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1. Sissejuhatus 

Petitsioonikomisjon korraldas Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 216a alusel 14.–16. 

veebruaril 2018 teabekogumisvisiidi Potsdamisse ja Lausitzisse (Saksamaa). Parlamendi 

juhatus andis selleks loa 13. novembril 2017. Visiidi eesmärk oli uurida seda, kuidas mõjutavad 

Lausitzis pruunsöe kaevandamine ja söeküttel töötavad elektrijaamad sorbide kogukonda (selle 

piirkonna slaavlastest põliselanikud) ning milline on Spree jõe ja sellega piirnevate veealade 

reostumine pruunsöe kaevandamise tõttu. 

2. Petitsioonid 

Petitsioon nr 0709/2015 vendide/sorbide elamispiirkonna kaitsmise kohta Lausitzis 

 

Petitsiooni esitaja nõuab Saksamaa kirdeosas Saksimaa ja Brandenburgi liidumaal Lausitzis 

elava slaavi põlisvähemuse sorbide õiguslikku ja poliitilist kaitsmist. Alates 2014. aastast on 

nende tavasid, keelt ja traditsioone tunnustatud osana vaimsest kultuuripärandist. Kuid 

piirkonda, kus nad elavad, iseloomustavad suurel määral kaevandused ja söeküttel töötavad 

elektrijaamad. Sellest tulenevalt ohustab neid maa kaotamine, mullaerosioon, pinna- ja 

põhjavee reostumine ning õhu saastamine mikroosakeste ja raskmetallidega. Suur osa 

elanikkonnast kannatab seetõttu raskete haiguste all. 

 

Petitsiooni esitaja on mures, kuna Saksimaa ja Brandenburgi liidumaa keelduvad söest kui 

energiaallikast loobumast, ehkki see oleks täiesti võimalik, ilma et majandus selle tõttu 

märkimisväärselt kannataks. Lisaks püüab piirkonnas asuv Rootsi kaevandusettevõte laiendada 

seal oma tegevust vaatamata selle keskkonnamõjule ja ohule, et kui ettevõtte lõpuks piirkonnast 

lahkub, peavad kohalikud elanikud kandma puhastamisega seotud kulud. Petitsiooni esitaja 

palub Euroopa Parlamendil tagada, et Saksamaa kaks nimetatud liidumaad tagaksid sorbide kui 

Lausitzi põliselanike kaitse ja teeksid vajalikud otsused seoses tulevase kaevandustegevusega 

piirkonnas ning aitaksid sorbidel säilitada nende keelt ja kultuuri. Ta palub, et Euroopa 

Parlament nõuaks nimetatud kahelt liidumaalt söeküttel töötavatest elektrijaamadest 

taastuvenergia kasuks loobumist ja Rootsi kaevandusettevõtte tema poolt tekitatud 

keskkonnakahju eest vastutavaks tunnistamist, nii et kohalikud elanikud ei peaks sellega seotud 

kulusid kandma. Peale selle nõuab ta, et piirkonnas tagataks aus konkurents energeetikasektoris 

ja suurendataks üldsuse teadlikkust sorbide kogukonna probleemidest, mis ohustavad nende 

püsimajäämist.  

 

Petitsioon nr 1012/2017 Lausitzi söekaevandustööstuse poolt põhjustatud Spree jõe ja sellega 

piirnevate vete reostuse kohta 

Petitsiooni esitaja on arvamusel, et veepoliitika raamdirektiivi eesmärk, mis näeb ette piisavas 

koguses hea kvaliteediga pinnavee ja põhjaveega varustamise, ei ole Lausitzi piirkonnas seal 

asuva söekaevandustööstuse tõttu saavutatav. Ta leiab, et ettevõtja vastutab Spree jõe ja sellega 

piirnevate vete ulatusliku reostuse eest. Sulfaat ja raudhüdroksiid halvendavad Spree 

ökoloogilist seisundit. Söekaevanduse tõttu hävitatakse asustusstruktuurid ning loodus ja 

maastik. Lisaks koormavad põhjaveetaseme alandamine ja saasteainetest puhastamine 

kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt märkimisväärselt põhja- ja pinnavett ning seega ka üleüldist 

vee tasakaalu. Pinnases sisalduvate raudsulfiidmineraalide (püriit ja markasiit) oksüdeerumine 

Lausitzi pruunsöe kaevandamispiirkonnas, mis on tingitud põhjaveetaseme alandamisest, on 

põhjustanud raudoksiidide imbumise Spree jõkke ning kui põhjavesi tõuseb uuesti, suurendab 
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sulfiidide oksüdeerumine sulfaatide sisaldust põhjavees ja sellega ühendatud pinnavees. 

Petitsiooni esitaja kutsub Euroopa Parlamenti üles võtma vajalikke meetmeid, et parandada 

Spree jõe vee kvaliteeti ning teha ettevõtjale kohustuslikuks heastada tekitatud kahju ja vältida 

igasugust edaspidist reostust. 

3. Lühiülevaade toimunud koosolekutest 

Kolmapäev, 14. veebruar 2018 

Kohtumine Brandenburgi liidumaa majandus- ja energiaministeeriumi ning maaelu arengu, 

keskkonna- ja põllumajandusministeeriumi esindajatega 

 

Riigisekretär ja Lausitzi piirkonna esindaja Hendrik Fischer tutvustas koosoleku alguses 

lühidalt Brandenburgi liidumaa energiapoliitika olukorda. Lausitzi piirkond oli endises Saksa 

Demokraatlikus Vabariigis peamine energia tootmise piirkond. 1990ndate alguses töötas selle 

piirkonna energeetikasektoris 100 000 inimest. 1990ndatel põhjustas põhjalik 

deindustrialiseerimine struktuurseid muutusi, mis mõjutasid piirkonna elanikke väga suurel 

määral. Taasühinemisele järgnenud üleminekuperioodil sulgeti mitmed elektrijaamad ja 

kaevandused. Nüüd töötab sektoris otseselt vähem kui 10 000 inimest. Hetkel on jätkuvalt 

probleem piirkonnale jätkusuutliku majandusliku ja sotsiaalse lahenduse leidmine.  

 

Liidumaa ametiasutused teadsid, et pruunsöe kaevandamine mõjutab olulisel määral inimeste 

elu. Peamine poliitiline probleem oli huvide tasakaalustamine ja sellise lahenduseni jõudmine, 

millega rakendataks vajalikke menetlusi, et võimalikult paljude Lausitzi elanike elatustase 

oleks korralik. 

 

Petitsiooni nr 1012/2017 teema kohta ütles härra Fischer, et leostumine ja rauasisalduse tõus 

Spree jões olid ametiasutuste jaoks suhteliselt uued probleemid, mis ilmnesid 

2008./2009. aastal. Ametiasutused reageerisid kiiresti ja võtsid erakorralised meetmed, et 

probleem lahendada ja et tagada rauapõhiste saasteainete ohjamine. Neil õnnestus rauataset 

osaliselt vähendada. Samal ajal, aastatel 2008–2013, suurenes Spree jõe saastatuse tase. 

Riigisekretär kinnitas, et sulfaadisaaste probleemi lahendamine on palju keerulisem kui 

rauasaastest jagu saamine. Lõppude lõpuks oli mõlema probleemi lahendamiseks vaja 

terviklikku käitlemiskava, mitte rutakaid konjunktuurseid vastuseid. Brandenburgi liidumaa 

parlament palus liidumaa ametiasutustel esitada käesoleva parlamendi koosseisu ametiaja 

jooksul probleemi lahendamiseks kava. 

 

Energia ja toorainetega tegeleva osakonna juht Klaus Freytag andis hetkeolukorrast 

lühiülevaate. Ta lisas, et Lausitzis on kaevandamisega tegeletud 150 aastat. Esimesed 

pruunsöekaevandused olid olemas juba 1850. aastal. Siiski oli algselt tegemist 

põllumajanduspiirkonnaga, mis kaevandamise tõttu järsku tööstuslikuks muutus. 1980ndate 

lõpus kaevandati peaaegu 200 miljonit tonni sütt, samas kui tänapäeval ei ületa see kogus 

65 miljonit tonni. Kuigi 40 miljonit tonni pärineb Brandenburgi liidumaa kaevandustest, on ka 

Saksimaal kaks kaevandust, kus toodetakse 20 miljonit tonni pruunsütt. Kaks liidumaad olid 

alati omavahel tihedalt koostööd teinud, sest kõik kaevandused olid Lausitzi piirkonnas, mis 

jaguneb kahe liidumaa vahel. Kavandamisel ja lubade väljastamisel ei pööratud liidumaa 

piiridele tähelepanu. Pruunsöe kaevandamine oli endiselt selle piirkonna majanduse selgroog. 

Tööstuses töötavad olid piisavalt esindatud ja neile maksti õiglast palka. 1990ndate alguses 

esines suuri sotsiaalseid probleeme, mis tulenesid osaliselt sellest, et töötuse määr oli 25–30 %. 
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Seetõttu on riigivõim nüüd väga huvitatud sellest, et energiasüsteemi ümberkorraldamine ei 

põhjustaks tööhõivenäitajates selliseid häirivaid muutusi. Härra Freytag mainis lisaks 

1990ndatel toimunud Horno küla ümberpaigutamist Forsti linna Jänschwalde 

pealmaakaevanduse tõttu. Küla asustati ümber sorbide kogukonna ajaloolisse elamispiirkonda. 

Liidumaa valitsus proovis kõigi kavade ja korralduste raames tagada koostöö vähemusega ja 

tagas nende kaitse. Lõplik otsus täiendava kaevandamise kohta Welzow-Südi 

pealmaakaevanduses, mille uus käitaja on ühe võimalusena välja käinud, tehakse hiljemalt 

2020. aastal ja selles võetakse arvesse energiasüsteemi ümberkorraldamist ja energiahindu. 

Sorbide vähemuse kaitse-eeskirjad on sätestatud Brandenburgi liidumaa põhiseaduses ja ka 

pruunsöe kaevandamise seaduses.  

 

Veereostuse kohta lisas härra Freytag, et selle mõju Spree jõele Berliinis ning Berliini ja 

Frankfurti/Oderi joogiveevarudele on ilmne. Puhta joogivee varude tagamiseks peab olema 

strateegilise kava kujul olemas veehoidlate ja tammide süsteem. Nimetatud kava läbib 

parlamentaarse menetluse ning seejärel rakendatakse seda strateegiliselt.  

 

Freytag selgitas lisaks, et pärast seda, kui Saksamaa 2022. aastal tuumaenergia tootmisest 

loobub, kasvab vajadus söest (pruunsöest ja kivisöest) toodetava energia järele. Ta ütles, et 

tuuleenergia piiratus on ilmnenud ning et Brandenburgi piirkond on taastuvatele 

energiaallikatele üleminekus esirinnas. 

 

Fischer kinnitas, et praeguses etapis ei ole söeküttel töötavate elektrijaamade sulgemiseks 

kindlat kuupäeva paika pandud. Siiski on piirkonna kohta olemas üldine kaevandamise kava. 

Nimetatud kava kohaselt suletakse viimane kaevandus ja elektrijaam 2040. aastaks. 

 

Margrete Auken toonitas, et enne 2040. aastat on vaja välja töötada konkreetne alternatiivsete 

energiaallikate kava. Vastuseks Aukeni küsimusele andmete ligipääsetavuse ja läbipaistvuse 

kohta kinnitasid esindajad, et kõik koostatud kavad ja arvamused, tulevased 

planeerimisdokumendid ja ekspertiisid avaldatakse ja et need on kättesaadavad. Esindajad 

ütlesid, et ministeeriumid on nii läbipaistvad kui võimalik ja et nad teevad kogu teabe 

kättesaadavaks. Samuti paluti instituutidel andmeid koguda ning sõltumatud eksperdid 

koostavad nende põhjal uuringud. Ametiasutused toetavad ja usaldavad neid andmeid.  

 

Praeguste plaanide kohaselt ei toimu Brandenburgis rohkem ümberasustamisi. Kui Welzow-

Südi pealmaakaevandust siiski laiendatakse, tuleks asustada ümber Welzowi linnaga ühendatud 

Proschimi asulas elavad inimesed. Siinkohal peavad esimese sammu astuma ettevõtted ja hetkel 

see nii ei ole. 2017. aasta märtsis esitletud LEAGi kavade kohaselt asustataks Saksimaal asuva 

Mühlrose asulast osaliselt ümber umbes 200 inimest. Kuni üle-eelmise aastani oli inimesi 

Nochteni pealmaakaevandusega (mis asub samuti Saksimaal) seotud plaanide tõttu 

ümberasustamise võimaluseks ette valmistatud. Allkirjastati kokkulepped, sõlmiti lepingud ja 

lepiti kokku kompensatsioonide summades. Inimesed protesteerisid, kui praegune käitaja 

esitles 2017. aasta märtsi alguses oma kaevandustegevuse plaane, sest nad olid 

ümberasustamiseks valmistunud.  

