sub denumirea colectivă „Lausitzer Perspektiven” (Perspectivele Luzaciei). Cu toate acestea, 

șansele de punere în aplicare a ideilor din cadrul inițiativelor sunt reduse. Potrivit petiționarilor, 

este necesară o mai mare implicare din partea cetățenilor și a autorităților locale la nivel 

parlamentar pentru ca ideile aferente acestor inițiative să aibă succes. Dl Powalla a adăugat că 

locuitorii din zonele învecinate cu minele și centralele electrice lucrează în mine sau pentru 

acestea și că exista sprijin din partea lor pentru activitățile de extracție a lignitului. Este vorba, 

totuși, de o minoritate influențată de o activitate puternică de lobby industrial. Acest lobby 

controla și guvernul landului Brandenburg. Berlinul a decis să elimine treptat activitățile de 

extracție a cărbunelui, dar pe de altă parte importă o cantitate mare de energie provenită din 

exploatarea lignitului în Brandenburg. Întrucât landurile Berlin și Brandenburg abordează în 

comun planificarea urbană și regională, Berlinul a avut posibilitatea de a exercita presiune 

asupra Brandenburgului în vederea eliminării treptate a lignitului. Berlinul a optat însă să nu 

facă acest lucru.  

 

De asemenea, petiționarul s-a declarat surprins de reacția prim-miniștrilor celor două landuri, 

Saxonia și Brandenburg, față de planul companiei suedeze Vattenfall de a vinde întreprinderea 

minieră Aceștia au călătorit în Suedia și au solicitat continuarea activităților miniere în regiune, 

în special cu scopul de a proteja locurile de muncă. Totuși, în comparație cu alte industrii, 

întreprinderile din sectorul extracției cărbunelui nu mai sunt principalii angajatori din regiune.  

 

Germania s-a aflat cândva în avangarda sectorului surselor de energie regenerabile. La 

adoptarea Legii germane privind sursele de energie regenerabile, aceasta a introdus o taxă de 

2,5 cenți/kWh pentru persoanele care își produc propria energie din surse regenerabile și 

folosesc energia produsă pentru uzul propriu. Această reglementare a suspendat dezvoltarea în 

continuare a noilor tehnologii din acest sector, lucru deosebit de dăunător pentru IMM-uri. 

LEAG nu mai reprezintă forța industrială cea mai importantă din landul Brandenburg. În 

prezent, sectorul energiei din surse regenerabile asigură locuri de muncă pentru 30 000 de 

persoane. Datele științifice demonstrează că este posibil să se ajungă la un mix energetic cu 

80% energie din surse regenerabile. Brandenburg și-a stabilit obiectivele climatice. Însă, în 

opinia dlui Kruschat, aceste obiective nu ar fi realizabile la nivelul statului. În vederea atingerii 

obiectivelor și ținând cont de faptul că 60% din emisiile de GES provin de la lignit, era necesară 

o eliminare treptată completă a mineritului lignitului.  

 

În cadrul reexaminării strategiei energetice, Brandenburg a comandat un „raport de prognoză”. 

Instituțiile științifice care au participat la studiu au fost, în mare măsură, de acord că, în regiunea 

Luzacia, nu va avea loc nicio modificare structurală datorată eliminării progresive a activităților 

de extracție a lignitului până în anul 2038. De fapt, schimbările demografice ar securiza situația 

și nu ar fi necesare concedieri impuse. Când se vorbește despre schimbări structurale, trebuie 

să se țină seama de următoarea generație.  

 

În ceea ce privește cooperarea dintre comunitatea sorabă și autorități și viitorul comunității, dl 
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Kell a afirmat că Consiliul pentru chestiuni legate de comunitatea sorabă este doar un organism 

consultativ, fără drept de veto sau putere reală. Membrii acestuia lucrează în regim de 

voluntariat. Măsurile luate în vederea alegerilor pentru consiliu au fost foarte democratice. 

Totuși, Consiliul a crescut gradul de sensibilizare a publicului privind anumite aspecte legate 

de minorități și a încercat să atenueze anumite decizii ale guvernului landului, precum 

fragmentarea zonelor de așezări în urma reorganizării administrației locale. 

Dl Kell confirmă faptul că landul Brandenburg sprijină formarea profesorilor de limbă sorabă 

la Universitatea din Leipzig. Cu toate acestea, alocarea bugetară a fost limitată și insuficientă 

pentru a atinge obiectivul de formare a 100 de cadre didactice care să aibă competențele 

bilingve necesare, în conformitate cu nevoile următorilor 20 ani.  

 

Joi, 15 februarie 2018 

 

Întâlnirea cu reprezentanții Lausitz Energie Bergbau AG și Lausitz Energie Kraftwerke AG 

(LEAG) și vizitarea centralei electrice Schwarze Pumpe 

 

După o vizită de o oră la centrala electrică Schwarze Pumpe, dl Wolfgang Rolland a prezentat 

compania LEAG. În regiune, LEAG a fost o întreprindere tradițională și cu tradiție. Mineritul 

are o tradiție de peste 150 de ani în Luzacia. Pentru o perioadă de 12 ani (până în octombrie 

2016), întreprinderea suedeză Vattenfall a deținut compania. În urmă cu un an și jumătate, 

Vattenfall a decis să elimine extracția de lignit din portofoliul său. Noii proprietari ai companiei 

sunt amândoi întreprinderi din Cehia, EPH și PPF. Întreprinderea deține mine de cărbune în 

Brandenburg și în Saxonia, trei centrale electrice în Luzacia, două unități în Lippendorf, lângă 

Leipzig, precum și două mici centrale electrice pe bază de gaz și operațiuni de prelucrare. 

Potrivit dlui Rolland, LEAG produce 8 % din energia electrică convențională generată în 

Germania, ceea ce înseamnă circa 10 % din totalul energiei electrice utilizate în Germania. 

LEAG are în prezent 8 000 de angajați. Vânzarea întreprinderii către investitorii cehi nu a dus 

la concedieri, ci la crearea de locuri de muncă suplimentare. În 2007, Vattenfall a elaborat un 

plan pe termen lung, până în 2050. Odată cu schimbarea climatului politic, LEAG a stabilit noi 

praguri în urma vânzării și în martie 2017 a elaborat un nou plan pentru regiune pentru următorii 

25-30 de ani. Aceasta a constituit un pas clar înapoi față de ceea ce planificase Vattenfall. Două 

mine noi planificate anterior nu vor mai fi exploatate, iar centralele electrice Jänschwalde și 

Nochten și-au redus producția pe bază de cărbune. Probabil că nu se va deschide nicio mină 

nouă în regiune și nu se va construi nicio centrală electrică nouă în următorii 25-30 de ani. Prin 

urmare, și durata de viață rămasă a companiei este de 25-30 de ani. În această perioadă, 

compania va fi restructurată, la fel și personalul acesteia. Potrivit dlui Rolland, acesta este și 

termenul în care regiunea trebuie să găsească alternative la extracția de cărbune, care generează 

în prezent 1,4 miliarde de euro pe an. În perioada 2020-2023 va exista o penurie de energie 

convențională garantată în Germania. În această perioadă se va atinge un vârf al cererii și va fi 

necesară importarea energiei electrice din străinătate. Dl Rolland a mai afirmat că LEAG a 

îndeplinit în avans obiectivele climatice stabilite atât la nivel național, cât și la nivelul UE.  

 

Întrebat dacă LEAG contribuie la acoperirea costurilor regenerării fostelor mine de lignit, dl 

Rolland a răspuns că există două companii în sectorul minier din regiune, LEAG și LMBV. 

După reunificarea țării în 1990, guvernul federal german a preluat responsabilitățile în domeniul 

mediului. LMBV, înființată în 1994, se ocupă de vechile exploatări din fosta RDG, pentru care 

a trebuit să își asume responsabilitatea teritorială. LEAG are obligația legală de a finanța din 
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resurse proprii operațiunile de regenerare a noilor mine după încheierea activității de extracție. 

Legislația comercială germană prevede că LEAG trebuie să creeze rezerve anuale pentru 

regenerarea terenului. Reprezentanții au dat exemplul unei foste mine exploatate de LEAG în 

apropiere de Cottbus, pe locul căreia s-a amenajat un lac. LEAG a achitat integral costurile 

regenerării, respectiv 250 de milioane de euro. Dl Thomas Penk a adăugat că instituțiile din 

Brandenburg și din Saxonia au elaborat planuri generale pentru extracția lignitului și măsuri de 

punere în aplicare a acestora. Aceste planuri includ informații privind tipul de suprafață care 

trebuie să fie obținut în urma regenerării, în funcție de tipul de activitate care avusese loc în 

zonă înainte de începerea operațiunilor miniere. La nivel mai mic, planurile-cadru stabilesc mai 

detaliat măsurile speciale, de exemplu calendarul.  

 

Dna Auken a solicitat să fie prezentate valorile emisiilor de CO2 generate de operațiunile de 

extracție a lignitului desfășurate de LEAG. Dl Rolland a răspuns că LEAG a atins deja 

obiectivul stabilit de Germania de a reduce emisiile de CO2 cu 40 % până în 2020. Potrivit dlui 

Rolland, extracția lignitului ar juca în prezent un rol necesar în cadrul mixului energetic. LEAG 

avea obligația de a raporta anual date privind emisiile – inclusiv concentrația totală și cantitatea 

absolută – Ministerului Dezvoltării Rurale, Mediului și Agriculturii al landului Brandenburg. 