 

Mõlemad liidumaad, Brandenburg ja Saksimaa, olid endale ümberasustamise osas väga kõrged 

sotsiaalsed nõuded seadnud. Põlvkondade vahel esines lõhesid, vanemad inimesed ei soovinud 

lahkuda, kuid nooremad olid sellega nõus. 
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Kui küsiti söekaevandamise riikliku toetamise kohta, vastasid esindajad, et pruunsöe jaoks 

riiklikke toetusi ei ole, küll aga kivisöe jaoks. Erinevatest allikatest saadud teavet püüti 

tõlgendada ja väita, et toetusi antakse. Kuid toetuste mõiste on ELi tasandil selgelt määratletud 

ning sellele mõistele vastavaid toetusi ei esinenud.  

 

Esindajad kinnitasid, et kogu aktiivse kaevandustegevuse ja piirkonna rehabiliteerimise ajal 

kulutatakse väga suuri rahasummasid. Liidumaa asutused tahtsid tagada, et ühiskond ei peaks 

mingeid kulusid kandma. See on üks põhjustest, miks nende eesmärk on pruunsöe 

kaevandamise järkjärguline kaotamine, mitte järsk üleminek. Ametiasutused on tihedas 

dialoogis pruunsöe kaevandamise komitees esindatud sidusrühmadega. 

 

Maaelu arengu, keskkonna ja põllumajanduse ministeeriumi riigisekretär proua Schilde lisas, 

et liidumaa ametiasutuste arvates mõjutab raudhüdroksiid veevarustust ja veeteede ökoloogilist 

olukorda. Sulfaadi kohta ei olnud olemas ametlikke piirmäärasid. 2009. aastal oli koostatud 

kava, et vältida raudhüdroksiidi leostumist Spreewaldi looduskaitsealale, mis asub 

kaevandamispiirkonnale väga lähedal. Hiljutise uuringu põhjal pärineb 70 % leostunud 

raudhüdroksiidist suletud kaevandustest ja 6 % aktiivsest kaevandamisest.  

 

Riigisekretär rõhutas, et ametiasutused täitsid veepoliitika raamdirektiivis sätestatud nõudeid. 

Samuti tagati see aktiivse kaevandustegevuse planeerimise esimeses etapis, selleks määrati 

kindlaks, mis saab asjaomasest kohtadest pärast kaevandustegevuse lõpetamist. Hetkel teevad 

ametiasutused teaduslike andmete põhjal juhtimisalaseid otsuseid, et panna paika sulfaatide ja 

teiste mineraalide piirmäärad. See protsess peaks sulfaatide jaoks lõppema 2018. aasta lõpuks 

ning raudhüdroksiidi jaoks eeldatavasti 2019. aastaks. 

 

Kohtumine Brandenburgi liidumaa teaduse, teadusuuringute ja kultuuriministeeriumiga (kohal 

olid ka eelmisel kohtumisel osalenud esindajad) 

 

Koosolekul asendasid Brandenburgi liidumaa teaduse, teadusuuringute ja 

kultuuriministeeriumi riigisekretäri Ulrike Gutheili üldosakonna juhataja Rudolf Kesenberg ja 

sorbide/vendide küsimuste talituse juhataja Clemens Neumann.  

 

Brandenburgi liidumaa 1992. aasta põhiseaduses olid sorbide vähemuse õigused ja nende 

kultuuriline identiteet kaitse all. Lisaks sätestatakse sorbide ja vendide seaduses sorbide 

vähemuse kohta erinevad enesemääratlemise vabadused. Samuti loodi 1990ndatel liidumaa 

parlamentaarse struktuuri osana sorbide ja vendide nõukogu. Nõukogu koosneb viiest sorbide 

kogukonna liikmest. Sorbide ja vendide seaduses tehtud muudatuse tõttu valitakse liikmed 

otsevalimistel, kus hääleõigus on kõigil kogukonna liikmetel. Otsevalimised muutsid nõukogu 

legitiimsemaks ning suurendasid huvi selle tegevuse vastu. Nõukoguga konsulteeritakse 

parlamentaarse otsustusprotsessi kõigil tasanditel ja nõukogu nõustab kõiki liidumaa 

parlamendi komisjone. Nõukogu korraldab samuti korrapäraseid koosolekuid ministeeriumide 

esindajatega, millega tagatakse teabevahetus haldusasutuste ja sorbide kogukonna vahel. 

 

Teaduse, teadusuuringute ja kultuuri ministeeriumi riigisekretär Ulrike Gutheil on samuti 

esindaja sorbide küsimustes ning viibis väga tihti kohal. Ka Cottbusi linnal ja Spree-Neiße 

halduspiirkonnal olid sorbide õigustega tegelemiseks olemas täiskohaga esindajad. Ka teistes 

halduspiirkondades, kus sorbe elab, plaanitakse esindajad ametisse nimetada.  
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2014. aastal muudeti sorbide ja vendide seadust, eelkõige vähemuse asustusalade 

ümberkujundamise osas. Varem olid asustusalad selgelt piiritletud ja määratletud kui 

kultuuriliste ja keeleliste traditsioonidega piirkonnad. Siiski ilmnes, et asustusalasid oli ka 

väljaspool kindlaksmääratud piirkondasid. Seega muudeti asustusala õiguslikku määratlust nii, 

et asula on kultuuriliste või keeleliste traditsioonidega ala. Seejärel määratlesid paljud alad 

ennast ise asustusaladena, sest mõiste määratlust oli muudetud. Esindajad tunnistasid, et 

omavalitsusüksuste elanike seas esines mõningal määral rahulolematust. Mõned inimesed 

kaebasid omavalitsuste liitumise üle. Kõik kakskeelse teemärgistusega seotud kulud kattis 

ministeerium.  

 

Muud sorbide vähemuste kindlaksmääratud õigused olid juurdepääs sorbikeelsele 

haldusteabele ja sorbikeelne ametlik suhtlus. Hariduse valdkonnas on palju erigarantiisid ja 

Cottbusis on asutatud alamsorbi keskkool. Siiski oli piirkonna jaoks keeruline pakkuda kogu 

piirkonnas alates lasteaiast sorbi keele õppimise võimalust, sest sorbide kogukond elab 

geograafiliselt hajutatult.  

 

Mõlemad liidumaad, Brandenburg ja Saksimaa, lõid 1999. aastal Sorbi rahva fondi, mis asub 

Bautzenis (Saksimaal). Fond on koordineerinud ja rahastanud haridus- ja kultuurivaldkonnas 

palju tegevusi, kulutades sellele igal aastal 18,6 miljonit eurot. Sorbide kogukonna 

kultuuritegevuse rahastamiseks on samuti kasutatud Euroopa struktuurifonde. 

 

Sorbide kogukondade vahel on keelelisi erinevusi: ülem- ja alamsorbi keel. Lisaks esines 

struktuurilisi erinevusi. Ülemsorbi keelepiirkonnas on asulad üksteisele lähemal, alamsorbi 

piirkonnas rohkem hajutatud. Üks põhjus on ümberasustamine pruunsöe kaevandamise tõttu. 

Hr Kesebergi arvates toimub mõlema liidumaa (Brandenburg ja Saksimaa) vahel väga 

intensiivne koostöö. On ühised rahastamisprogrammid ja Leipzigi ülikoolis (Saksimaal) on 

sorbi uuringute õppetool, mida Brandenburg kaasrahastab. Lisaks on mitmesugust ühist 

kultuuritegevust (nt teater).  

 

Varem oli sorbidel lõimumisega väga tõsiseid probleeme. Paljud peavad ennast sorbideks ja 

nende peredes võib leida jälgi traditsioonidest, näiteks rahvarõivad, luuletused või väljendid. 

Keelt edendatakse aktiivselt, näiteks Cottbusi sorbi gümnaasiumis, mis on väga populaarne ka 

õpilaste seas, kellel puuduvad sorbi keele eelteadmised. Kakskeelse hariduse Witaj projekt 

algab lasteaiast. Taas kord on probleemiks sorbide kogukonna geograafiline hajutatus. Sageli 

on sorbikeelset õpetust vajavate laste rühmad väga väikesed, ministeerium on aga 

märkimisväärseid investeeringuid sorbi keelt ja vähemust toetavatesse meetmetesse.  

 

Hr Freytag lisas ümberasustamise kohta ja selle kohta, kuidas see on asustuspiirkonna elanikke 

mõjutanud, et eristada tuleb perioodi kuni 1990ndateni ja pärast seda toimunud 

ümberasustamist. Kuni 1990ndateni kaotati pruunsöe pealmaakaevanduste tõttu terveid 

külasid. Külahoonetes elanud inimesed asustati ümber nüüdisaegsetesse kortermajadesse. 

Nüüdisaegsetes kortermajades oli ebatavaline näha traditsioonilises riietuses vanemaid inimesi. 

Vana ümberasustamismeetod ei toiminud enam ning seda ei olnud võimalik põhiseaduses 

sätestatud vähemuste õigusi arvesse võttes jätkata. Nüüd rakendatakse sotsiaalselt 

vastutustundlikku ümberasustamise poliitikat ning ümberasustamine on võimalik ainult 

asustus- ja keelepiirkonnas juhul, kui see on hädavajalik. Näited uut tüüpi ümberasustamisest 

on Neu Horno, Neu Haidemühl ja Neu Kausche, kus on säilitatud naabrussuhete alleshoidmise 

idee. Siiski tuleb emotsionaalse protsessi mõistmiseks rääkida asjaomaste isikutega.  
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Käimasoleva kaevandamistegevuse mõju osas juhtis hr Freytag taaskord tähelepanu sellele, et 

kui jätta kõrvale Welzow-Südi pealmaakaevanduse laiendamise otsus, mis 2020. aastal tehakse, 

ei toimu Brandenburgi piirkonnas rohkem sorbide ümberasustamist. Külade ümberasustamine 

on nüüdseks lõpule viidud. Alati on selgelt tunnistatud, et pruunsöe kaevandamine on sorbide 

kogukonda mõjutanud nii enne 1990ndaid kui ka pärast seda. Üks minevikuga tegelemise näide 

on Neu Horno dokumentatsioonikeskus. Ka teistes külades oli sarnaseid kohtumispaiku. 

Kaevandusettevõtted toetasid kogukondi sorbi kultuuri edendamisel väga suurel määral 

rahaliselt.  

 

Leipzigi õpetajaõppe ning sellealase rahastuse vähendamise kohta tehtud kaebuste osas ütles 

hr Neumann, et kärpeid ei ole tehtud. Leipzigi ülikooli õpetajaõppe rahastust on suurendatud. 

Pärast Brandenburgi ja Saksimaa vahel sõlmitud koostöölepet toetas Brandenburgi liidumaa 

alamsorbi keele õpetajate koolitust rahaliselt. Kokkulepet muudeti kaks aastat tagasi, et 

suurendada märkimisväärselt Brandenburgi panust. Nõnda peaks olema võimalik luua tugev 

õpetajaskond ja tagada kõrgetasemeline õpe. Lisaks olid olemas muud toetusmeetmed, näiteks 

oli teiste ainete õpetajatel võimalik õppida ümber sorbi keele õpetajateks. 

 

Kohtumine Brandenburgi liidumaa söekaevanduse, geoloogia ja ressursside piirkondliku 

büroo juhi (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe LBGR) Hans-Georg Thiemiga 

Hr Thiem esitles lühidalt söekaevanduse, geoloogia ja ressursside liidumaa piirkondliku büroo 

struktuuri ja kohustusi. Liidumaa büroo sõltub Brandenburgi liidumaa majandus- ja 

energiaministeeriumist ja seda rahastab Brandenburgi liidumaa. Büroo tegeleb töötajate tervist 

ohustavate toorainete uurimise, ekstraheerimise, ettevalmistamise ja rafineerimise lubamise ja 

selle seirega. Büroo vastutab keskkonna kaevandamise mõjude eest kaitsmise eest kuni 

kasutatud maa taastamiseni. Samuti on tegemist täitevasutusega, kes tegeleb 

kaevandusettevõtete järelevalvega, sh heakskiitmismenetlused ettevõtete tegevuse 

planeerimisel.  

 

Hr Thiem tutvustas Lausitzi piirkonna maastikku – praegu töötavate pealmaakaevanduste 

piirkonda ja endises Saksa Demokraatlikus Vabariigis tegutsenud, nüüdseks suletud 

kaevanduste piirkonda.  

 

Ta selgitas, et põhjavee tase oli kaevanduste ümber varem märkimisväärselt langenud ja et see 

on nüüd uuesti tõusuteel. Piirkonna mullale on iseloomulik, et see sisaldab raudsulfaati, mida 

leidub üldiselt põhjavees. Kuna kaevandamise tulemusena langes põhjavee tase, toimus püriidi 

oksüdeerumine. Kui veetase uuesti tõusis, kerkis ka püriit koos veega kõrgemale ja liikus 

veekogudesse. Selle protsessi tõttu on vee värvus muutunud.  

 

’Hr Thiem esitles lühidalt probleemi lahendamiseks võetud meetmeid. Brandenburgis 

keskenduti kahele piirkonnale, Spreewaldi piirkonna põhjaosale ja Spreewaldi lõunaosale. 

Liidumaa büroo koordineeris leostumistoiminguid ja tegeles regulaarse järelevalvega. 2015. 

aastal otsustas liidumaa parlament koostada strateegilise üldkava, et vältida Spree jõgikonna 

reostumist kaevanduse jäätmetega ja et jõgikonda selle eest kaitsta; selle kavaga tuleks varem 

rakendatud meetmeid edasi arendada. 

 

Hr Thiem viitas kahele piirkonnas tegutsevale kaevandusettevõttele: Saksamaa liiduvalitsuse 

loodud Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV), mis pidi 

aga käituma samamoodi kui eraettevõtted, ning Lausitz Energie Bergbau AG ja Lausitz Energie 
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Kraftwerke AG (LEAG). LGBR liidumaa büroo vastutas eelkõige loa andmise eest LEAGi 

tegevuseks, mille põhinõuded on tagatud föderaalse kaevandusseadusega, mis on peamine 

õigusnorm.  

 

Kui küsiti LBGRi sõltumatuse kohta, tõi hr Thiem näiteks kavandamisprotsessid, mida 

alustatakse, kui LBGRi kaudu taotletakse uue pealmaakaevanduse avamist või olemasoleva 

kaevanduse laiendamist. Loa andmist või mitteandmist kontrollib halduskohus. Hr Thiemi 

arvates tagab see liidumaa büroo sõltumatuse. Tänapäeval kasutatakse haldusmenetlusi rohkem 

ja tihemini. 

 

Endises Saksa Demokraatlikus Vabariigis kasutatud kaevandamise viisi ja praegu kasutatava 

kaevandamise viisigaseoses esineb probleeme. Kui ettevõte sai liidumaa büroolt loa, oli sellega 

kaasas nimekiri nõuetest, mida jälgida tuleb. Olemas oli suur seirepunktide võrgustik ja 

konsulteeriti sõltumatute spetsialistidega.  

 

Kohtumine petitsioonide esitajatega 

 

Kohtumisel osalesid petitsioonide esitajad Hannes Wilhelm-Kell ja Oliver Powalla; Thomas 

Burchardt, kes esindab Brandenburgi liidumaa pruunsöe komisjonis sorbide kogukonda; Axel 

Kruschat, kes on Brandenburgi liidumaa keskkonnakaitseorganisatsiooni BUND liige; sorbide 

vähemuse esindajad Silke Milius, Edith ja Christian Penk. Kohtumise alguses andis hr Csáky 

lühidalt eelmiste ametiasutustega toimunud kohtumiste kohta tagasisidet. Seejärel tegid 

petitsioonide esitajad ja külalised oma esitlused. 

 

Hr Kell tutvustas lühidalt oma petitsiooni, esitas selle kohta täiendavat teavet ja tõi mõned 

näited. Liidumaa valitsus seab energiapoliitika tuleviku kohta poliitilised eesmärgid. Saksimaal 

ega Brandenburgis polnud võetud kohustust söest elektrienergia tootmise järkjärguliseks 

lõpetamiseks tähtaja määramiseks ning valitsus plaanib pruunsöe kaevandamist kuni 

2040. aastani jätkata. Liidumaa ametiasutused rakendasid energiapoliitika eesmärke etteantud 

poliitilises raamistikus. Pruunsöe kaevandamiseks loa andmise käigus pidid liidumaa 

ametiasutused võtma ühelt poolt arvesse avalikke huve ja teiselt poolt energiapoliitikaga seotud 

huve.  

 

Ta märkis, et enamik neist 100 000 inimesest, kes enne Saksamaa taasühinemist 

pruunsöekaevandustes töötasid, olid pärit teistest tollase SDV piirkondadest. Söekaevandamise 

tõttu hävines 136 küla ja maakohta umbkaudu 1500 km2 suurusel alal. See mõjutas raskelt 30 

000 kodu kaotanud inimese kultuuri ja keelt. Mingit asjakohast hüvitust selle eest ei antud. 

Ametivõimud näitasid pruunsöekaevandust sageli eduloona, nt Horno ümberasustamisega 

seoses. Tegelikult ei olnud see mingi edulugu, otse vastupidi. Vastuseks ministeeriumi 

andmetele, et vaid 6% veereostusest, näiteks leostus, tuleb kaevandustöödest, väitis petitsiooni 

esitaja, et teaduslikud hinnangud kinnitavad aktiivse kaevandamise suuremat mõju tänapäeval 

ja tulevikus.  

 

Nochteni pealmaakaevanduse kohta toodud näide näitas, kuidas lubade andmisel ebatäpsete 

andmete kasutamine biosfääri mõjutab. Kaevandustegevuses esines teatud määral paindlikkust, 

mida strateegilises kavandamises polnud ette nähtud. Edasi oli mindud plaanitust kiiremini ja 

ajakavast oldi ühe aasta võrra ees. Sellega kaasnes hoolimatus ohustatud liikide suhtes ja nende 

kadu. Seega häiriti biosfääri. See, et ohustatud liikidel, millest mõned on punases nimestikus, 

hävida lasti, oli üldine suundumus. 
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Hr Powalla viitas petitsioonile ja Euroopa Komisjoni vastusele ning esitas lisateavet. Tema 

arvates rikuti veepoliitika raamdirektiivis sätestatud kahjustamiskeeldu.  

 

Esiteks oli sulfaadisisaldus Spree jões kriitiline ja ohustas tõsiselt Berliini joogiveega Spree 

jõest varustamist, mis puudutas kõige otsesemalt umbes miljonit inimest. Sulfaadiväärtused 

olid peaaegu piirväärtuseni jõudnud ja mõnel juhul selle isegi ületanud ning eeldati, et need 

tõusevad veelgi. Uued Spreest pärineva veega täidetud veekogud, nt Cottbuser Ostsee, rajati 

reostunud veega. Lähiaastatel on oodata olukorra märkimisväärset halvenemist. Valitsuse sõnul 

on kavas vastumeetmete rakendamine, kuid petitsiooni esitaja ei leia, et selle asjaolu kohta 

oleks süstemaatilisi tõendeid. Ametisoleval liidumaa valitsusel puudus süsteemne käsitlus. 

Väidetavat avalikku huvi, nagu oleks pruunsütt vaja energia tootmiseks, kasutatakse 

sulfaadiheite suunismäärade ületamise õigustamiseks. Pruunsöe kasutamise jätkamine ja isegi 

suurendamine oli aga poliitilise valikuna ikkagi arutusel. 

 

Teiseks märkis hr Powalla, et kaevandustööstusele tehti kättesaadavaks varjatud toetusi. 

Kaevandusamet võib kaevandusettevõttelt nõuda deposiiti, mis oleks varu kaevandusmaa 

kaevanduseelse seisundi taastamise tagamiseks. Kaevandusseadmete müümisel Rootsi 

ettevõtte Vattenfall poolt maksti Tšehhi investorile 1,7 miljardit eurot. Seda summat ei näidatud 

aga LEAGi varade hulgas. Lisaks lubati erandeid maksu tasumiseks põhjavee ja teatava 

infrastruktuuri kasutamise eest. Kaevandamine oli Brandenburgis majanduslikult tasuv 

osaliselt seetõttu, et veega seotud heakskiitmismenetlustes tehti allahindlusi. 

Kaevandusettevõte ei pea vee parameetreid täitma ega tagama vee hea keskkonnaseisundi 

säilimist. Seda asjaolu põhjendati sellega, et tegemist oli ainult põhjavee taseme alanemisega 

ning et vette ei jõudnud mingisuguseid keemilisi ühendeid. Siiski on oksüdeerumise ja püriidi 

leostumise näol selgelt tegemist vee kvaliteedi halvenemisega. Sellist erandit ei tohiks 

veepoliitika raamdirektiivi raames lubada.  

 

Esindajad viitasid samuti sellele, et nende arvates oli liidumaa ametiasutustega keeruline 

suhelda, ja tõid selle kohta mõned näited. Teaduse, teadusuuringute ja kultuuriministeeriumi 

sorbide küsimuste esindaja vastas kõigile küsimustele, isegi kui need käsitlesid sisepoliitikat. 

Sorbide vähemusel olid alles ainult nende kultuuriline vara ja rahvakultuuri pärand. Lisaks ei 

olnud sorbide küsimustega tegelev esindaja vastanud kirjale, kus käsitleti sorbi parlamendi 

kavandatavaid valimisi. Kümme aastat tagasi ei saanud Jänschwalde-Nordi pealmaakaevanduse 

tõttu ümberasustamisele mineva piirkonna elanikud otsest teavet ümberasustamisplaanide 

kohta. Pärast kümmet aastat kestnud kodanike võitlust tühistati pealmaakaevanduse kava. 

Elanikke teavitati sellest muudatusest, saates neile koopia kaevandusettevõttele mõeldud 

kirjast.  

 

Hr Kruschat ütles, et suhted ametiasutustega olid pingelised. BUND mõõtis regulaarselt 

erinevaid väärtuseid ja sai ametiasutustest erinevaid tulemusi. Lisaks eemaldati raudhüdroksiidi 

mõõtmiseks mõeldud ametiasutuste mõõtmispunktid. Selliste metallide nagu uraan ja arseen 

määrad olid tunduvalt üle Brandenburgi asjaomastes õigusnormides määratletud piirmäärade. 

Rikutud on setete alaseid õigusnõudeid. Setted eemaldati, kuid neid ei juhitud nõuetekohaselt 

ära. Hr Kruschatsi arvates on reostuse probleemi süstemaatiliselt alahinnatud.  

 

Lisaks oli pruunsöe kaevandamise õigustamiseks kasutatud mahumudel ebatäpselt arvutatud. 

Viimastel aastatel on nõudlus pruunsöe järele olnud palju madalam kui lubade andmise 

menetlustes väideti. Mahumudelit kasutati veepoliitika raamdirektiivist erandite tegemise 
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õigustamiseks. Kui erandite tegemiseks kasutatud põhjused ei olnud õiged, oli siiski tegemist 

direktiivi rikkumisega.  

 

Küsimusele, kas taastamisprojektid on edukad, vastas hr Kell, et edukaid projekte esineb harva. 

Ohustatud liikide ümberasustamise keskkonnaprojektide puhul ei kontrollita tihti tulemusi. 

Ametiasutused keskendusid taastatavatel aladel palju turismile. Kuid tehisjärvedes on vee 

kvaliteet tihti halb ja neis ei soovitata ujuda. 30 000 hektarit taastatud alast suleti pärast selle 

avamist uuesti, sest pinnas oli tõusva põhjaveetaseme tõttu ebastabiilne.  

 

Kodanikevaheliste suhete kohta küsimusele vastates tõi hr Kell välja, et petitsiooniga 

1012/2017 identne piirkondliku tasandi petitsioon, milles nõutakse piirkonnas edasise 

kaevandustegevuse peatamist, oli saanud enam kui 120 000 allkirja. Samas on pruunsöe 

kaevandamise tööstus käivitanud kaevandustegevuse praeguse olukorra säilitamiseks algatuse. 

Nimetatud algatus sai ainult kuni 60 000 allkirja, kuigi söekaevandussektor ja isegi 

ametiasutused toetasid seda rahaliselt ja edendasid seda. Petitsiooni esitaja arvates näitas see, 

et rahva tahe oli üpris selge. Olemas on ka teisi kodanikualgatusi, milles vaadeldakse Lausitzi 

piirkonna tulevikku, hetkel on need koos ühe katusorganisatsiooni all, mille nimi on Lausitzer 

Perspektiven (Lausitzi perspektiivid). Siiski oli algatuse ideede rakendamise tõenäosus väike. 

Petitsioonide esitajate sõnul on selleks, et nende algatuste ideed edukad oleksid, vaja, et 

kodanikud ja kohalikud asutused sekkuksid parlamendi tasandil rohkem. Hr Powalla lisas, et 

kaevandusi ja elektrijaamu ümbritsevate piirkondade elanikud töötavad kaevandustes või nende 

heaks ja et pruunsöe kaevandamist toetatakse. Siiski on tegemist tugeva tööstusvaldkonna 

surverühma mõju all oleva vähemusega. Surverühm kontrollib ka Brandenburgi liidumaa 

valitsust. Berliin on otsustanud söekaevandamise järk-järgult lõpetada, kuid on samuti 

importinud palju Brandenburgi söekaevandustest pärinevat energiat. Kuna Berliinis ja 

Brandenburgis planeeritakse maakasutust ühiselt, oli Berliinil võimalus Brandenburgi pruunsöe 

kaevandamise järkjärguliseks lõpetamiseks survestada. Berliin on siiski otsustanud seda mitte 

teha.  