Compania intenționează să utilizeze lignitul în cel mai eficient mod. Ea consideră că activitatea 

sa constituie un sprijin pentru energia din surse regenerabile. În perioadele când se generează 

suficientă energie eoliană, se recurge chiar la oprirea anumitor unități ale centralelor electrice 

ale LEAG. LEAG a încercat, de asemenea, să instituie sistemul de captare și stocare a CO2 

(CSC), dar, din păcate, nu a reușit.  

 

La întrebarea dnei Auken privind măsurile luate pentru stabilizarea zonelor cu acces interzis, 

reprezentanții LEAG au reiterat că, din 1994, LMBV avea responsabilitatea de a controla aceste 

zone. Multe exploatări de suprafață din fosta RDG au fost închise peste noapte, fără o 

decontaminare adecvată. LMBV s-a confruntat cu diverse probleme cauzate de degradarea 

solului și a suferit câteva regrese în ultimii zece ani. LEAG a învățat din experiențele LMBV și 

a încercat să evite astfel de efecte în cadrul regenerării exploatărilor sale de suprafață. Compania 

va modifica sistemul utilizat pentru sigilarea solului.  

 

Dna Auken a solicitat, de asemenea, confirmarea informației potrivit căreia sarcina probei în 

cazul daunelor aduse unei locuințe îi revine proprietarului acesteia. LEAG a confirmat că, în 

conformitate cu legislația germană, proprietarul locuinței este cel care trebuie să probeze că 

daunele aduse locuinței sale au fost provocate de activitatea minieră. Această normă se aplică 

exploatărilor de suprafață, întrucât nu există locuințe deasupra minelor, prin urmare acestea din 

urmă nu au un impact direct. Singurul risc real care ar putea provoca daune este apa subterană. 

Daunele nu ar fi regula, ci excepția.  

 

Reprezentanții LEAG au menționat, de asemenea, acuzația că ar muta punctele de măsurare și 

au explicat că aceste puncte fac parte din planul operațional și din procedura de acordare a 

licențelor. Compania nu mută punctele, acuzațiile făcute la adresa sa în acest sens fiind 

infirmate și de controalele autorităților.  

 

Întâlnirea cu reprezentanții Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft 

mbH (LMBV GmbH) 

 

Întâlnirea a debutat cu o prezentare tehnică foarte cuprinzătoare din partea reprezentanților 

LMBV, care au făcut o descriere generală a companiei. În cadrul prezentării, ei au oferit 
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explicații suplimentare cu privire la cauzele poluării la scară largă a râului Spree și a râurilor 

adiacente – care face obiectul petiției nr. 1012/2017 –, precum și la măsurile luate de 

întreprindere pentru rezolvarea problemei.  

 

Întreprinderea a fost înființată în 1994. Ea are 653 de angajați, care lucrează în trei locuri 

diferite. LMBV are în responsabilitatea sa terenuri în suprafață totală de 1 310 km². Proprietarul 

LMBV este Republica Federală Germania, reprezentată de Ministerul Federal al Finanțelor. 

Întreprinderea este finanțată în temeiul unui acord încheiat între autoritățile de la nivel federal 

și regional. În primii cinci ani de existență, LMBV a avut responsabilitatea de a dezafecta treptat 

minele de lignit din fosta RDG. Acestea au fost închise în 1999. De la această dată, 

întreprinderea și-a concentrat activitățile pe regenerarea fostelor zone de extracție a lignitului, 

cum ar fi conversia terenurilor în scopuri noi și constructive, precum și monitorizarea stării 

corpurilor de apă, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea. Acestea cuprind zona de la 

Görlitz până la Berlin. Timp de mulți ani, nivelurile apelor subterane au scăzut în mod 

semnificativ, iar aciditatea unor lacuri artificiale este încă destul de ridicată. Sunt trimise 

ambarcațiuni pentru a trata apa și a-i crește valoarea pH-ului. În afară de oxidul de fier, 

concentrația de sulfat este, de asemenea, un element esențial, deoarece chiar dacă nu poate fi 

văzut, nici mirosit, în concentrații excesiv de ridicate poate provoca greață.  

 

Dna Auken a întrebat dacă există în continuare riscul ca minele de lignit active în prezent să 

creeze aceeași problemă. LMBV a confirmat că activitatea minieră curentă ar putea genera 

probleme comparabile în anii următori. Totuși, problema calității apei cu care s-a confruntat 

LMBV a fost cauzată de minele din fosta RDG, care erau dezafectate și în cazul cărora nu s-a 

luat nicio măsură pentru prevenirea problemelor. Operatorii actuali precum LEAG au avantajul 

de a putea analiza măsurile luate de LMBV și de a se putea pregăti în mod adecvat pentru 

evitarea unor astfel de probleme în anii următori. Un exemplu în acest sens este faptul că LEAG 

nu pompează toată apa în râul Spree, ci o distribuie în mai multe râuri. De asemenea, LMBV a 

cooperat îndeaproape cu LEAG în ceea ce privește proiectele de cercetare, cu participarea 

financiară a acestuia din urmă.  

 

În plus, reprezentanții au afirmat că lucrează în strânsă colaborare cu toate părțile interesate, 

inclusiv cu persoanele care sprijină inițiative cetățenești. Întreprinderea organizează consultări 

regulate și întâlniri cu experții pe această temă. De asemenea, ea colaborează cu Universitatea 

Tehnică din Cottbus la cercetarea posibilelor tratamente, cum ar fi văruirea. Întreprinderea este 

membră a International Mine Water Association. Această asociație oferă oportunități de 

dezbatere privind abordarea adecvată pentru soluționarea problemei. S-a constatat că nimeni nu 

a identificat metode mai bune în acest sens. LMBV a acționat într-un mod pe deplin transparent 

și a încărcat toate documentele pe pagina principală a site-ului său de internet. Compania 

desfășoară, de asemenea, diverse activități de relații cu publicul.  

 

La întrebarea dacă LEAG a cofinanțat măsurile LMBV deoarece ar fi benefice pentru viitorul 

său, reprezentanții au confirmat din nou că operatorul actual este răspunzător pentru orice daune 

cauzate de operațiunile miniere active. LEAG a cofinanțat diferite proiecte-pilot și proiecte de 

cercetare în cooperare cu LMBV.  

 

Reprezentanții LMBV au explicat, de asemenea, că s-a solicitat o derogare de la cerințele 

Directivei-cadru privind apa în ceea ce privește calitatea apei râurilor, dar nu și pentru lacurile 

artificiale. 
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LMBV a constatat și că strategiile de decontaminare utilizate în vederea regenerării terenurilor 

până în 2010 nu au reușit să asigure stabilitatea terenului, inclusiv din cauza unui fenomen 

geotehnic. În 2011, 17 000 ha de teren au trebuit să fie închise din cauza instabilității. Din 2011, 

LMBV lucrează intens asupra problemei și a înființat un consiliu consultativ pentru a identifica 

modalitățile prin care se poate asigura stabilitatea terenurilor. LEAG se numără printre membrii 

acestui consiliu consultativ, astfel încât să aibă capacitatea de a reacționa mai rapid la problema 

instabilității terenurilor. 

 

De asemenea, a existat o referire la tratamentul nămolului, iar abordarea a fost de a se evita pe 

cât posibil generarea acestuia prin intermediul unui tratament corespunzător la fața locului, al 

eliminării și curățării adecvate, luându-se în considerare și posibilitatea reutilizării unei părți a 

nămolului în lanțul valoric. 

 

Dna Auken a adresat o întrebare cu privire la calitatea și diversitatea terenurilor reintroduse în 

circuitul agricol. Ca răspuns, LMBV a confirmat că se va îmbunătăți calitatea solului cu ajutorul 

îngrășămintelor. Terenurile vor fi retransformate în suprafețe împădurite, terenuri agricole și 

rezervații naturale. Anumite terenuri vor fi lăsate necultivate, spre regenerare naturală. Câteva 

lacuri acide au fost păstrate intacte pentru a se observa modul în care evoluează. Un studiu din 

2017 privind evoluția naturală a fostelor regiuni miniere a confirmat faptul că, în ultimii 20 de 

ani, speciile care dispăruseră din zonă și-au refăcut habitatele aici.  

 

Dl Csáky a întrebat ce proporție din zona fostelor mine a fost reabilitată. LMBV a afirmat că, 

în pofida provocărilor legate de stabilitate, s-au finalizat 80 % din lucrările necesare pentru 

garantarea unei siguranțe publice elementare. 10-15 % din carierele deschise au fost complet 

convertite. Până în 2030-2035, reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor aflate în 

responsabilitatea LMBV ar trebui să fie mai mult sau mai puțin finalizată. După finalizarea 

lucrărilor, va trebui instituită monitorizarea pe termen lung. 

 

Întâlnirea cu primarul și cu reprezentanții orașului Cottbus 

 

Primarul din Cottbus a întâmpinat delegația și a oferit câteva informații despre oraș. Cottbus 

este al doilea oraș ca mărime din landul Brandenburg. Orașul are 100 000 de locuitori și o rată 

a șomajului de 6,3% (comparativ cu circa 30% în anii 1990). Cottbus este, de asemenea, cel 

mai mare oraș bilingv din Germania. Aceasta este, de asemenea, unul dintre cele mai îndatorate 

orașe din fosta RDG, cu o datorie în valoare totală de 250 milioane EUR.  