 

Lisaks üllatas petitsiooni esitajad mõlema liidumaa (Saksimaa ja Brandenburg) 

omavalitsusjuhtide reaktsioon Rootsi Vattenfalli ettevõtte plaani suhtes kaevandusettevõte 

maha müüa. Nad olid käinud Rootsis ja palunud piirkonnas kaevandustegevust jätkata, et 

kaitsta eelkõige töökohti. Siiski ei olnud söekaevanduse sektor teiste sektoritega võrreldes enam 

piirkonna peamine tööandja.  

 

Saksamaa oli kunagi taastuvenergiasektoris esirinnas. Saksamaal võeti aga vastu taastuvate 

energiaallikate seadus, millega kehtestati maks (2,5 eurosenti kWh kohta) isikutele, kes 

toodavad ise oma taastuvenergiat ja kasutavad seda omatarbeks. See õigusakt seiskas sektoris 

uute tehnoloogiate täiendava väljatöötamise, mis kahjustab eelkõige VKEsid. LEAG ei ole 

Brandenburgi liidumaal enam juhtiv ettevõte. Taastuvenergia sektoris töötab praegu 30 000 

inimest. Teaduslike andmete põhjal oleks olnud võimalik kasutada energiaallikate jaotust, 

millest 80 % moodustab taastuvenergia. Brandenburgi liidumaa oli oma kliimaeesmärgid paika 

pannud. Siiski arvas hr Kruschat, et neid eesmärke pole võimalik liidumaa tasandil saavutada. 

Eesmärkide saavutamiseks ja arvestades asjaolu, et 60% kasvuhoonegaaside heitest tuleb 

pruunsöest, on vaja pruunsöe kaevandamine järk-järgult täielikult lõpetada.  

 

Energiastrateegia läbivaatamise raames tellis Brandenburgi liidumaa prognooside aruande. 

Uuringus osalenud teadusasutused olid üldiselt ühel meelel, et Lausitzi piirkonnas ei toimu 

pruunsöe kaevandamise järkjärgulise lõpetamise tõttu struktuurilisi muudatusi enne 
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2038. aastat. Tegelikult tagaksid demograafilised muutused olukorra lahenemise ja koondamist 

poleks vaja. Struktuursetest muudatustest rääkides oli vajalik vaadelda järgmist põlvkonda.  

 

Sorbide kogukonna ja ametiasutuste vahelise koostöö ja kogukonna tuleviku kohta ütles hr Kell, 

et sorbide küsimuste nõukogu on ainult nõuandev organ, millel puudub vetoõigus ja tegelik 

võim. Nõukogu liikmed teevad vabatahtlikku tööd. Nõukogu valimine on väga demokraatlik. 

Siiski on nõukogu parandanud avalikkuse teadlikkust teatud vähemuste probleemide kohta ning 

on püüdnud pehmendada teatud piirkondliku valitsuse otsuseid, näiteks asustusalade 

killustamist kohaliku valitsuse ümberkorraldamise tõttu. 

Hr Kell kinnitas, et Brandenburgi liidumaa toetab sorbi keele õpetajate koolitamist Leipzigi 

ülikooli juures. Olemasolev väheldane eelarve ei võimalda aga saavutada seatud eesmärki: 

koolitada järgmise 20 aasta vajadusi arvesse võttes 100 kakskeelsete oskustega õpetajat.  

 

Neljapäev, 15. veebruar 2018 

 

Kohtumine Lausitz Energie Bergbau AG ja Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) 

esindajatega ning ekskursioon Schwarze Pumpe elektrijaamas 

 

Pärast tunniajast ekskursiooni Schwarze Pumpe elektrijaamas tutvustas hr Rolland ettevõtet. 

Tegemist on selle piirkonna traditsioonilise ja vana ettevõttega. Lausitzi piirkonnas on 

kaevandustraditsioon kestnud enam kui 150 aastat. Rootsi ettevõte Vattenfall oli ettevõtte 

omanik 12 aastat (kuni oktoobrini 2016). Vattenfall otsustas poolteist aastat tagasi pruunsöe 

kaevandamisest loobuda. Ettevõtte uued omanikud on kaks Tšehhi firmat, EPH ja PPF. 

Ettevõttel on söekaevandused Brandenburgis ja Saksimaal, kolm elektrijaama Lausitzis, kaks 

üksust Lippendorfis Leipzigi linna lähedal, kaks väikest gaasielektrijaama ja kohapealsed 

töötlemisseadmed. Hr Rollandi sõnul toodab LEAG 8 % Saksamaal toodetavast tavapärastest 

energiaallikatest toodetud elektrist, mis on umbes 10 % kogu Saksamaal kasutatavast elektrist. 

LEAGis töötab hetkel 8 000 inimest. Ettevõtte müümine Tšehhi investoritele ei toonud kaasa 

töökohtade kaotamist, vaid neid loodi hoopis juurde. 2007. aastal koostas Vattenfall pikaajalise 

tegevuskava aastani 2050. Kuna poliitiline keskkond muutub, sätestas LEAG pärast müüki 

uued piirmäärad ja avalikustas 2017. aastal piirkonna kohta järgmiseks 25–30 aastaks uue kava. 

Nad astusid Vatenfalli kavandatust selgelt sammu tagasi. Kahte varem kavandatud uut 

kaevandust ei võeta kasutusele ning Jänschwalde ja Nochteni elektrijaamade söetootmist 

vähendati. 25–30 aasta jooksul ei looda piirkondadesse tõenäoliselt uusi kaevandusi ega ehitata 

uusi elektrijaamasid. Seega on ka ettevõtte eluiga 25–30 aastat. Selle perioodi jooksul 

restruktureeritakse ettevõte koos töötajatega. Hr Rollandi sõnul on see periood ka ajavahemik, 

mille jooksul piirkond peab planeerima alternatiivsed lahendused söekaevandusele, mis toodab 

aastas 1,4 miljardit eurot. Saksamaal on 2020./2023. aastaks tavapärastest energiaallikatest 

toodetud tagatud elektrist puudu. Need aastad on nõudluse tipp-periood ning elektrit tuleb 

välismaalt importida. Hr Rolland ütles lisaks, et LEAG on nii riiklikul kui ka ELi tasandil 

sätestatud kliimaeesmärkidest ees.  

 

Kui küsiti, kas LEAG toetab rahaliselt vanade pruunsöekaevanduste taastamise kulude katmist, 

vastas hr Rolland, et piirkonna kaevandussektoris tegutseb kaks ettevõtet, LEAG ja LMBV. 

Saksamaa liiduvalitsus võttis pärast 1990. aastal toimunud ühinemist keskkonnavastutuse enda 

kanda. 1994. aastal loodud LMBV peab tegelema endisest Saksamaa Demokraatlikust 

Vabariigist jäänud vanade rajatistega, mille territoriaalse vastutuse nad üle võtma pidid. LEAG 
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on seaduslikult kohustatud rahastama ise pärast aktiivse kaevandamise lõppu uute kaevanduste 

taastamist. Saksamaa äriseadustikus on sätestatud, et LEAG peab looma reservi, et igal aastal 

maad taastada. Esindajad tõid näiteks endise kaevanduse, mida LEAG Cottbusi linna lähedal 

käitas ja mis on nüüd järveks muudetud. LEAG maksis täies ulatuses taastumisele kulunud 

250 miljonit eurot. Thomas Penk lisas, et Brandenburgi ja Saksimaa institutsioonid on 

koostanud pruunsöe kaevandamiseks üldised tegevuskavad ja kavad nende rakendamiseks. 

Nimetatud kavad sisaldavad teavet taastatava pinnakatte liigi ja tegevuste kohta, millega 

piirkonnas enne kaevandamist tegeleti. Madalama astme raamkavades on üksikasjalikumalt 

sätestatud konkreetne planeerimiskord, näiteks ajakava.  

 

Margrete Auken palus arvandmeid LEAGi pruunsöeäri põhjustatud CO2 heite kohta. Hr 

Rolland vastas, et LEAG on juba täielikult saavutanud Saksamaa seatud eesmärgi vähendada 

CO2 heitkoguseid 2020. aastaks 40 % võrra. Pruunsöe kaevandamine on hetkel energiaallikate 

jaotuses vajalik. LEAG peab andma Brandenburgi liidumaa maaelu arengu, keskkonna ja 

põllumajanduse ministeeriumile aru heiteandmete kohta, sh kogusisalduse absoluutarv aastas. 

Ettevõtte eesmärk on kasutada pruunsütt võimalikult tõhusalt. Ettevõtte enda arvates toetab see 

taastuvenergiat. Kui toodetakse piisavalt tuuleenergiat, peatub LEAGi elektrijaamades töö. 

Samuti proovis LEAG luua süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise süsteemi, kuid kahjuks see 

ei õnnestunud.  

 

Kui Auken küsis ligipääsmatute piirkondade stabiliseerimiseks võetud meetmete kohta, 

kordasid LEAGi esindajad, et alates 1994. aastast on neid alasid pidanud kontrollima LMBV. 

Paljud endise Saksa DV pealmaakaevandused suleti üleöö, ilma et nende asukohti oleks 

korralikult puhastatud. LMBV on pidanud tegelema mitmete degradeerunud pinnasest 

tulenevate probleemidega ja on viimase kümne aasta jooksul kogenud mõningaid tagasilööke. 

LEAG on LMBV kogemustest õppinud ja püüdis oma pealmaakaevanduste taastamisel 

selliseid mõjusid vältida. Ettevõte muudab pinnase isoleerimiseks süsteemi.  

 

Margrete Auken palus samuti kinnitada, kas majade kahjustumise korral lasub 

tõendamiskohustus majaomanikul. LEAG kinnitas, et Saksa õiguse kohaselt peab majaomanik 

tõestama, et maja sai kahjustada kaevandamise tõttu. See on pealmaakaevanduste korral nii, 

sest kaevanduste kohal maju ei ole ja kaevandused ei mõjuta neid otseselt. Ainus tõeline oht, 

mis neid kahjustada võiks, on põhjavesi. Kahjud ei ole mitte reegel, vaid erand.  

 

LEAGi esindajad mainisid samuti mõõtepunktide liigutamise süüdistust ja selgitasid, et 

mõõtepunktid on osa tegevuskavast ja loamenetlusest. Ettevõte ei liiguta mõõtepunkte ja 

süüdistusi olid kontrollinud ka ametiasutused.  

 

Kohtumine Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-gesellschaft mbH (LMBV 

GmbH) esindajatega 

 

Kohtumine algas põhjaliku tehnilise esitlusega LMBV esindajate poolt, kes andsid ettevõttest 

üldise ülevaate. Esindaja selgitas oma ettekandes põhjalikumalt Spree jõe ja selle harujõgede 

laiaulatusliku saastumise põhjuseid, mis oli toodud välja petitsioonis nr 1012/2017, ning 

tutvustas meetmeid, mida ettevõte on probleemi lahendamiseks võtnud.  

 

Ettevõte loodi 1994. aastal. Ettevõtte kolmes erinevas tegevuskohas töötab kokku 653 töötajat. 

LMBV vastutusala on 1 310 km² suurune. LMBV omanik on Saksamaa Liitvabariik, keda 

esindab rahandusministeerium. Ettevõtte rahastamise aluseks on föderaalse ja piirkondliku 
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tasandi vaheline kokkulepe. Esimese viie aasta jooksul vastutas LMBV endises Saksa DV-s 

tegutsenud aktiivsete pruunsöekaevanduste järkjärgulise sulgemise eest. Nendes kaevandustes 

lõpetati kaevandamine 1999. aastal. Sellest alates on ettevõtte tegevuses keskendutud endiste 

pruunsöe kaevandamise piirkondade parandamisele, näiteks maa ümberehitamisele, et selle 

saaks uuesti konstruktiivselt kasutusele võtta, ning veekogude seisundi jälgimisele nii 

kvantiteeti kui ka kvaliteeti silmas pidades. Need hõlmavad maa-ala, mis ulatub Görlitzist 

Berliinini. Paljude aastate jooksul langes põhjavee tase märgatavalt ja mõne tehisjärve vee 

happesus on ikka veel võrdlemisi kõrge. Vee seisundi parandamiseks ja pH-väärtuse 

suurendamiseks võeti appi veesõidukid. Lisaks raudoksiidile on kriitiline aine ka sulfaat, mis 

ei pruugi olla nähtav ega haistetav, võib aga liigsuurtes kogustes esinedes iiveldust tekitada.  