 

În plus, primarul a confirmat că există în prezent o dezbatere majoră cu privire la situația 

economică a orașului. Extracția lignitului este importantă pentru regiune, fiind sectorul în care 

se regăsesc puținele locuri de muncă de calitate ridicată. Cu toate acestea, nu se poate ignora 

faptul că extracția de lignit va fi sistată la un moment dat, deși tranziția va necesita timp. A 

durat aproape 30 de ani pentru ca rata șomajului să scadă semnificativ. Marea majoritate a 

persoanelor nu vor mai lucra în postul pentru care au fost pregătite inițial. Preocupările și 

îngrijorarea legate de dezafectarea minelor trebuie luate în serios. Este necesară o abordare 

echilibrată pentru a se evita șocurile bruște.  

 

O altă provocare este reprezentată de faptul că 4,3% din populația din Brandenburg locuiește 

în Cottbus, în timp ce 15% dintre refugiații găzduiți de stat sunt găzduiți acolo. Această situație 

a generat conflicte în rândul localnicilor. Primarul a solicitat ajutor din partea guvernului 

landului pentru a detensiona situația.  
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În ceea ce privește perspectivele construirii unui viitor sustenabil, primarul a afirmat că se 

examinează ce tipuri de activitate economică s-ar putea dezvolta în regiune. Orașul va avea în 

curând unul dintre cele mai mari lacuri artificiale din zonă. Se preconizează utilizarea lacului 

inclusiv în scopuri economice. În prezent este în curs de elaborare un studiu privind posibilitatea 

de a asigura încălzirea gospodăriilor cu ajutorul pompelor de căldură.  

 

Dl Csáky l-a întrebat pe primar dacă industria lignitului a cauzat probleme de sănătate precum 

cancerul pulmonar sau bronșita cronică. Primarul a declarat că în prezent nu poate confirma 

relatările privind astfel de cazuri de boală. Măsuri adecvate de protecție a mediului adoptate 

după reunificare au dus la îmbunătățiri ale protecției mediului și la eliminarea riscurilor pentru 

sănătate.  

 

Dna Tatjana Ždanoka a pus o întrebare cu privire la utilizarea limbii locale. Dna Anna Kossatz-

Kosel a confirmat că limba sorabă este în pericol și că orașul și regiunea au relații speciale cu 

vecinii lor și implementează proiecte cu tematici culturale și lingvistice. De exemplu, există 

contacte cu muzeele din Zielona Góra (Polonia), precum și cu muzee din Republica Cehă. De 

asemenea, limba sorabă este promovată în oraș. În ofertele de muncă ale administrației publice 

se solicită competențe lingvistice specifice în limba sorabă. În 2016, unitatea de învățământ 

secundar din Sorabia de jos a angajat un coordonator de tineret. Orașul încearcă în multe moduri 

să sprijine locuitorii în folosirea și păstrarea limbii sorabe, în special ca un bun cultural. Limba 

sorabă nu reprezintă un factor de stimulare a economiei. Dna Kossatz-Kosel a menționat că 

manualele și materialele pedagogice în limba sorabă reprezintă o chestiune de mare importanță, 

îndeosebi cele pentru învățământul secundar. Elaborarea lor este dificilă inclusiv din cauza 

faptului că limba sorabă nu are o țară de origine, spre deosebire de alte limbi regionale sau 

minoritare. Accesul la diverse programe de protecție a limbilor regionale și minoritare ar fi 

apreciat. Orașul a adunat semnături pentru inițiativa cetățenească europeană „Minority Safe 

Pack – un milion de semnături pentru diversitate în Europa”.  

 

În plus, tinerii asimilează limba sorabă. Unii dintre ei au studiat-o la Universitatea din Leipzig. 

Copiii de vârstă preșcolară din oraș pot fi înscriși la două grădinițe în care se utilizează limba 

sorabă. Procentul de vorbitori nativi din aceste grădinițe este de 10 %.  

 

 

Întâlnirea cu primarul din Welzow și cu reprezentanții din Proschim, district al orașului 

Welzow 

 

Primarul a făcut o prezentare cu privire la orașul Welzow, care a inclus câteva date pertinente. 

Orașul are 3 500 de locuitori și este înconjurat de exploatări miniere de suprafață. Acesta suferă 

de pe urma efectelor extracției de lignit, cum ar fi poluarea atmosferică și fonică. În 2009, orașul 

avea un deficit public de 3,9 milioane de euro. Începând din 2007, cetățenii din Welzow au fost 

preocupați de planurile operatorului minier de lignit. Autoritățile orașului au semnat cu fostul 

operator Vattenfall un acord-cadru care prevedea alocarea de fonduri speciale pentru sprijinirea 

comunității locale. Acordul a făcut posibilă finanțarea proiectelor de infrastructură, ceea ce a 

avut un impact major asupra orașului. Primarul și-a exprimat dorința de a obține un angajament 

mai ferm din partea actualului operator minier de extracție a lignitului, LEAG, care a furnizat 

fonduri comunitare în valoare de 530 000 EUR pentru 2018. În 2011 s-a dat un semnal clar 

privind necesitatea relocării unor părți din teritoriul orașului. Municipalitatea a început să 

pregătească relocarea atât în interiorul limitelor orașului, cât și în afara acestora. Primarul a 
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confirmat că relocarea afectează toate aspectele vieții de zi cu zi și are un impact care nu poate 

fi compensat decât parțial.  

 

După aceea, trei reprezentanți ai districtului Proschim au prezentat situația din punctul lor de 

vedere. Aceștia au vorbit despre experiențele lor personale legate de activitățile de extracție a 

lignitului din jurul orașului și despre provocările cu care se confruntă în prezent. Ei au reiterat 

daunele provocate mediului de extragerea lignitului, cum ar fi pierderea unor mari zone de 

peisaj, ca păduri și lacuri naturale, precum și alte consecințe negative precum cum ar fi impactul 

social al relocărilor. De asemenea, ei și-au exprimat opinia că deciziile luate în ultimele câteva 

decenii, inclusiv scutirea de taxe în cuantum de milioane de euro, au avut ca scop de a proteja 

interesele industriei miniere de lignit. Reprezentanții au solicitat despăgubiri adecvate. Ei au 

respins ideea că lignitul este eficient din punctul de vedere al costurilor și au susținut că o trecere 

la energiile din surse regenerabile era fezabilă. O mare parte din lignitul produs în regiune a 

fost exportat în Republica Cehă. În plus, reprezentanții au menționat lipsa de transparență în 

ceea ce privește suma de 1,7 miliarde EUR presupusă a fi depusă în rezervă, dar cu privire la 

care, până în prezent, LEAG nu s-a angajat. 

 

Întâlnirea cu directorul asociației Domowina din Luzacia Inferioară (Domowina 

Regionalverband Niederlausitz e.V.) 

 

Dl Koinzer îndeplinește din 2015 funcția de director general al asociației Domowina din 

Luzacia de jos. El a afirmat că, în 2014, landul Brandenburg a revizuit legea privind protecția 

minorității sorabe/vende. În cadrul acestei revizuiri, Domowina a fost recunoscută drept 

organismul care reprezintă interesele minorității. Cu toate acestea, au fost necesare în 

continuare multe eforturi pentru a asigura faptul că Domowina este consultată și ascultată.  

 

Dl Koinzer a oferit informații privind situația generală a sorabilor din landul Brandenburg: 

numărul de locuitori sorabi este în prezent mult mai mic decât în trecut. În 1980, un cadru 

universitar a vizitat toate satele sorabe și a evaluat competențele lingvistice ale locuitorilor 

acestora. La acea dată, între 90% și 97% dintre locuitorii satelor din jurul orașului Cottbus 

vorbeau soraba. Totuși, din 1981, situația s-a deteriorat din motive politice. De la reunificarea 

din 1990 s-au înregistrat anumite progrese. S-a garantat predarea limbii sorabe în anumite 

grădinițe și centre de îngrijire a copiilor pe timp de zi din regiune. Din păcate, acest lucru nu a 

fost posibil în fosta RDG. Din motive politice și religioase, limba sorabă a devenit tot mai puțin 

folosită în familii, nemaifiind transmisă de la părinți la copii. Acest lucru a dus la situația 

actuală, în care bunicii sau bunicii vorbeau limba sorabă cu nepoții lor, dar generația dintre 

bunici și nepoți nu a vorbit sorabă.  