 

Margrete Auken küsis, kas endiselt on olemas oht, et aktiivsed pruunsöekaevandused tekitavad 

samu probleeme. LMBV kinnitas, et praegune kaevandustegevus võib järgnevatel aastatel 

võrreldavaid probleeme tekitada. Siiski põhjustasid LMBV jaoks veekvaliteedi probleeme 

endise Saksa DV kaevandused, mis suleti ja kus probleemide vältimiseks midagi ei tehtud. 

Praegustel käitajatel, näiteks LEAGil, on see eelis, et nad saavad vaadata, millised meetmed 

LMBV võttis, ning lähiaastatel valmistuda, et selliseid probleeme vältida. Üks näide 

tagajärgedest on see, et LEAG ei pumpa kogu vett Spree jõkke, vaid jaotab seda erinevate 

jõgede vahel. LMBV tegi LEAGiga ka teadusprojektides tihedat koostööd ja LEAG osales 

sellistes projektides rahaliselt.  

 

Esindajad ütlesid lisaks, et nad teevad tihedat koostööd kõigi sidusrühmadega, sh 

kodanikualgatustega. Ettevõtte korraldab regulaarselt konsultatsioone ja kohtub valdkondlike 

ekspertidega. Samuti tehakse koostööd Cottbusi tehnikaülikooliga võimalike 

parandusmeetmete, näiteks lupjamise uurimiseks. Ettevõte kuulub Rahvusvahelisse 

Kaevandusvete Liitu (International Mine Water Association). Liit võimaldab arutada õigeid 

lähenemisviise probleemi lahendamiseks. Teabevahetus on näidanud, et keegi pole paremat 

meetodit leidnud. LMBV töötas väga läbipaistvalt ja laadis kõik dokumendid oma veebilehele 

üles. Ettevõte tegeleb ka erineva suhtekorraldustegevusega.  

 

Kui küsiti, kas LEAG kaasrahastas LMBV meetmeid, sest nad saavad nendest tulevikus kasu, 

kinnitasid esindajad uuesti, et praegune käitaja vastutab igasuguste aktiivse 

kaevandustegevusega kaasnevate kahjude eest. LEAG kaasrahastas LMBVga koostöös mitut 

katse- ja teadusprojekti.  

 

LMBV esindajad selgitasid samuti, et veepoliitika raamdirektiivi nõuetest erandi tegemist 

paluti jõevee kvaliteedi kohta, kuid mitte tehisjärvede korral. 

 

LMBV märkis veel, et kuni 2010. aastani maa taastamiseks kasutatud puhastusstrateegiad ei 

ole olnud pinnase stabiilsuse tagamisel edukad ka geotehniliste nähtuste tõttu. 2011. aastal tuli 

ebastabiilsuse tõttu sulgeda 17 000 ha maad. Alates 2011. aastast töötab LMBV küsimuse kallal 

intensiivselt ja on loonud nõuandekomisjoni, et uurida, kuidas on võimalik stabiilsus tagada. 

Samuti on nõuandekomisjoni liikmeks LEAG, et pinnase ebastabiilsuse probleemi osas saaks 

kiiremini reageerida. 

 

Viidati ka setete käitlemise tähtsusele, vältides nõuetekohase kohapeal käitlemisega 

maksimaalselt nende teket ning õigele käitlemisele ja puhastamisele. Soovitati isegi kaaluda 

osa setete taaskasutamist väärtusahelas. 
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Margrete Auken küsis rekultiveeritud maa kvaliteedi ja mitmekesisuse kohta. LMBV kinnitas 

oma vastuses, et pinnase kvaliteeti parandatakse väetamise kaudu. Maa muudetakse uuesti 

metsamaaks, põllumaaks ja looduskaitsealadeks. Mõned piirkonnad jäetakse sööti ja lastakse 

seal loodusel omapäi areneda. Mõned happejärved jäeti alles, et uurida nende arengut. 2017. 

aastal endiste kaevanduspiirkondade loodusliku arengu kohta koostatud uurimuses kinnitati, et 

viimase 20 aasta jooksul on varem piirkonnast kadunud liigid selles endale elupaiga leidnud.  

 

Hr Csaky küsis, kui palju endisest kaevanduspiirkonnast on taastatud. LMBV sõnul on 

mõningatest stabiilsusega seotud probleemidest hoolimata viidud lõpule 80 % üldise avaliku 

turvalisuse saavutamiseks vajalikest töödest. Lahtistest kaeveõõntest 10–15 % on täielikult 

ümber tehtud. LMBV vastutusalla jääva piirkonna rekultiveerimine lõpetatakse enam-vähem 

2030.–2035. aastaks. Seejärel tuleb tegeleda pikaajalise seirega. 

 

Kohtumine Cottbusi linnapea ja linna esindajatega 

 

Cottbusi linnapea tervitas delegatsiooni ja tutvustas Cottbusi linna kohta mõningaid fakte. 

Cottbus on Brandenburgi liidumaa suuruselt teine linn. Selles elab hetkel 100 000 elanikku ning 

töötuse määr on 6,3 % (võrreldes umbes 30 %ga 1990ndatel). Cottbus on samuti Saksamaa 

suurim kakskeelne linn. See on ka üks endise Saksa DV piirkonna kõige suurema 

võlakoormusega linnadest, linna võlg on 250 miljonit eurot.  

 

Lisaks kinnitas linnapea, et hetkel käivad tõsised arutelud linna majandusliku olukorra üle. 

Pruunsöe kaevandamine on piirkonnas oluline, sest see on üks väheseid sektoreid, kus on 

kvaliteetseid töökohti. Siiski ei saa ignoreerida tõsiasja, et pruunsöe kaevandamine ükskord 

järk-järgult lõpetatakse, kuigi üleminek võtab aega. Selleks, et töötuse määr oluliselt langeks, 

kulus peaaegu 30 aastat. Enamik inimesi ei töötaks enam töökohtadel, millel nad algselt 

töötama õppisid. Järkjärgulise kaotamisega seotud muresid tuleb tõsiselt võtta. Äkilise 

vapustuse vältimiseks on vaja tasakaalustatud lähenemist.  

 

Veel üks probleem on selles, et Cottbusis elab 4,3 % Brandenburgi liidumaa elanikest, aga 15 % 

liidumaal majutatavatest pagulastest. Selline olukord on põhjustanud kohalike elanike seas 

konflikte. Linnapea on pingete ületamiseks palunud abi liidumaa valitsuselt.  

 

Küsimusele jätkusuutliku tuleviku loomise perspektiivi kohta vastas linnapea, et hetkel 

uuritakse, millist liiki tööstus piirkonnas tegutseda saaks. Varsti on linnal üks suurimaid 

tehisjärvi. Linn plaanib järve majanduslikel eesmärkidel kasutada. Hetkel koostatakse uuringut 

soojuspumpade võimaluste kohta, mis jaotaksid soojust linnas asuvatesse majapidamistesse.  

 

Hr Csaky küsis linnapealt, kas pruunsöetööstus põhjustab terviseprobleeme, nagu kopsuvähk 

või krooniline bronhiit. Linnapea vastas, et ei saa hetkel selliste haiguste esinemist kinnitada. 

Pärast taasühinemist võetud head keskkonnakaitsemeetmed on keskkonnakaitset edendanud ja 

nende tõttu ei esine enam terviseohte.  

 

Tatjana Ždanoka esitas küsimuse kohaliku keele kasutamise kohta. Anna Kossatz-Kosel 

kinnitas, et sorbi keel on ohus, et linnal ja piirkonnal on naaberpiirkondadega erilised sidemed 

ning et keele ja kultuuri valdkonnas viiakse läbi projekte. Näiteks toodi kontaktid Poolas 

Zielona Goras asuvate muuseumide ja Tšehhi Vabariigi muuseumidega. Ka linnas endas 

edendatakse keelt. Haldusasutuste tööpakkumistes nõutakse sorbi keele oskamist. Alates 2016. 

aastast töötab sorbi gümnaasiumis noortekoordinaator. Linn proovib paljudel viisidel 
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võimaldada inimestel sorbi keele kasutamist ja selle peamiselt kultuuriväärtusena säilitamist. 

Sorbi keel ei ole majandust edasiviiv jõud. Proua Kossatz-Kosel ütles, et sorbikeelsed õpikud 

ja õppematerjalid on suureks murekohaks, seda eelkõige gümnaasiumiastmes. Nende tootmine 

on keeruline ka seetõttu, et sorbi keelel pole oma riiki nagu teistel piirkondlikel või 

vähemuskeeltel. Kasu oleks erinevatet programmidest, millega kaitstakse piirkondlikke ja 

vähemuskeeli. Linn kogus allkirju kodanikualgatuseks „Vähemuste ohutuspakett – miljon 

allkirja Euroopa mitmekesisuse heaks“.  

 

Lisaks on noored sorbi keelt omaks võtmas. Osa neist õpib keelt Leipzigi ülikoolis. Väikelapsi 

on võimalik panna kahe linnas tegutseva sorbikeelse lasteaia nimekirjadesse. Nendes 

lasteaedades on keelt emakeelena kõnelejate määr 10 %.  

 

 

Kohtumine Welzowi linnapea ja Welzowi Prochimi piirkonna esindajatega 

 

Linnapea tutvustas Welzowi linna ja esitas selle kohta andmeid. Linnas elab 3 500 elanikku ja 

seda ümbritsevad pealmaakaevandused. Linn kannatab pruunsöe kaevandamise tagajärgede, 

näiteks õhu- ja mürasaaste tõttu. 2009. aastal oli linna eelarve puudujääk 3,9 miljonit eurot. 

Alates 2007. aastast valmistavad linnaelanikele muret pruunsöe kaevanduse käitaja plaanid. 

Linn allkirjastas eelmise käitaja Vattenfalliga raamlepingu, mis hõlmas kohaliku kogukonna 

toetamiseks erivahendite eraldamist. Lepingu tõttu oli võimalik rahastada taristuprojekte, mis 

linna väga palju mõjutasid. Linnapea avaldas soovi, et pruunsöekaevanduse praegune käitaja 

LEAG näitaks üles suuremat abivalmidust. 2018. aastaks on LEAG kogukonnale eraldanud 530 

000 eurot. 2011. aastal anti selge signaal, et osa linna territooriumi elanikest asustatakse ümber. 

Linn asus ette valmistuma ümberasustamiseks nii linna piires kui ka väljaspool linna piire. 

Linnapea kinnitas, et ümberasustamine mõjutab kõiki igapäevaelu tahke ja et selle mõju on 

võimalik ainult osaliselt kompenseerida.  

 

Seejärel rääkisid kolm Proschimi esindajat olukorrast oma silmade läbi. Nad rääkisid enda elu 

jooksul linna ümbruses toimunud pruunsöe kaevandamisega seotud kogemustest ja 

probleemidest, millega nüüd silmitsi seistakse. Nad rõhutasid taas pruunsöe kaevandamise 

kahjulikku keskkonnamõju, sealhulgas suurte maa-alade nt metsade ja looduslike järvede 

kaotsiminekut, ning muid negatiivseid tagajärgi, sealhulgas inimeste ümberasustamise 

sotsiaalset mõju. Nad avaldasid ka arvamust, et viimaste aastakümnete otsused, sealhulgas 

miljonite eurode suuruses maksuerandite tegemine, on teeninud pruunsöe kaevandamise 

kaitsmise huve. Esindajad nõudsid õiglast hüvitust. Nad lükkasid ümber väite, nagu oleks 

pruunsüsi kulutõhus, ja kaitsesid seisukohta, et üleminek taastuvenergiale on teostatav. Suur 

osa piirkonnas toodetavast pruunsöest eksporditakse Tšehhi Vabariiki. Lisaks mainisid 

esindajad, et puudub selgus n-ö kõrvale pandud 1,7 miljardi euro suhtes, mida LEAG ei ole seni 

omaks võtnud. 

 

Kohtumine Alam-Lausitzi Domowina ühingu (Domowina Regionalverband Niederlausitz e.V.) 

tegevdirektoriga 

 

Hr Koinzer on Alam-Lausitzi Domowina ühingu tegevdirektor olnud alates 2015. aastast. Ta 

ütles, et Brandenburg vaatas 2014. aastal läbi sorbide/vendide vähemust kaitsva seaduse. 

Läbivaatamise raames tunnustati Domowinat vähemuse huve esindava organisatsioonina. 