 

Dl Koinzer a explicat că Domowina este o organizație-umbrelă, care reunește mai multe 

asociații regionale și are în total 7 600 de membri. Structura sa a fost determinată de faptul că 

există sorabi în ambele landuri - Brandenburg și Saxonia - și că aceștia locuiesc în diferite 

municipalități. În prezent, minoritatea sorabă are 60 000 membri; 40 000 în Saxonia și 20 000 

în Brandenburg. Pentru a asigura menținerea contactului între promotorii intereselor sorabe și 

administrație, structura internă a organizației a fost adaptată. În 1991, cele patru asociații 

regionale existente în Brandenburg au fuzionat pentru a-și putea uni mai bine forțele și a 

transmite un mesaj unitar. Domowina din Luzacia Inferioară era o asociație înregistrată care 

aparținea mai multor organizații umbrelă. Existau grupuri Domowina în fiecare sat, asociația 

regională asigurând reprezentarea legală a acestor grupuri. În 2009, asociația Domowina din 

Luzacia Inferioară avea 1 800 de membri, iar în prezent numără peste 2 400. Acest fapt arată 
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că numărul de membri ai asociației a crescut lent, dar constant în ultimii zece ani, însă aceasta 

nu înseamnă neapărat că a crescut și numărul vorbitorilor de sorabă. Totuși, mult mai multe 

persoane se identifică acum cu minoritatea sorabă și doresc să își recupereze tradițiile și 

rădăcinile sorabe și să își exprime identitatea alăturându-se asociației Domowina.  

 

În ceea ce privește provocările legate de digitalizare, dl Koinzer a afirmat că aceasta constituia 

o reală oportunitate pentru limbile minoritare, întrucât minoritățile pot valorifica noile 

tehnologii. Sorabii răspândiți prin Germania pe perioada studiilor pot rămâne în contact și pot 

să comunice în limba sorabă. De exemplu, dl Koinzer, asculta radioul în limba sorabă o oră pe 

zi în timpul studiilor la Leipzig. Adevărata problemă a limbilor minoritare în trecut, îndeosebi 

a celor care nu aveau o patrie, a fost că, ori de câte ori a fost elaborat un nou tip de media, 

limbile minoritare au fost luate în considerare doar într-o etapă ulterioară, când tehnologia era 

deja depășită. Aceasta a fost situația cu DVD-urile, dar comunitatea sorabă întâmpină această 

problemă în multe alte aspecte. Landul Saxonia a desfășurat un program de digitalizare a limbii 

sorabe de sus, iar în urmă cu doi ani a fost, în sfârșit, pus la dispoziție un program de ortografie 

pentru sorabă. Printre dificultățile întâmpinate se numără problema drepturilor, precum și lipsa 

de resurse umane. În plus, există riscul ca tinerii să nu fie expuși la contactul direct cu limba 

sorabă.  

 

Dl Koinzer a afirmat că cea mai importantă etapă a fost înființarea, în 2015, a unui serviciu în 

cadrul Ministerului Științei, Cercetării și Culturii care să se ocupe de chestiunile religioase și 

de cele ale comunității sorabe/vende. Faptul că există o persoană de contact adecvată la nivelul 

corespunzător a reprezentat un pas uriaș în direcția cea bună, în special având în vedere că 

persoana responsabilă a fost foarte proactivă.  

 

În 2016, parlamentul din Brandenburg a adoptat un plan de măsuri în vederea păstrării limbii 

sorabe. Potrivit dlui Koinzer, anumite părți ale planului ar fi putut fi mai detaliate. Cu toate 

acestea, el a afirmat, de asemenea, că este primul plan de acest fel și că, cu suficientă 

bunăvoință, s-ar putea obține rezultate foarte bune. Unele măsuri au fost, de asemenea, susținute 

prin finanțare. Centrele bilingve de îngrijire a copiilor pot solicita statutul de „grădiniță 

consultativă” pentru alte centre de zi similare din zonă. Acestea ar putea coopera cu alte 

grădinițe și ar încuraja producerea de material didactic. Această inițiativă specifică a primit 

finanțare în valoare de 12 000 EUR pe an.  

 

Orașul Cottbus este cel mai bun exemplu din Luzacia Inferioară pentru folosirea limbii sorabe 

de către publicul larg, 90-95% din indicatoarele stradale fiind bilingve. Cu toate acestea, este 

important ca fiecare aspect particular al vieții să fie privit ca un mediu lingvistic. Dl Koinzer a 

dat exemplul grădinii zoologice locale, unde există indicatoare explicative în germană, engleză 

și polonă, în timp ce limba sorabă este ignorată.  

 

La întrebarea dlui Csáky despre modul în care este integrată limba sorabă în sistemul de 

învățământ, dl Koinzer a răspuns că grădinița de limba sorabă deschisă la Cottbus în 1998 a 

marcat un important pas înainte. Cu toate acestea, în școli, subiectele care necesită un volum 

mare de comunicare, cum ar fi istoria, au fost predate doar în limba germană. Există șase școli 

primare care au implementat programe de învățământ bilingve, dar nu există o abordare 

uniformă pentru materiile cu predare bilingvă. În școlile secundare există predare bilingvă 

pentru diferite materii. Posibilitățile în acest sens depind și de cadrele didactice disponibile. 

Există o lipsă de continuitate în sistemul de învățământ. Mai multă continuitate ar duce la o mai 

mare eficiență a acestuia. O altă provocare sunt materialele didactice. A durat aproape doi ani 
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până să se traducă un manual, moment la care conținutul era deja parțial depășit. Întrucât nu 

există un număr mare de materiale didactice disponibile, profesorii le elaborează singuri, în 

mod voluntar, ceea ce a reprezentat un volum mare de muncă pentru ei. 

 

S-a pus întrebarea cum asimilează generația tânără limba sorabă. Generația vârstnică încă 

vorbește soraba acasă, dar întâmpină dificultăți de comunicare cu generația tânără, deoarece 

limba predată la școală este puțin diferită. Pe baza limbii tradiționale vorbite acasă, oamenii 

puteau recunoaște cu ușurință din ce sat provenea vorbitorul. Însă, pentru a proteja și a revitaliza 

limba, a fost nevoie de stabilirea unui dialect standard pentru predare. Dl Koinzer a confirmat 

că această idee se bucură de o acceptare tot mai largă. Din ce în ce mai mulți tineri absolvenți 

de școală sunt foarte dedicați studiului limbii sorabe. Aceștia au studiat limba și s-au implicat 

în Domwina și au existat mulți tineri reprezentanți în consiliul său de administrație. Tinerii sunt 

au devenit din ce în ce mai interesați de limba sorabă. 

 

În 2007, a fost semnat un acord între Domowina și operatorul de exploatare minieră de la 

momentul respectiv, Vattenfall, cu justificarea că orice persoană care realizează profit prin 

utilizarea materiei prime într-o regiune are o responsabilitate în materie culturală și socială, în 

special atunci când distrugerea satelor a avut un impact asupra culturii. Operatorul actual a 

continuat să pună în aplicare prevederile acordului. Guvernul landului a stabilit că proprietarul 

minelor trebuia să-și asume responsabilitatea față de comunitatea sorabă. S-a sperat că 

angajamentele vor fi respectate și că guvernul urma să monitorizeze în ce măsură se întâmplă 

acest lucru. Reprezentanții asociației Domowina și ai companiei LEAG se întâlnesc de două ori 

pe an pentru a discuta probleme pertinente. Aceste discuții au fost dificile și uneori chiar 

descurajante, dar au oferit totuși posibilitatea unui schimb sincer de opinii. 

 

Întâlnirea cu dl Andreas Stahlberg, expert și consilier pe probleme de minerit al municipalității 

din Schenkendöbern 

 

Dl Stahlberg lucrează la Schenkendöbern, o mică comunitate situată pe partea germană a  

frontierei dintre Germania și Polonia. El este, de asemenea, membru al adunării legislative 

locale, precum și al Comisiei pentru lignit a landului Brandenburg. 

 

În prezentarea sa, dl Stahlberg s-a axat pe modul în care directivele UE au fost puse în aplicare 

în sectorul minier. 

 

Schenkendöbern cuprinde 16 sate, având o zonă municipală de 214 km². În ceea ce privește 

suprafața, aceasta este a 77-a municipalitate din Germania ca mărime, dar numără doar 3 700 

de locuitori. Activitățile principale sunt agricultura și silvicultura. Sunt semnificative, de 

asemenea, multe active naturale de calitate superioară și un turism sustenabil. Municipalitatea 

Schenkendöbern este împotriva mineritului. În 2007, adunarea legislativă locală a adoptat o 

rezoluție prin care și-a exprimat intenția de a face tot posibilul pentru a împiedica desfășurarea 

în viitor a activităților miniere pe teritoriul municipalității. Acest angajament a fost reconfirmat 

în 2014.  

 

Exploatarea de suprafață Jänschwalde, activă din anul 1976, a încălcat limitele teritoriale ale 

municipalității. În 2002 s-a convenit asupra unui plan regional pentru lignit. Potrivit celor mai 

recente informații furnizate de întreprindere, situl Jänschwalde ar urma să fie închis în 2023. 

Legislația UE prevede efectuarea unor evaluări strategice de mediu (SEA) pentru planurile și 

programele care includ proiecte de extracție a lignitului. Cu toate acestea, Directiva SEA nu 
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fusese încă transpusă în legislația națională la data aprobării planului regional pentru lignit, ceea 

ce explică faptul că nu s-a efectuat nicio evaluare.  

 

În septembrie 2007, cetățenii municipalității au aflat de la radio că Vattenfall intenționează să 

deschidă o nouă exploatare. Etapa de planificare pentru aceasta urma să se desfășoare până în 

2017. În martie 2017, cetățenii au fost informați de noul operator, LEAG, că acest plan a fost 

abandonat. Proiectul a fost închis în mod oficial în septembrie 2017. Aceasta a însemnat zece 

ani de luptă pentru trei sate care ar fi fost relocate în conformitate cu planul și pentru cinci sate 

limitrofe care ar fi fost afectate de exploatare. Peste 900 de locuitori ar fi fost afectați de 

relocare. Planul obligatoriu privind lignitul aplicabil minei planificate ar fi impus o evaluare 

strategică de mediu. Municipalitatea s-a implicat intens în campania împotriva planului și, 

potrivit dlui Stahlberg, această implicare activă a fost unul dintre motivele care au dus la 

suspendarea planului. 

 

O altă problemă cu care se confruntă municipalitatea este planificarea unei operațiuni miniere 

de mare anvergură de către PGE, o întreprindere poloneză deținută parțial de stat, pe teritoriul 

comunității vecine Gubin, situată în Polonia. 15 sau 16 sate cu peste 2 500 de locuitori ar fi 

afectate de relocare din cauza acestui plan. Pentru a pune acest plan în aplicare, în 2011, 

autoritățile regionale poloneze în cauză au aprobat un plan de dezvoltare. Din cauza impactului 

transfrontalier al operațiunii planificate, cum ar fi cel asupra nivelului apei subterane, a fost 

necesară efectuarea unei evaluări strategice de impact. Comuna Schenkendöbern a participat la 

consultarea transfrontalieră. În paralel, în perioada 2015-2016, compania minieră poloneză 

desfășurase o consultare cetățenească transfrontalieră în cadrul procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului (EIA). Având în vedere impactul major estimat asupra 

municipalității, aceasta și-a prezentat din nou punctul de vedere. În opinia dlui Stahlberg, faptul 

că operatorul minier a solicitat suspendarea planului în 2016 se datorează, din nou, implicării 

municipalității Schenkendöbern. Cu toate acestea, planurile trebuie prezentate din nou în primul 

trimestru al anului 2019. 

 

Dl Stahlberg a făcut, de asemenea, câteva observații cu privire la impactul minei active 

Jänschwalde asupra municipalității Schenkendöbern. Mina a avut un impact asupra nivelului 

apei subterane, care a scăzut. A fost trasată în mod oficial o „linie a influenței sectorului minier”, 

pe baza unei scăderi de doi metri a nivelului apelor subterane. În numeroasele zone împădurite 

și mlăștinoase protejate în cadrul rețelei Natura 2000, modificarea cu doar câțiva centimetri a 

nivelului hidrostatic poate avea consecințe dramatice. Dl Stahlberg a subliniat faptul că aceste 

zone se usucă din ce în ce mai mult, cu repercusiuni asupra biodiversității bogate. Anumite părți 

ale zonei sunt protejate în temeiul Directivei privind păsările. Dl Stahlberg a oferit câteva 

exemple detaliate privind impactul asupra anumitor lacuri, în interiorul și în exteriorul liniei 

influenței sectorului minier, printre care se numără și Pastlingsee. El a mai subliniat faptul că 

autoritățile au refuzat propunerea de a comanda un studiu pentru a evalua relația de 

interdependență.  

 

Problema responsabilității pentru acest impact a fost discutată în spatele ușilor închise între 

operatorul minier și autoritățile în domeniul minier și al mediului. Locuitorii afectați și 

municipalitatea, în calitate de proprietar al terenurilor, nu au avut niciun cuvânt de spus, și cu 

atât mai puțin publicul larg. În opinia dlui Stahlberg, a existat un semnal pozitiv în martie 2017, 

când Ministerul Dezvoltării Rurale, Mediului și Agriculturii a descoperit că operațiunile de 

extracție a lignitului afectaseră în mod semnificativ unul din lacurile din zonă. Cu toate acestea, 

nu existau nici la acea dată cerințe care să impună obligații și responsabilități clare pentru 



 

CR\1165897RO.docx 21/29 PE623.591v03-00 

 RO 

operatorul minier stabilite de legislație. Autoritatea pentru minerit a invocat faptul că era 

necesară definirea nivelului exact de responsabilitate.  

 

O altă problemă cu care s-a confruntat municipalitatea a fost dezafectarea exploatării de 

suprafață Jänschwalde. În cadrul planului legal pentru lignit, s-a planificat amenajarea unui 

mare lac artificial în acea zonă. Într-o nouă propunere de regenerare prezentată, s-a preconizat 

amenajarea a trei lacuri artificiale. Municipalitatea Schenkendöbern a considerat că acestea sunt 

modificări importante, că planul pentru lignit ar trebui modificat și că ar fi necesară o evaluare 

a impactului asupra mediului (EIA). Pentru locuitorii zonei, caracterul peisajului era important, 

fie că era vorba de lacuri sau de terenuri împădurite. Cu toate acestea, autoritatea de planificare 

din Berlin/Brandenburg a respins această interpretare și viza punerea în aplicare a planului într-

un mod diferit, care să nu mai necesite evaluarea impactului asupra mediului. Argumentul 

invocat de autoritate în sprijinul deciziei sale a fost că suprafața de teren în cauză nu s-a 

modificat. În opinia dlui Stahlberg, există un conflict de interese, întrucât autoritatea pentru 

minerit se află în subordinea Ministerului Economiei și Energiei. Pentru a nu pune în pericol 

interesele sale economice, guvernul din Brandenburg a dorit să evite procedurile privind 

încălcarea dreptului comunitar și, prin urmare, nu acordă nicio atenție acestei chestiuni. 

 

În ceea ce privește accesul la date, dl Stahlberg a afirmat că toate datele obligatorii sunt 

disponibile. Totuși, acestor date le-au lipsit adesea detaliile. Informațiile de mediu obligatorii, 

dar nedetaliate, pot fi obținute numai de la întreprinderea minieră, nu de la autoritate. Guvernul 

landului ar putea solicita date și apoi le poate pune la dispoziție, dar, din păcate, nu a procedat 

astfel. Cerințele obligatorii în materie de date ale operatorului minier au fost furnizate de 

autoritatea minieră. 

 

Vineri, 16 februarie 2018 

 

Întâlnirea cu reprezentanții Școlii secundare din Sorabia de Jos din Cottbus 

 

Delegația a fost întâmpinată în stilul tradițional al comunității sorabe de către elevi îmbrăcați 

în port popular, care au oferit oaspeților pâine și sare, precum și de corul școlii, care a cântat 

câteva cântece sorabe. În continuare, directoarea instituției, dna Anke Hille-Sickert, a făcut o 

scurtă prezentare a școlii, o instituție de învățământ secundar specială în limba sorabă de jos. 

Elevii învață limba sorabă de jos încă din prima zi de școală. Ei au început școala cu niveluri 

diferite de cunoaștere a limbii - unii nu vorbesc deloc soraba, alții au învățat-o în școala primară, 

iar alții au învățat-o de la grădiniță și erau deja bilingvi.  

 

Astfel, elevii sunt reuniți în clase și grupuri de studiu diferite în funcție de nivelul lor de 

cunoaștere a limbii sorabe. Diverse materii se predau în sorabă. Profesorii au nevoie de formare 

corespunzătoare pentru a fi calificați să predea în sorabă la nivelul de învățământ secundar. A 

constituit o provocare găsirea unui număr suficient de profesori potriviți și calificați pentru 

predarea bilingvă în ultimii ani de învățământ secundar. Școala are o întreagă gamă de activități 

culturale în limba sorabă/vendă, precum corul, grupurile de dans, formația de teatru și trupa de 

muzică a școlii. Fundația pentru populația sorabă a contribuit la finanțarea activităților. De 

exemplu, directorul corului i-a fost pus la dispoziție școlii cu ajutorul fundației din Bautzen.  

 

Directoarea a menționat un proiect Erasmus+ la care a participat școala, care a pus accentul pe 

cultura regională și pe comunitățile minorităților. Elevii au avut discuții interesante cu 

partenerul norvegian din comunitatea sami pe tema posibilităților de participare a minorităților 
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în diferitele state europene. Elevii școlii secundare din Sorabia de jos consideră că au o 

identitate multilaterală. Ei sunt mândri de faptul că sunt europeni, dar și de faptul că sunt 

cetățeni ai lumii, precum și cetățeni germani din Brandenburg și membri ai comunității sorabe. 

Au o percepție identitară foarte diversă și bogată. Elevii învață cum să-și modeleze viitorul și 

să-și valorifice competențele în orașele și satele natale, unde au posibilitatea de a fi proactivi. 

 

La întâlnire au participat dna Komolka, președinta consiliului profesoral, dl Geis, profesor, dna 

Voskamp, ca reprezentantă a asociației părinților, și elevii Dennis Groth și Maja Schramm. Toți 

participanții s-au prezentat pe scurt.  

 

Dna Hille-Sickert a afirmat că motivarea persoanelor pentru a învăța limba sorabă este o 

provocare, întrucât aceasta este o limbă minoritară și nu are o țară de origine. Învățarea limbii 

a reprezentat o sarcină și o activitate suplimentare și din cauza penuriei de materiale didactice 

standard actualizate. Motivația depinde în mare măsură de modul în care este promovată cultura 

sorabă în învățământul primar. Dna Hille-Sickert a declarat că nu era foarte mulțumită de acest 

aspect. Sistemul de învățământ diversificat a oferit multe alternative, acesta fiind motivul pentru 

care școala secundară în limba sorabă de jos a trebuit să facă publicitate serviciilor pe care le 

oferă. De multe ori, școala s-a simțit foarte izolată și fără sprijin din partea autorităților landului. 