Siiski tuli teha veel palju tööd, et Domowinaga konsulteeritaks ja seda kuulda võetaks.  
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Hr Koinzer rääkis sorbide üldisest olukorrast Brandenburgi liidumaal, kus vanasti oli sorbe 

palju rohkem kui tänapäeval. 1880. aastal aastal külastas üks teadlane kõiki külasid ja hindas 

inimeste keelelisi oskusi. Sel ajal rääkis Cottbusi ümbritsevates külades sorbi keelt 90–97 % 

inimestest. Siiski on olukord alates 1981. aastast poliitilistel põhjustel halvenenud. Alates 1990. 

aastal toimunud Saksamaa taasühinemisest on tehtud mõningaid edusamme. Tagati, et sorbi 

keelt õpetatakse mõnedes piirkonna päevahoidudes ja lasteaedades. See ei olnud Saksa DV ajal 

kahjuks võimalik. Poliitiliste ja usuliste põhjuste tulemusel ei kasutatud keelt enam peredes ja 

seda ei antud enam vanematelt lastele edasi. See on viinud tänase olukorrani, kus vanavanemad 

või vana-vanavanemad saavad oma lapselastega sorbi keeles rääkida, kuid vahepealne 

põlvkond sorbi keelt ei oska.  

 

Domowina on katusorganisatsioon, millesse kuulub mitu piirkondlikku ühingut ja millel on 

kokku 7 600 liiget. Selle struktuuri määras kindlaks asjaolu, et sorbe elab nii Brandenburgis kui 

ka Saksimaal ja et nad elavad erinevates omavalitsustes. Hetkel kuulub sorbide vähemusse 

60 000 inimest, kellest 40 000 elab Saksimaal ja 20 000 Brandenburgis. Selleks, et sorbide 

huvide eest seisjate ja haldusasutuste vahel säiliksid kontaktid, võeti kasutusele ühingu 

sisestruktuur. 1991. aastal liideti neli Brandenburgis tegutsevat kohalikku ühingut, et jõudu 

paremini koondada ja ühtselt esineda. Alam-Lausitzi Dmowina oli registreeritud ühing, mis 

kuulus mitmesse katusorganisatsiooni. Domowina rakukesi tegutses igas külas ning piirkondlik 

ühing oli nende rakukeste õiguslik esindaja. 2009. aastal oli Alam-Lausitzi Domowina ühingul 

1 800 liiget, nüüdseks on neid üle 2 400. See näitab, et liikmelisus on viimase kümne aasta 

jooksul vaikselt, aga jõudsalt kasvanud, kuid see ei tähenda tingimata, et sorbi keele kõnelejate 

arv oleks suurenenud. Siiski peab end sorbideks palju rohkem inimesi ning nad tahavad 

Domowinaga ühinedes pöörduda tagasi oma sorbi traditsioonide ja juurte juurde ning oma 

identiteeti väljendada.  

 

Küsimusele digiteerimise probleemide kohta vastas hr Koinzer, et vähemuskeelte jaoks on see 

tõesti hea võimalus, sest vähemused saavad uut tehnoloogiat ära kasutada. Sorbid, kes on 

õpingute käigus üle Saksamaa hajunud, saavad omavahel ühendust hoida ja sorbi keeles 

suhelda. Hr Koinzer kuulas Leipzigis õppides iga päev tund aega sorbikeelset raadiot. 

Minevikus oli vähemuskeelte puhul, eriti keeltel, mille kõnelejatel ei ole oma riiki, tõsiseks 

probleemiks see, et iga uue meedialiigi väljaarendamisel hakati vähemuskeeltele mõtlema alles 

siis, kui tehnoloogia oli juba vananenud. See oli nii näiteks DVD puhul ning sorbide 

kogukonnal on see probleem paljudes valdkondades. Saksimaa korraldas programmi ülemsorbi 

keele digiteerimiseks, sorbikeelne õigekirjaprogramm sai kasutatavaks aga alles kaks aastat 

tagasi. Probleeme tekitavad nii õiguslikud küsimused kui ka inimressursside vähesus. Lisaks 

on olemas oht, et noortel ei teki keele praktilise kasutamise võimalust.  

 

Hr Koinzer märiks, et kõige olulisem samm oli 2015. aastal teaduse, teadusuuringute ja kultuuri 

ministeeriumisse eraldi büroo loomine. Selle pädevusse kuuluvad usuküsimused ja 

sorbide/vendide asjad. Õigel tasandil õige kontaktisiku saamine tähendab suurt sammu õiges 

suunas, eriti kuna see isik tegutseb ettenägevalt.  

 

2016. aastal võttis liidumaa parlament vastu meetmete kava sorbi keele säilitamiseks. Hr 

Koinzeri sõnul võinuks kava kohati üksikasjalikum olla. Ta möönis aga, et tegemist on esimese 

omataolise kavaga ning piisava tahtejõuga on võimalik palju saavutada. Teatud meetmeid 

toetatakse ka rahaliselt. Kakskeelsed lastehoiuasutused saavad näiteks esitada taotluse, et 

tegutseda teiste piirkonnas asuvate päevahoidude jaoks nõuandva asutusena. Selline 
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lastehoiuasutus saab teha teiste lasteaedadega koostööd ja soodustada õppematerjalide 

koostamist. Seda konkreetset algatust rahastatakse igal aastal 12 000 euroga.  

 

Cottbusi linn on Alam-Lausitzis parim näide avalikkus ruumis sorbi keele kasutamise kohta. 

Selles linnas on 90–95 % tänavasiltidest ja -viitadest kakskeelsed. Koinzer rõhutas aga, et 

oluline on näha kõiki eluvaldkondi keelekeskkonnana. Ta tõi näiteks kohaliku loomaaia, kus 

sorbi keelt ignoreeriti, kuid kuhu on paigaldatud saksa-, inglis- ja poolakeelsed infotahvlid.  

 

Vastuseks hr Csáky küsimusele, kuidas sorbi keel haridussüsteemi sobitub, vastas hr Koinzer, 

et 1998. aastal Cottbusis avatud sorbi lasteaed oli suur samm edasi. Siiski on koolis väga palju 

suhtlemist nõudvaid aineid, näiteks ajalugu, võimalik õppida ainult saksa keeles. Kuuel 

algkoolil on kakskeelne õppekava, kuid kakskeelsete ainete suhtes puudub ühtne lähenemisviis. 

Gümnaasiumis õpetatakse kakskeelselt mitmesuguseid aineid. See sõltub õpetajate 

olemasolust. Koolisüsteem ei ole piisavalt järjepidev. Vaja on järjepidevust, mis parandaks 

tõhusust. Probleeme on ka õppematerjalidega, Ühe õpiku tõlkimine võib aega võtta kuni kaks 

aastat ning selle ajaga võib sisu osaliselt aeguda. Kuna õppematerjale on vähe, koostavad 

õpetajad neid ise, vabatahtlikult, mis tähendab suurt lisakoormust. 

 

Küsiti, kuidas noorem põlvkond keelega lõimub. Vanem põlvkond räägib kodus endiselt oma 

keelt, kuid neil on noorema põlvkonnaga suhtlemisel raskusi, sest koolis õpetatav keel on veidi 

erinev. Kodus räägitava vana kõnelemisviisi järgi oli võimalik hõlpsasti aru saada, millisest 

külast on inimene pärit. Selleks, et keelt kaitsta ja see taaselustada, on aga vaja ühte standardset 

dialekti. Hr Koinzer kinnitas, et seda ideed pooldatakse üha enam. Üha enam koolilõpetajaid 

peab keelt väga tähtsaks. Nad õpivad keelt ja osalevad Domowina tegevuses, palju noori on ka 

Domowina juhatuses. Noored on keelest järjest teadlikumad. 

 

2007. aastal allkirjastati Domowina ja toonase pruunsöe kaevanduse käitaja Vattenfalli vahel 

kokkulepe, mille kohaselt lasub kõigil piirkonna tooraine kasutamise kaudu kasumit teenivatel 

isikutel kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas vastutus, eriti kuna külade hävitamine kahjustas 

kultuuri. Praegune käitaja on lepingut jätkanud. Liidumaa valitsuse otsuse kohaselt on 

kaevanduse omanikul vastutus sorbide kogukonna eest. Loodetavasti neid kohustusi täidetakse 

ja valitsus jälgib, mil määral neid täidetakse. Domowina kohtub LEAGi esindajatega 

päevakajaliste küsimuste arutamiseks kaks korda aastas. Need arutelud on olnud keerulised ja 

vahel masendavad, kuid pakuvad võimalust ausaks arvamuste vahetamiseks. 

 

Kohtumine Schenkendöberni omavalitsuse eksperdi ja nõuandjaga kaevandusküsimustes 

Andreas Stahlbergiga 

 

Hr Stahlberg töötab Schenkendöbernis, mis on Saksamaal Poola piiri ääres asuv väike 

kogukond. Ta on samuti kohaliku piirkonnavolikogu liige ning Brandenburgi liidumaa 

pruunsöe kaevandamise komisjoni liige. 

 

Oma esitluses keskendus ta sellele, kuidas ELi direktiive kaevandustegevuses rakendatakse. 

 

Schenkendöbern koosneb 16 külast ja selle pindala on kokku 214 km2. See on pindalalt 

Saksamaa 77. omavalitsusüksus, kuid elanikke on seal ainult 3700. Peamised tegevusalad on 

põllu- ja metsamajandus. Olulise tähtsusega on ka mitmed väärtuslikud loodusvarad ja säästev 

turism. Schenkendöberni omavalitsus on kaevandamise vastu. 2007. aastal võttis volikogu 
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vastu resolutsiooni, et tulevikus nende maal kaevandamise vältimiseks tehakse kõik, mis 

võimalik. Seda kinnitati 2014. aastal.  

 

Jänschwalde pealmaakaevandus, mis on olnud tegev alates 1976. aastast, tungis omavalitsuse 

piiridesse. 2002. aastal lepiti kokku piirkondlikus pruunsütt käsitlevas kavas. Ettevõtte viimaste 

märkuste põhjal suletakse Jänachwalde üksus 2023. aastal. ELi õiguses on nähtud ette kavade 

ja programmide, sh pruunsütt käsitlevate kavade keskkonnamõju strateegiline hindamine. Siiski 

ei olnud hetkel, kui piirkondlikus pruunsütt käsitlevas kavas kokku lepiti, veel keskkonnamõju 

strateegilise hindamise direktiivi riiklikusse õigusesse üle võetud ning seetõttu hindamist ei 

korraldatud.  

 

2007. aasta septembris kuulsid omavalitsuse elanikud raadiost, et Vattenfall kavandas uue 

kaeveõõne avamist. Selle kavandamine pidi kestma kuni 2017. aastani. 2017. aasta märtsis 

kuulsid kodanikud uuelt ettevõttelt LEAG, et seda plaani ei kavatseta enam järgida. 

Kavandamine lõpetati ametlikult 2017. aasta septembris. See oli tähendanud kümne aasta 

pikkust võitlust kolme küla jaoks, mis oleks kava tõttu ümber asustatud, ning viie perimeetril 

asuva küla jaoks, mida see oleks mõjutanud. Ümberasustamine oleks mõjutanud rohkem kui 

900 elanikku. Kavandatud pruunsöekaevanduse kohustusliku söeplaani kohta oleks tulnud teha 

sotsiaal-majanduslik analüüs. Omavalitsus korraldas jõulise kampaania ning hr Stahlbergi 

sõnul oli aktiivne kaasamine üks põhjustest, miks planeerimine peatati. 

 

Teine probleem omavalitsuse lähinaabruses on väga suurte kaevandustööde planeerimine selle 

naabruses Poola pool piiri asuvas Gubini piirkonnas osaliselt riigile kuuluva Poola ettevõte 

PGE poolt. See plaan tähendaks 15–16 küla ja enam kui 2 500 elaniku ümberasustamist. Plaani 

elluviimiseks leppis Poola piirkondlikud ametivõimud 2011. aastal kokku arengukavas, mida 

hakati 2017. aastal ellu viima. Kuna kavandataval tegevusel on piiriülene mõju (näiteks 

põhjavee tasemele), tuli viia läbi strateegiline mõjuhinnang. Schenkendöberni kohalik 

omavalitsus osales piirülestestes konsultatsioonides. Poola kaevandusettevõte korraldas 2015.–

2016. aastal sellega paralleelselt Euroopa mõjuhinnangu raames piiriülese konsultatsiooni. 

Kuna ilmselt mõjutaks see kava Schenkendöberni väga palju, tegi omavalitsus taas kord oma 

seisukohad kuuldavaks. Hr Stahlbergi arvates jäeti taotlus 2016. aastal kaevandusettevõtja 

palvel pooleli tänu sellele, et omavalitsus oli protsessi kaasatud. Siiski on kavas plaanid uuesti 

esitada 2019. aasta esimeseks kvartaliks. 

 

Hr Stahlberg kommenteeris ka küsimust, et mida Jänschwalde aktiivne kaevandus 

Schenkendöberni omavalitsuse jaoks tähendaks. Kaevandus mõjutab põhjavee taset. See 

alaneb. Ametlikult näidatakse "mäetööstuse mõjuna“ põhjavee taseme alanemist 2 meetri võrra. 

Paljudes Natura 2000 kaitsealadele jäävates metsades ja rabades tooks juba paarisentimeetrine 

veetaseme muutus kaasa tõsiseid tagajärgi. Ta rõhutas, et need jäävad üha kuivemaks ja see 

kahjustab bioloogilist mitmekesisust. Osa alasid on kaitse all linnudirektiivi kohaselt. Hr 

Stahlberg tõi mõned üksikasjalikud näited mõjudest teatud järvedele mäetööstuse mõjuväljas 

ja väljaspool seda, sh Pastlingsee järvele. Ta juhtis tähelepanu ka sellele, et ametivõimud 

keeldusid ettepanekust teha uuring vastastikuste mõjude hindamiseks.  

 

Seda, kes vastutab, arutati suletud uste taga kaevandusettevõtja ning kaevandus- ja 

keskkonnaameti vahel. Mõjutatud inimesed ega ala omav omavalitsus ei saanud sõna sekka 

öelda, avalikkusest rääkimata. Hr Stahlbergi sõnul oli see positiivne signaal, kui maaelu arengu, 

keskkonna ja põllumajanduse ministeerium avastas 2017. aasta märtsis, et pruunsöe 

kaevandamine oli ühte järvedest märkimisväärselt mõjutanud. Siiski ei lasu 
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kaevandusettevõttel endiselt mingeid seaduslikke kohustusi ega selget vastutust. 

Kaevandusettevõte väidab, et täpne vastutuse tase tuleb alles kindlaks määrata.  

 

Jänschwalde pealmaakaevanduse peatamine on omavalitsuse jaoks veel üks probleem. 

Ametliku pruunsöe kaevandamise kava kohaselt kavandati sellesse piirkonda suure tehisjärve 

loomist. Uues taastamisettepanekus on aga kavandatud kolm tehisjärve. Schenkendöberni 

omavalitsus leiab, et tegemist oli märkimisväärse muudatusega, et pruunsütt käsitlevat kava 

tuleks muuta ja et keskkonnamõjusid tuleks hinnata. Kohalike elanike jaoks on oluline maastiku 

iseloom, olgu tegemist järvede või metsamaaga. Berlini/Brandenburgi liidumaa 

planeerimisamet on aga sellise tõlgenduse kõrvale jätnud ning otsib plaani rakendamiseks 

alternatiivseid võimalusi, et keskkonnamõju hindamist ei peaks läbi viima. Otsust 

põhjendatakse sellega, et pindala ei muutu. Hr Stahlbergi arvates on tegemist huvide 

konfliktiga, sest kaevandusamet töötab majandus- ja energiaministeeriumi alluvuses. 

Majandushuvide ohustamise vältimiseks tahab Brandenburgi liidumaa valitsus 

rikkumismenetlusi vältida ja ignoreerib seda küsimust. 

 

Vastuseks küsimusele andmete kättesaadavuse kohta, ütles hr Stahlberg, et kõik kohustuslikud 

andmed on kättesaadavad. Andmed ei ole aga sageli piisavalt üksikasjalikud. Üldist 

kohustuslikku teavet saab ainult kaevandusettevõttelt, kuid mitte kaevandusametilt. Liidumaa 

valitsus võiks andmed välja nõuda ja seejärel teha need kättesaadavaks. Paraku ei ole valitsus 

seda teinud. Kohustuslikud nõuded andmete kohta kehtestab kaevanduse käitajale amet. 

 

Reede, 16. veebruar 2018 

 

Kohtumine alamsorbi gümnaasiumi (Niedersorbisches Gymnasium) esindajatega Cottbusis 

 

Traditsioonilises riietuses õpilased tervitasid delegatsiooni, pakkudes neile leiba ja soola, 

samuti laulis kooli koor mõned sorbikeelsed laulud. Seejärel tutvustas ülemõpetaja Anke Hille-

Sickert lühidalt kooli, mis on eriline alamsorbikeelne kool. Õpilased õpivad alamsorbi keelt 

esimesest päevast alates. Osa ei räägi kooli tulles üldse sorbi keelt, osad on seda algkoolis 

õppinud ning osad on keelt õppinud lasteaiast alates ja on kakskeelsed.  

 

Õpilasi õpetatakse olenevalt nende varasematest teadmistest erinevates klassides ja rühmades. 

Sorbi keeles õpetatakse erinevaid aineid. Õpetajad tuleb koolitada, et nad oleksid valmis 

keskkoolis õpetama. Piisava hulga lõpuklasside kakskeelseks õpetamiseks sobivate 

kvalifitseeritud õpetajate leidmine on probleem. Koolis toimub palju erinevaid sorbide/vendide 

kultuuriga seotud tegevusi, näiteks koor, tantsurühmad, teater ja kooli bänd. Neid tegevusi aitab 

rahastada Sorbi rahva sihtasutus. Bautzenis asuv sihtasutus võimaldas koolile näiteks koorijuhi.  

 

Koolidirektor nimetas samuti ühte Erasmus+ projekti, milles kool osaleb ning milles 

keskendutakse piirkondlikule kultuurile ja vähemuskogukondadele. Õpilastel on olnud Norra 

saami kogukonnast pärit partneritega huvitavaid vestlusi selle üle, mis võimalused vähemustel 

erinevates Euroopa riikides osalemiseks on. Sorbi gümnaasiumi õpilased peavad ennast 

mitmenäoliseks. Nad on uhked, et on eurooplased, kuid loevad end ka maailmakodanikeks ning 

Brandenburgist pärit sakslasteks ja sorbideks. Nende identiteeditunnetus on väga mitmekülgne 

ja rikastav. Õpilased õpivad oma tulevikku kujundama ning viivad oma oskused tagasi 

kodulinnadesse ja -küladesse, kus neil on võimalus proaktiivselt tegutseda. 
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Kohtumisel osalesid kooli konverentsi juht proua Komolka, õpetaja hr Geis, vanematekogu 

esindaja proua Voskamp ning õpilased Dennis Groth ja Maja Schramm. Kõik tutvustasid ennast 

lühidalt.  

 

Proua Hille-Sickert ütles, et inimesi on raske sorbi keelt õppima motiveerida, sest tegemist on 

vähemuskeelega, millel ei ole oma riiki. Keele õppimine on ka lisaülesanne ja -vaev, seda ka 

ajakohaste õppematerjalide vähesuse tõttu. Motivatsioon sõltub suuresti sellest, kuidas sorbi 

kultuuri propageeriti algkoolis. Proua Hille-Sickert ei olnud sellega väga rahul. Mitmekesises 

haridussüsteemis on palju alternatiive ning seetõttu peab sorbi gümnaasium end reklaamima. 

Kool tunneb end sageli väga isoleerituna ja riigiasutuste poolsest toest ilmajäetuna. Alati ei 

suudeta kokku saada 25 õpilast, mis on elujõuliseks loetava klassi õpilaste alammäär. 

Kõrgemates klassides ei ole osa tähtsaid aineid võimalik sorbi keeles õpetada. Pr Hille-Sickerti 

arvates on oluline tagada sorbi keele õpetamise järjepidevus kõigil haridustasemetel, lasteaiast 

alates. 

 

Pr Schramm rõhutas, et sorbi keele õppimine ja oma juurte juurde tagasi pöördumine on väga 

oluline. Tema perekond oli uhke, et ta sorbi keelt õppis. Lapsed suhtlevad vanavanematega 

sorbi keeles ja laulavad samu laule. Taaselustatakse kultuuri, mille üks põlvkond kaotas 

kunagise SDV lõpukümnendite assimileerimistendentsi tõttu. Praegu taaselustub sorbi 

eneseteadvus ja sorbi keele kasutamine nende poolt, kes selle on enda jaoks avastanud. Keel 

avab uksi ka Poolas ja Tšehhi Vabariigis. 

 

Margrete Aukeni sõnul ei peaks sorbi keele õppimine olema nostalgiline liikumine ja 

kaasajastamine on samuti vajalik. Esindajad ütlesid, et nad proovivad hoida traditsioone elus 

näiteks raharõivaid kandes. Kuid samuti on märke kaasajastamisest, näiteks rokk- ja 

poppmuusikaga tegelevad ansamblid, kes elavdavad kaasaegses muusikas sorbi pille kasutades 

traditsioone. Kaasajastamine ja areng toimub ka sotsiaalmeedia kaudu. Sorbikeelsete sõnumite 

saatmiseks kasutatakse veebiplatvorme.  

 

Esindajad tõid samuti välja, et hetkel ministrite tasandil sorbide/vendide koolimäärust. Nad 

kahetsesid, et koolimääruse sätted otsustatakse ja jõustatakse ilma konsulteerimata. 2017. aasta 

oktoobris koostatud haridus- ja kultuuriministeeriumi viimase eelnõu kohaselt saaksid 

vastavates koolides õppida ainult lapsed, kes juba enne sorbi keelt oskavad. Kuid sel juhul ei 

saaks sorbi koolis õppida 60–80 % potentsiaalsetest õpilastest, kellel sorbi keele eelteadmised 

puuduvad. Määruse eelnõu vastuvõtmine mõjutaks sorbi gümnaasiumi rängalt ning ohustab 

tõeliselt sorbi keelt. Vanematel peaks olema olemas tagatised, et nende lastel on võimalik 

sorbikeelset haridust saada.  

 

Proua Komolka sõnul sõltub keele tulevik õpilaste tulevikust. Parim moodus keele õppimiseks 

on kasutada seda ainete õpetamisel, mitte pelgalt võõrkeelena. Sorbi keele õppimist 

võõrkeelena käsitatakse lisakoormusena, mis takistab teiste võõrkeelte õppimist. See kahandab 

laste ja vanemate huvi. Tulevikuväljavaateid on vaja, et lapsed saaksid keelt säilitada. Veel üks 

tähtis küsimus on vanematele lastele mõeldud vabaajategevuste puudumine. Teismelised 

vajavad võimalusi keele kasutamiseks väljaspool klassiruumi, tähtis on vastastikune õppimine. 

Esindajad tahaksid näha, et sorbi keel oleks avalike teenuste osutamisel tähtsamal kohal, näiteks 

„positiivse diskrimineerimise“ kujul. Praegu puudub tegelik perspektiiv kasutada sorbi keelt 

kutsetegevuses ja see ei stimuleeri noori seda keelt õppima. Praeguses lõpuklassis räägib sorbi 

keelt soravalt 80 õpilast. Piirkonnas on väljavaateid neist ainult mõne jaoks. Pruunsöe 
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kaevandamisel on sorbi kogukonna jaoks olnud kahjulikud tagajärjed ning sorbi keele püsimine 

seostub piirkonna moderniseerimisega. 

 

Kohtumine Brandenburgi liidumaa sorbi ja vendi küsimuste nõukogu esimehe Torsten Mackiga 

 

Hr Mack esitles ennast Brandenburgi liidumaa sorbi ja vendi asjade nõukogu esimehena. 

Nõukogu näol on tegemist nõuandva organiga, mis kontrollib kõiki liidumaa parlamenti 

läbivaid eelnõusid ja seadusi, et jälgida, kuidas need mõjutavad sorbide kogukonda. 

Brandenburgi liidumaa põhiseaduse artiklis 25 on sätestatud sorbide õigused Brandenburgi 

liidumaal. Selles on selgesõnaliselt kirjas sorbide/vendide õigus kaitsta ja säilitada oma 

identiteeti ja asustusala. Hr Macki sõnul mõjutab pruunsöe kaevandamine olulisel määral 

sorbide kogukonda. Kaevandustegevuste tõttu on kadunud 150 vähemuse asulat, millest paljud 

olid sorbi keele ja kultuuri keskuseks. Vähemus ei saa endale rohkemate asulate kadumist 

lubada. Tema arvates mõjutab kehtiv pruunsütt käsitlev kava sorbide huve väga vähesel määral. 

Artiklis 25 on sätestatud põhiseaduslik kohustus ja see on õiguslikus hierarhias väga oluline. 

Põhiseaduse kohaselt tuleb kaaluda erinevaid õiguseid ja kohustusi. Siiski ei ole tema arvates 

valitsuse koostatud pruunsütt käsitlevas kavas huve ja kohustusi korrektselt arvesse võetud. 

 

Euroopa Liit on siin kaudselt abiks, kuna liidumaa ametiasutused esitasid eelmisel kuul aruande 

sorbide/vendide kohta ning viitasid ELile ja soovitustele, mida ei olnud täielikult rakendatud. 

Tegemist on kriitilise lähenemisega, mis näitab, et veel tuleb tööd teha. Lisaks kinnitas hr Mack, 

et fossiilkütused ammendatakse mingil hetkel ja et see tööstus tuleb sulgeda. Osad pruunsöega 

seotud ettevõtted on juba miinustes. Piirkonnas on vajalikud struktuursed muutused ja 

muutusega kaasnevat sotsiaalset šokki tuleb pehmendada. Pruunsöe kaevandamise 

järkjärguliseks lõpetamiseks on vaja kindlaks määrata eeldatav lõpptähtaeg. 