Ea nu a fost întotdeauna în măsură să atragă numărul minim de 25 de studenți necesari pentru 

ca o clasă să fie considerată viabilă. În prezent, în clasele superioare, anumite materii importante 

nu pot fi predate în limba sorabă. În opinia dnei Hille-Sickert, era esențial să se asigure 

continuitatea predării în limba sorabă de la grădiniță până la terminarea liceului. 

 

Dna Schramm a subliniat că este important să se învețe limba sorabă și să aibă loc o întoarcere 

la origini. Familia sa este mândră de faptul că ea a învățat soraba. Copiii ar putea să comunice 

cu bunicii lor în limba lor maternă și să cânte aceleași cântece. Acest lucru a permis revigorarea 

unei culturi pierdute pentru o generație în timpul tendinței de asimilare care a durat zeci de ani 

în fosta RDG. În prezent, mândria autoidentificării ca sorab și a vorbirii limbii a reînviat în cei 

care au  descoperit-o. De asemenea, cunoașterea acestei limbi ar deschide porți de comunicare 

cu Polonia și cu Republica Cehă. 

 

Potrivit dnei Auken, învățarea limbii sorabe nu ar trebui să fie un demers nostalgic, fiind 

necesară, de asemenea, modernizarea procesului. Reprezentanții au afirmat că încercau să 

păstreze tradițiile vii prin îmbrăcarea portului popular, de exemplu. Dar au existat și semne de 

modernizare, de exemplu, trupe rock și pop care au reînviat tradițiile, interpretând muzică 

modernă pe instrumente tradiționale sorabe. Modernizarea și dezvoltarea se desfășoară și prin 

intermediul rețelelor sociale. Aceste rețele erau deja utilizate pentru transmiterea de mesaje în 

limba sorabă.  

 

Reprezentanții au menționat, de asemenea, că Regulamentul pentru școlile în limba 

sorabă/vendă este discutat în prezent la nivel ministerial. Ei și-au exprimat regretul cu privire 

la faptul că dispozițiile școlare în cauză au fost stabilite și impuse fără nicio consultare. În 

temeiul celui mai recent proiect al ministerului Științei, Cercetării și Culturii din luna octombrie 

2017, numai copiii cu cunoștințe prealabile de sorabă se vor putea înscrie la școlile cu predarea 

în această limbă. Or, 60-80% dintre potențialii elevi nu au cunoștințe prealabile de sorabă și, 

din acest motiv, nu ar putea să mai aibă acces la învățământul în această limbă. Adoptarea 

acestui proiect de regulament ar avea un impact dramatic asupra unității de învățământ secundar 

în limba sorabă de jos și constituie o adevărată amenințare la adresa limbii sorabe. Ar trebui să 

se garanteze părinților că copiii lor vor avea acces la instruire în limba sorabă.  
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Potrivit dnei Komolka, viitorul limbii depinde de viitorul elevilor. Cea mai bună modalitate de 

a învăța o limbă este de a preda diferite materii în această limbă și nu de a o învăța pur și simplu 

ca pe o limbă străină. Învățarea sorabei ca limbă străină, adesea în plus față de programa școlară, 

a fost considerată o povară sau un obstacol în calea învățării altor limbi străine. Această 

competiție limitează interesul potențial al copiilor și al părinților. Este necesară definirea 

perspectivelor de viitor, astfel încât copiii să poată păstra limba. Un aspect important în această 

privință a fost lipsa de activități pentru timpul liber pentru copiii mai mari. Adolescenții au 

nevoie de ocazii de a folosi limba în afara sălii de clasă, deoarece învățarea inter pares este 

esențială. Reprezentanții au afirmat că ar dori ca limba sorabă să fie mai prezentă în cadrul 

serviciilor publice, de exemplu prin discriminare pozitivă în acest sector. În prezent, nu exista 

nicio perspectivă reală de a putea utiliza limba sorabă la muncă, fapt care nu îi încurajează pe 

tineri să o învețe. În acest an școlar, 80 de absolvenți ai școlii vorbesc fluent soraba. Doar câțiva 

dintre ei ar putea avea perspective profesionale în regiune. În timp ce exploatarea lignitului a 

avut efecte negative asupra comunității sorabe, supraviețuirea acestei limbi este legată de 

modernizarea regiunii. 

 

Întâlnirea cu dl Torsten Mack, președintele Consiliului pentru chestiuni legate de comunitatea 

sorabă și vendă din landul Brandenburg 

 

Dl Mack s-a prezentat în calitate de președinte al Consiliului pentru chestiuni legate de 

comunitatea sorabă/vendă din landul Brandenburg. Consiliul îndeplinește o funcție consultativă 

și verifică toate proiectele legislative și legile dezbătute de parlamentul landului, pentru a vedea 

dacă acestea afectează comunitatea sorabă. Articolul 25 din Constituția landului Brandenburg 

a consacrat drepturile populației sorabe din landul Brandenburg și a stabilit în mod clar dreptul 

la protecția și păstrarea identității sorabe/vende și a zonei sale de așezare. Potrivit dlui Mack, 

comunitatea sorabă a fost afectată în mod semnificativ de operațiunile de extracție a lignitului. 

În urma activităților miniere, s-au pierdut 150 de așezări ale minorității, multe dintre acestea 

fiind centre de limbă și cultură sorabă. Minoritatea nu își permite să mai piardă nicio altă 

așezare. În opinia dlui Mack, interesele comunității sorabe au fost luate în considerare doar 

marginal în cadrul actualului plan pentru lignit. Articolul 25 a instituit obligații constituționale 

și este foarte important în ordinea juridică. Potrivit Constituției, trebuie luate în considerare 

diferitele drepturi și obligații. Cu toate acestea, dl Mack a considerat că luarea în considerare a 

intereselor și a obligațiilor nu s-a realizat în mod corect în cadrul planului pentru lignit elaborat 

de guvern. 

 

Uniunea Europeană a ajutat în mod indirect în această chestiune atunci când autoritățile landului 

au prezentat raportul privind comunitatea sorabă/vendă și au făcut referire la UE și la 

recomandările care nu fuseseră puse pe deplin în aplicare. Aceasta a fost o abordare esențială 

și a arătat că mai sunt multe de făcut. În plus, dl Mack a confirmat că combustibilii fosili vor fi 

epuizați la un moment dat și că este necesar să se pună capăt activităților acestui sector. Unele 

întreprinderi din sectorul lignitului erau deja în deficit. Prin urmare, ar fi necesară o schimbare 

structurală în regiune și ar trebui atenuat orice posibil șoc social rezultat în urma modificării. A 

fost necesară stabilirea unui termen pentru eliminarea progresivă a activităților de extracție a 

lignitului. 

 

Analiza negocierilor în curs la acea dată pentru un nou acord al coaliției la nivel federal a lăsat 

impresia că Germania dă ceasul înapoi. Multe dintre obiectivele stabilite anterior în cadrul 

obiectivelor legate de schimbările climatice au fost reduse sau chiar eliminate. În opinia dlui 
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Mack, unele partide la nivel federal pur și simplu apără industria minieră a lignitului, indiferent 

de argumentele economice raționale împotriva acestui sector. În opinia sa, decizia întreprinderii 

LEAG de a extinde mina de suprafață Welzow II, fapt care ar afecta comunitatea sorabă din 

Proschim, a fost probabil o urmare a convorbirilor pentru formarea coaliției de guvernare din 

Germania. Extracția lignitului nu mai este viabilă din punct de vedere economic, iar exploatarea 

de suprafață în cauză nu folosește tehnologie modernă.  

 

Dna Ždanoka a făcut referire la scrisoarea de răspuns din ianuarie 2017 a ministrului Ulrike 

Gutheil, în care aceasta a negat în principiu toate acuzațiile formulate în petiția nr. 079/2015. 

În opinia dlui Mack, dna Gutheil a avut dreptate în privința dezvoltării limbii și culturii sorabe. 

Dna Gutheil este foarte activă și angajată în efortul de protejare a drepturilor minorității sorabe. 

Dezvoltarea economică și socială a regiunii Luzacia și apa contaminată a râului Spree și a apelor 

adiacente reprezintă o altă problemă. Apa este roșie de mulți ani, însă autoritățile landului au 

început să fie interesate de această problemă doar în momentul în care apa respectivă a ajuns în 

rezervația naturală Spreewald. Problema contaminării apei potabile din Berlin și solicitarea de 

a curăța apa potabilă trebuie luate în serios. Dl Mack nu a fost de acord cu răspunsul oferit de 

ministrul Gutheil în scrisoarea sa în această privință.  

 

La întrebarea dnei Ždanoka despre legitimitatea operațiunilor de extracție a lignitului, dl Mack 

a făcut referire la articolul 25 din Constituție și la plângerea oficială depusă de comunitatea din 

Horno în care locuitorii întrebau dacă articolul 25 putea constitui un temei juridic pentru a 

împiedica demolarea așezării. La acea dată, articolul 25 a fost interpretat într-un mod mai 

permisiv decât sugerează conținutul său. Prin urmare, Constituția a fost slăbită, iar demolarea 

satului Horno a putut continua. Trebuie să se țină seama de acest aspect. În opinia dlui Mack, 

planurile pentru lignit nu sunt complet legitime, deoarece obiectivul constituțional nu a fost 

respectat pe deplin.  

 

Dl Csáky a menționat întâlnirea cu primarul orașului Welzow și cu reprezentanții din Proschim. 

În cadrul acestei întâlniri a devenit evident faptul că extracția lignitului este o chestiune foarte 

emoțională. În cadrul acestei întâlniri și al altora s-au exprimat diverse poziții privind modul în 

care ar trebui continuate activitățile miniere și dacă ar trebui sau nu să se deschidă noi mine. Dl 

Csáky i-a solicitat dlui Mack să își exprime opinia personală în această privință, precum și 

punctul de vedere al consiliului.  

 

În opinia dlui Mack, locuitorii localității Proschim erau pregătiți pentru demolarea care ar putea 

surveni, indiferent dacă este considerat sau nu o așezare sorabă. Operatorul minier deține 

jumătate din sat. Cealaltă jumătate a localității era proprietatea cetățenilor care își câștigă 

existența din agricultură de sute de ani și folosesc tot ce le poate oferi pământul. Satul ar putea 

fi autonom din perspectiva energiei electrice. Ideea distrugerii acestui sat ar fi o mare greșeală 

politică și ar transmite semnale greșite. De asemenea, un procent ridicat al populației de etnie 

sorabă din sat dorea să relanseze limba. Ideea că comunitatea ar putea dispărea ca urmare a 

extracției de lignit a fost percepută ca fiind o amenințare majoră.  

 

A fost necesar să se analizeze dacă mai era nevoie de lignit, deoarece era evident că tehnologia 

nu mai era profitabilă. Principala întreprindere minieră nu mai era interesată de exploatare din 

motive economice și își reducea deja operațiunile și producția. Ca urmare a acestui fapt, s-a 

renunțat la planurile pentru exploatarea de suprafață Jänschwalde Nord. Singura centrală 

electrică rămasă activă este Schwarze Pumpe. Ținând seama de perspectivele de viitor și de 

durata ciclului de viață al acestei centrale, ar trebui evaluată chestiunea combustibililor și ar 



 

CR\1165897RO.docx 25/29 PE623.591v03-00 

 RO 

trebui evitată deschiderea unor noi exploatări de suprafață. În cazul relocării populației din 

Proschim s-ar pierde locurile de muncă sustenabile create datorită transformării structurale. 

4. Noi evoluții politice după vizita de informare 

Unul dintre punctele acordului semnat la 12 martie 2018 de coaliția de guvernare a Germaniei 

se referă la înființarea unei comisii pe tema „Creștere economică, schimbări structurale și 

ocuparea forței de muncă”. Obiectivul acesteia este de a elabora un plan de acțiune până la 

sfârșitul anului 2018. Acesta ar include concepte pentru eliminarea treptată a producției de 

energie electrică pe bază de cărbune, cu o dată finală concretă și cu măsuri juridice, economice 

și sociale necesare pentru această modificare structurală. Va fi creat un fond la nivel federal 

pentru a sprijini financiar regiunile în cauză. Comisia este formată din patru președinți și 24 de 

membri. Deputații în Bundestagul german și reprezentanții statelor germane participă, de 

asemenea, la reuniuni. Comisia s-a reunit pentru prima dată la 26 iunie 2018.  

5. Concluzii și recomandări 

Chestiunea extracției lignitului în regiunea Luzacia este una foarte serioasă și complexă. 

Aceasta are un impact profund asupra mediului și a cetățenilor din regiune, printre care și 

membrii comunității sorabe.  

Deși la Potsdam s-au purtat discuții deschise cu reprezentanții a trei ministere ale landului 

Brandenburg implicate în toate aspectele semnalate în petiții, unele întrebări au rămas 

neclarificate. Delegația a concluzionat că ar trebui să examineze modul în care guvernul federal 

abordează viitorul tehnologiei de extracție a lignitului atât în Brandenburg, cât și în Saxonia.  

Delegația a aflat că extracția lignitului constituie o activitate ce există de mult timp în Luzacia 

și a concluzionat că lipsește o strategie clară de restructurare economică a regiunii după 

încetarea operațiunilor de extracție a lignitului. Sunt necesare urgent măsuri concrete de 

dezvoltare regională.  

În general, tehnologia de extracție a lignitului nu este una foarte modernă. În cadrul vizitei a 

devenit evident faptul că operațiunile de extracție a lignitului au consecințe semnificative asupra 

mediului (distrugerea peisajului, poluarea apei și a aerului). Din cauza emisiilor de CO2, 

industria extractivă a lignitului este unul dintre factorii care împiedică Germania să își 

îndeplinească angajamentele în materie de combatere a schimbărilor climatice.  

Situația minorității sorabe din regiunea Luzacia este, de asemenea, o problemă foarte complexă 

și serioasă. Limba și cultura acestei minorități sunt foarte importante pentru specificul regiunii 

Luzacia și pentru diversitatea culturală a Uniunii Europene. Cu toate acestea, sorabii se 

confruntă cu pericole la adresa identității lor culturale și se tem că desfășurarea în continuare a 

activității de extracție a lignitului le amenință viitorul. Comunitatea sorabă este preocupată de 

problema relocării, a pierderii terenurilor, a lipsei suprafețelor cultivate și a nivelului ridicat de 

poluare a mediului, printre altele.  

Sprijinirea comunității sorabe ține de responsabilitatea părților interesate de la toate nivelurile. 

Delegația apreciază eforturile depuse de autorități pentru a include această comunitate în 

procesul decizional, de exemplu, prin Consiliul pentru chestiuni legate de comunitatea sorabă. 

Numirea unor reprezentanți sorabi la nivel local în cadrul municipalităților cu populație sorabă 
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este, de asemenea, un pas în direcția potrivită. 

Absența comunicării între autoritățile statului, pe de o parte, și ONG-uri și alte părți interesate, 

pe de altă parte, constituie un motiv puternic de îngrijorare. Autoritățile nu comunică în mod 

deschis informații pertinente, în special date legate de mediu prevăzute de legislația UE. În ceea 

ce privește poluarea râului Spree, autoritățile ar trebui să pună în aplicare măsuri de 

îmbunătățire a calității apei și să monitorizeze nivelurile de poluare.  

Având în vedere concluziile de mai sus, Comisia pentru petiții transmite următoarele 

recomandări autorităților naționale competente și Comisiei: 

1. remarcă faptul că chestiunea extracției lignitului este foarte complexă și sensibilă, având un 

impact uriaș asupra mediului din regiunea Luzacia și asupra vieții cetățenilor, în special 

asupra persoanelor afectate în mod direct de exploatările de suprafață prin planurile de 

relocare; 

2. ia act de concluzia comună a tuturor părților interesate conform căreia trebuie să se pună 

capăt extracției lignitului și utilizării sale în centralele electrice; ia act de voința autorităților 

de a evita un transfer perturbator care să genereze un șoc economic și social: cu toate 

acestea, este preocupat de absența unui plan detaliat pentru a începe eliminarea treptată 

necesară a acestei tehnologii și înlocuirea sa cu opțiuni mai curate, și anume energii din 

surse regenerabile care să poată genera noi oportunități de locuri de muncă cu înaltă 

calificare; consideră că accentul ar trebui pus atât pe combaterea schimbărilor climatice, cât 

și pe crearea de locuri de muncă și creșterea economică pentru a stimula noi oportunități de 

ocupare a forței de muncă în sectorul energetic și investiții în tehnologiile moderne; 

3. subliniază rolul important pe care îl are noua platformă a Comisiei Europene pentru 

regiunile carbonifere aflate în tranziție, care ar trebui să ajute regiunile cu activități de 

extracție a cărbunelui să identifice, să dezvolte și să pună în aplicare proiecte cu potențial 

de lansare a unei transformări economice și tehnologice viabile și să permită un dialog 

multipartit privind cadrul de politici și reglementările; 

4. solicită guvernului federal informații privind sarcinile și responsabilitățile comisiei pentru 

lignit nou-înființate; evidențiază autorităților naționale și regionale în cauză importanța unui 

calendar clar pentru eliminarea progresivă a operațiunilor de extracție a lignitului și a unui 

plan concret cu măsurile specifice alternative preconizate pentru abordarea provocărilor 

transformării structurale necesare în regiunea Luzacia; consideră că data de 2040 este prea 

îndepărtată pentru a atinge obiectivele de reducere a emisiilor și a evita repetarea unui șoc 

socioeconomic în regiune și subliniază că procesul de eliminare treptată a activităților 

extractive trebuie să înceapă imediat; 

5. remarcă faptul că exploatarea cărbunelui nu mai este un sector esențial pentru dezvoltarea 

economică a Luzaciei; subliniază faptul că mineritul cărbunelui nu are un viitor nicăieri în 

Europa, având în vedere impactul său direct asupra mediului și asupra utilizării terenurilor, 

poluarea aerului, a zgomotului și a apei pe care le provoacă, cum este cazul în Luzacia cu 

oxizii și sulfatul de fier, atât în corpurile de apă de suprafață, cât și în corpurile de apă 

subterană, precum și cu privire la poluarea gravă ulterioară la scară largă și riscurile la 

adresa sănătății publice legate de aceste aspecte; 

6. sugerează că toate minele de cărbune deschise și centralele electrice pe bază de cărbune ar 

trebui să fie închise cât mai devreme posibil înainte de 2040; solicită ca orice subvenții 
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publice directe sau indirecte pentru aceste activități să înceteze imediat și să fie reorientate 

către sursele de energie regenerabile și tranzițiile necesare, inclusiv pentru locurile de 

muncă și comunitățile afectate; consideră că fondurile UE ar trebui alocate pentru a sprijini 

eforturile reale de tranziție; 

7. îndeamnă autoritățile de la nivel federal și regional să propună un plan concret de 

restructurare economică și să înceapă imediat tranziția ecologică prin implementarea de 

măsuri vizând  dezvoltarea regională în regiunea Luzacia; având în vedere perspectiva 

climatică, consideră că abandonarea planificată a energiei nucleare nu ar trebui în niciun 

caz să ducă la o creștere a utilizării cărbunelui ca sursă de energie; 

8. reamintește obiectivele Acordului de la Paris și evidențiază noul obiectiv pentru energia din 

surse regenerabile la nivelul UE, de 32% până în 2030, convenit la 14 iunie 2018 în cadrul 

negocierilor privind dezvoltarea viitoare a domeniului energiei din surse regenerabile în UE 

dintre Comisie, Parlament și Consiliu; consideră că este necesar să se ofere șanse egale și 

echitabile tuturor sectoarelor energetice; 

9. subliniază faptul că s-a dovedit că efectuarea unei tranziții către surse de energie 

regenerabile și măsuri de eficiență energetică are capacitatea de a crea numeroase locuri de 

muncă stabile, care necesită profiluri calificate; este convins că o astfel de cerere 

suplimentară cu aport intensiv de forță de muncă ar contribui cu siguranță la relansarea 

economiei regiunii și la înscrierea sa în activități sustenabile, sporind astfel competitivitatea 

acesteia în deceniile viitoare; subliniază că, în prezent, este de datoria autorităților actuale 

responsabile să se asigure că transformarea socioeconomică necesară are loc în timp; 

consideră că, sub rezerva îndeplinirii unor condiții, ar trebui să fie puse la dispoziție fonduri 

structurale europene suficiente pentru tranziția din regiunile miniere istorice; 

10. consideră că deciziile privind investițiile în sursele de energie, în special atunci când sunt 

implicate finanțări publice, trebuie să se bazeze pe date fiabile de pe piața reală și să includă, 

de asemenea, aspecte externe legate de fiecare activitate, de exemplu, utilizarea resurselor 

precum solul și apa, poluarea efectivă sau potențială sau impactul asupra sănătății publice 

și a mediului; solicită Comisiei să își actualizeze cifrele și previziunile privind prețurile la 

energie pentru diferite surse, ținând seama de aceste criterii; 

11. solicită Comisiei să evalueze respectarea Directivei-cadru privind apa, a Directivei privind 

apa potabilă și a Directivei privind apele subterane în statul Brandenburg, în special în 

regiunea Luzacia, precum și impactul real al exploatării lignitului în zonele protejate Natura 

2000, și să informeze Parlamentul cu privire la orice derogări aferente; reamintește 

importanța respectării directivelor privind evaluarea impactului asupra mediului și a 

asigurării participării publicului, inclusiv la nivel transfrontalier, după caz;  

12. solicită informarea transparentă, periodică și în timp util, de către toate autoritățile în cauză, 

a cetățenilor vizați de activitățile miniere, în special a reprezentanților comunității sorabe; 

solicită accesul public la condițiile de vânzare a activelor de exploatare minieră de la 

Vattenfall la EPH și la condițiile și constrângerile operaționale impuse de autoritățile 

publice, dacă este cazul; 

13. solicită monitorizarea și controlul regulat și informarea transparentă a Comisiei de către 

autoritățile competente cu privire la evoluția poluării apei în râuri, lacuri și corpuri de apă 

subterană, precum și ca autoritățile competente să se asigure că toate datele colectate sunt 

suficient de detaliate și sunt puse la dispoziția publicului în timp util; subliniază importanța 
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unei abordări sistematice și credibile, cu puncte de măsurare stabilite în locuri pertinente, 

luând în considerare scopul final de a proteja în mod adecvat sănătatea publică; 

14. solicită guvernelor statelor Brandenburg și Saxonia să ofere informații cu privire la 

derogările sau subvențiile directe sau indirecte acordate companiilor miniere în temeiul 

legislației landurilor în domeniul apei; constată că schimbările la nivelul apelor subterane 

au un impact negativ asupra compoziției chimice a corpurilor de apă, având în vedere 

caracteristicile geologice ale regiunii; solicită guvernelor landurilor să fie transparente și să 

furnizeze în timp util informații cu privire la orice plan viitor privind minele active în 

prezent; consideră că nu ar trebui acordate autorizații noi de către guvernele statelor pentru 

deschiderea de noi mine sau extinderea celor existente - inclusiv Welzow Süd -, precum și 

că trebuie să se stabilească o dată-limită clară pentru operațiunile curente; 

15. reamintește importanța respectării cerințelor legale atunci când este vorba de tratarea 

nămolului, și anume de a asigura în mod sistematic nu numai eliminarea sa, ci și tratarea și 

eliminarea sa  corespunzătoare; 

16. se opune relocării în continuare a populației din Luzacia, în special a comunităților sorabe, 

ca urmare a activităților miniere, cu scopul de a inversa tendința de dezrădăcinare socială și 

culturală a populațiilor sale din ultimele decenii; 

17. insistă asupra importanței de a asigura refacerea completă a fostelor situri miniere, 

garantând o stabilizare completă a solului, care permite nu numai refacerea mediului, ci și 

activități socioeconomice semnificative; subliniază importanța alocării resurselor necesare 

și a depunerilor eforturilor pentru a se asigura că nivelurile de aciditate a lacurilor artificiale 

din fostele puțuri converg spre valori neutre, astfel încât acestea să poată fi utilizate efectiv 

în scopuri recreative; consideră că, având în vedere cunoștințele dobândite în cadrul unor 

abordări anterioare, operatorii actuali din sectorul minier trebuie să fie implicați în mod 

obligatoriu și, în cele din urmă, răspunzători pentru regenerarea adecvată și în timp util a 

siturilor; 

18. invită autoritățile de stat să se asigure că, în temeiul  principiului „poluatorul plătește”, 

întreprinderile miniere sunt trase la răspundere în mod clar pentru orice eventual impact  al 

activităților miniere asupra mediului și sunt, de la începutul activităților lor - ca o condiție 

prealabilă pentru acordarea permisului de exploatare - obligate de autoritățile federale și 

regionale să constituie o rezervă financiară separată blocată, conținând o sumă suficientă de 

bani pentru stabilizarea, regenerarea și conversia siturilor miniere și pentru remedierea 

oricărei eventuale poluări rezultate în urma operațiunilor de extracție a lignitului, pentru a 

evita orice eventuală sarcină viitoare asupra contribuabililor; 

19. subliniază importanța participării membrilor comunității sorabe la procesele decizionale de 

la toate nivelurile în chestiunile care le afectează drepturile; consideră că trebuie să se 

confere Consiliului pentru chestiuni legate de comunitatea sorabă mai multe drepturi, astfel 

încât să se asigure participarea activă a acestuia; 

20. solicită guvernelor statelor Brandenburg și Saxonia să sprijine limba sorabă în toate 

modurile posibile; salută măsurile puse în aplicare pentru a promova limba sorabă și ia act 

cu satisfacție de faptul că în regiunea Luzacia indicatoarele rutiere sunt bilingve; recomandă 

extinderea cadrului lingvistic al limbii sorabe, printre altele prin anunțuri privind mijloacele 

de transport public sau indicatoare explicative în locuri publice cum ar fi muzee, parcuri și 

grădini zoologice; consideră, cu toate acestea, că trebuie puse în aplicare mult mai multe 
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măsuri structurate pentru a conserva limba sorabă și pentru a încuraja utilizarea acesteia în 

sectorul public și în viața civică a regiunii; 

21. subliniază faptul că predarea în limba sorabă este esențială pentru existența acesteia în 

continuare; își exprimă îngrijorarea cu privire la actuala reformă a normelor care 

reglementează educația în limba sorabă în Brandenburg și la efectul său de a împiedica 

instruirea continuă; subliniază că mai mulți profesori calificați, care posedă competențe 

lingvistice în limba sorabă, sunt necesari la toate nivelurile sistemului școlar; 

22. propune ca fondurile UE să fie alocate pentru promovarea limbii și culturii sorabe, în special 

pentru aspecte structurale concrete, cum ar fi formarea profesorilor la Universitatea din 

Leipzig, care ar putea asigura învățarea pe tot parcursul vieții în limba sorabă începând de 

la nivelul de grădiniță, împreună cu proiectul „Witaj”; consideră că Fundația pentru 

populația sorabă din Bautzen ar fi un partener de încredere în cadrul acestui proiect; 

23. se angajează să monitorizeze sesizările cetățenilor în ceea ce privește viitoarele evoluții din 

regiunea Luzacia.  

 

 

 

 