 

Vaadates samal ajal föderaaltasandil toimunud koalitsioonileppe kõnelusi, tekkis tunne, et 

Saksamaa läheb ajas tagasi. Kliimamuutustega seotud eesmärkide osas pehmendati paljusid 

varem paika pandud eesmärke või jäeti need sootuks kõrvale. Hr Macki arvates kaitsevad 

mõned parteid üleriigilisel tasandil pruunsöetööstust hoolimata mõistuspärastest 

majanduslikest argumentidest, mis sellele vastu räägivad. Tema hinnangul otsustas LEAG 

tõenäoliselt Saksamaa koalitsioonikõneluste tulemuste tõttu laiendada Welzow II 

pealmaakaevandust, mis mõjutab sorbide kogukonda Prochimis. Pruunsöe kaevandamine ei 

oleks enam majanduslikult kasulik ning pealmaakaevanduste näol ei ole tegemist kaasaegse 

tehnoloogiaga.  

 

Proua Ždanoka viitas minister Ulrike Gutheili 2017. aasta jaanuaris saadetud vastuskirjale, 

milles ta lükkas tagasi põhimõtteliselt kõik petitsioonis nr 079/2015 esitatud süüdistused. Hr 

Macki arvates on proua Gutheilil sorbide keele ja kultuuri arendamise küsimuses õigus. 

Minister ise on olnud väga aktiivne ja sorbide vähemuste õigustele pühendunud. Lausitzi 

piirkonna sotsiaal-majanduslik areng, Spree jõe ja sellega seotud veekogude saastunud vesi on 

aga teine teema. Vesi oli aastaid punane, kuid ametiasutusi hakkas probleem huvitama alles 

siis, kui punane vesi voolas läbi Spreewaldi looduskaitseala. Berliini joogivee saastumise 

probleemi ja selle vee puhastamise nõuet on vaja tõsiselt võtta. Hr Mack ei olnud minister 

Gutheili kirjas antud vastusega selles osas nõus.  

 

Vastates proua Ždanoka küsimusele pruunsöe kaevandamise legitiimsuse kohta, viitas hr Mack 

põhiseaduse artiklile 25 ning Horno kogukonna ametlikus kaebuses esitatud küsimusele selle 

kohta, kas põhiseaduse artikkel on õiguslik alus, mis takistab asustuse hävitamist. Artiklit 25 
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on tõlgendatud vabamalt, kui selle sõnastuse põhjal arvata võiks. Selle tulemusena pisendati 

põhiseaduse tähtsust ning Horno küla lammutamise kavaga oli võimalik edasi minna. Seda 

tuleb arvesse võtta. Hr Macki isiklik arvamus on, et pruunsöe plaanid ei olnud päris legitiimsed, 

sest põhiseaduslikust eesmärgist ei peetud täielikult kinni.  

 

Hr Csáky viitas kohtumisele Welzowi linnapea ja Prochimi esindajatega. Kohtumisel sai 

selgeks, et pruunsöe kaevandamine on väga emotsionaalne teema. Sel kohtumisel ja teistel 

kohtumistel toodi välja erinevaid seisukohti selle kohta, kuidas tegevust jätkata ning kas uusi 

kaevandusi avada. Hr Csáky küsis hr Macki isiklikku arvamust ja nõukogu arvamust.  

 

Hr Macki sõnul valmistatakse Proschimi elanikke võimalikuks hävitustööks ette, olenemata 

sellest, kas seda peetakse sorbide asulaks või mitte. Pool küla on kaevanduse käitaja oma. Teine 

pool on inimesed, kes on oma maal elanud juba sadu aastaid ja kasutanud kõike, mida maa 

pakub. Küla võiks end ise elektriga varustada. Küla hävitamise idee on suur poliitiline viga ja 

saadaks vale signaali. Samuti elab külas palju sorbi rahvusest inimesi, kes soovivad külas keele 

taaselustada. Kogukonna võimalikku kadumist pruunsöe kaevandamise tõttu nähakse suure 

ohuna.  

 

Tuleb kaaluda, kas pruunsütt on endiselt vaja, sest on näha, et tehnoloogia ei ole enam kasumlik. 

Peamine ettevõte ei ole majanduslikel põhjustel enam sellest huvitatud ning vähendab oma 

tegevust ja tootmist. Selle tulemusena peatati Jänschwalde Nordi pealmaakaevanduse 

planeerimine. Ainus võrguga ühendatuks jääv elektrijaam on Schwarze Pumpe. Võttes arvesse 

selle elektrijaama tulevikuväljavaateid ja elutsüklit, tuleb mõelda vajalikule kütusele ja 

täiendavate pealmaakaevanduste vältimisele. Prochimi ümberasustamine tähendaks 

struktuurimuutustel põhinevate püsitöökohtade kadu. 

4. Pärast teabekogumisvisiiti toimunud poliitilised arengud 

12. märtsil 2018. aastal allkirjastatud Saksamaa koalitsioonileppes nähakse ette 

majanduskasvu, struktuurimuutuste ja tööhõive komisjoni loomine. Komisjoni eesmärk on 

2018. aasta lõpuks välja töötada tegevuskava. Kava peaks muu hulgas sisaldama söest 

elektrienergia tootmise järk-järgulise lõpetamise põhitingimusi koos konkreetse lõpptähtaja 

ning struktuurimuutusteks vajalikke õiguslikke, majanduslikke ja sotsiaalseid meetmetega. 

Üleriigilisel tasand luuakse fond asjaomaste piirkondade rahaliseks toetamiseks. Komisjonil on 

neli esimeest ja 24 liiget. Komisjoni koosolekutel osalevad ka Liidupäeva liikmed ja Saksamaa 

liidumaade esindajad. Komisjoni esimene koosolek oli 26. juunil 2018.  

5. Järeldused ja soovitused 

Pruunsöe kaevandamine Lausitzi piirkonnas on väga tõsine ja keeruline teema. See mõjutab 

suuresti piirkonna keskkonda ja seal elavaid inimesi, sh sorbide kogukonda.  

Hoolimata Potsdamis kolme Brandenburgi liidumaa ministeeriumi esindajatega toimunud 

avameelsetest aruteludest, kus arutati kõiki petitsioonides tõstatatud teemasid, on endiselt 

lahendamata küsimusi. Delegatsioon on jõudnud järeldusele, et tuleks uurida seda, millisena 

näeb Saksamaa liiduvalitsus pruunsöe kaevandamise tehnoloogia tulevikku Brandenburgi ja 

Saksimaa liidumaades.  

Delegatsioon sai visiidi käigus teada, et pruunsöe kaevandamisel Lausitzis on pikk ajalugu, 



 

CR\1165897ET.docx 23/26 PE623.591v03-00 

 ET 

ning jõudis järeldusele, et puudub selge strateegia piirkonna majanduslikuks 

ümberkorraldamiseks pärast pruunsöe kaevandamise järk-järgulist lõpetamist. Hädavajalikud 

on konkreetsed meetmed piirkonna arendamiseks.  

Üldiselt ei ole pruunsöe kaevandamine just kõige tänapäevasem tehnoloogia. Külastuse käigus 

ilmnes, et pruunsöe kaevandamine mõjutab tugevalt keskkonda (maastiku lõhkumine, vee- ja 

õhureostus). Pruunsöe kaevandamisega kaasnev CO2-heide on üks tegureid, mis pärsib 

Saksamaal heitkoguste vähendamise kohustuste täitmist.  

Ka sorbi vähemuse olukord Lausitzi piirkonnas on väga tõsine ja keeruline teema. Sorbi keel ja 

kultuur on Lausitzi piirkonna oluline iseärasus, mis on väga tähtis ka Euroopa Liidu kultuurilise 

mitmekesisuse seisukohast. Sorbid ja nende kultuuriline identiteet on aga ohus ning nad ise 

näevad pruunsöe kaevandamise jätkamises ohtu oma tulevikule. Sorbide kogukonnale 

valmistab kõige rohkem muret ümberasustamine, maa kaotamine, haritava maa puudumine ja 

kõrge keskkonnareostatuse tase.  

Sorbide kogukonna toetamine on kõigi tasandite sidusrühmade ülesanne. Delegatsioon 

tunnustab ametivõimude pingutusi, et kaasata kogukonda otsustusprotsessi, näiteks sorbide 

asjade nõukogu kaudu. Ka sorbide kohaliku tasandi esindajate nimetamine omavalitsustes, kus 

sorbid elavad, on samm õiges suunas. 

Suur probleem on puudulik infovahetus liidumaa ametiasutuste ning vabaühenduste ja teiste 

sidusrühmade vahel. Ametiasutused ei avalikusta asjakohaseid andmeid, eelkõige Euroopa 

õiguse kohast keskkonnateavet. Spree jõe saastatust arvesse võttes peaksid ametivõimud 

rakendama meetmeid, et parandada vee kvaliteeti ja jälgida saastatuse taset.  

Kõigest sellest lähtudes esitab petitsioonikomisjon liikmesriikide pädevatele asutustele ja 

Euroopa Komisjonile järgmised soovitused: 

1. märgib, et pruunsöe kaevandamine on väga keeruline ja tundlik teema, kaevandamine 

mõjutab Lausitzi piirkonnas väga tugevalt keskkonda ja kodanike elu ning eelkõige nende 

elu, keda otseselt puudutavad pealmaakaevandustega seotud ümberasustamiskavad; 

2. märgib, et kõigi asjast huvitatud osaliste ühine järeldus on, et pruunsöega seonduv 

kaevandustegevus ja pruunsöe kasutamine elektrijaamades tuleb lõpetada; nendib, et 

ametivõimudel on tahe vältida lõhestavat üleminekut, mis tekitaks sotsiaal-majandusliku 

šoki; peab aga murettekitavaks, et puudub üksikasjalik kava, mis on vajalik praeguse 

tehnoloogia järk-järgulise likvideerimise alustamiseks ja selle asendamiseks puhtamate 

lahendustega, eelkõige taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuga, mis võivad aidata luua 

uusi, kõrgeid oskusi eeldavaid töövõimalusi; on kindlalt seisukohal, et keskenduda tuleks 

nii võitlusele kliimamuutustega kui ka töökohtadele ja majanduskasvule, eesmärgiga 

soodustada uusi tööhõivevõimalusi energeetikasektoris ja teha investeeringuid 

nüüdisaegsetesse tehnoloogiatesse; 

3. rõhutab, et oluline roll on Euroopa Komisjoni hiljuti avatud platvormil Coal Regions in 

Transition, mis peaks aitama söekaevanduspiirkondadel välja selgitada, arendada ja 

rakendada projekte, millel on elujõuline majandusliku ja tehnoloogilise ümberkujundamise 

potentsiaal, ning võimaldada mitut sidusrühma hõlmavat dialoogi poliitikaraamistiku ja 

normide üle; 
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4. palub Saksamaa liiduvalitsusel anda teavet hiljuti loodud pruunsöe kaevandamise komisjoni 

ülesannete ja kohustuste kohta; juhib riigi ja piirkonna asjaomaste ametiasutuste tähelepanu 

sellele, et oluline on pruunsöe kaevandamise järk-järgulise lõpetamise ajakava ja 

konkreetne kava konkreetsete alternatiivsete meetmetega, mis on vajalikud Lausitzi 

piirkonnas struktuurimuutustega seotud probleemide lahendamiseks; on seisukohal, et 

2040. aasta on liiga hiline tähtaeg heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamiseks ja 

piirkonnas sotsiaal-majandusliku šoki kordumise ärahoidmiseks, ning rõhutab, et 

kaevandamise järk-järgulise lõpetamise protsessi on vaja alustada kohe; 

5. märgib, et söe kaevandamine ei ole Lausitzi arengu seisukohast enam oluline tööstusharu; 

juhib tähelepanu asjaolule, et söe kaevandamisel ei ole kuskil Euroopas tulevikku, kuna 

sellel on otsene keskkonnamõju kliimale ja maakasutusele, see saastab õhku, tekitab müra 

ning reostab vett (Lausitzis raudoksiidide ja sulfaadiga), nii pinnavett kui ka põhjavett, ning 

kõige sellega kaasneb muid suuri reostuse ja inimeste tervise kahjustamise ohte; 

6. soovitab kõik avatud söekaevandused ja söeküttel töötavad elektrijaamad sulgeda 

võimalikult kiiresti, veel enne 2040. aastat; nõuab, et kõik otsesed või kaudsed riiklikud 

toetused nende tegevusele viivitamata katkestataks ja suunataks ümber kestlike taastuvate 

energiaallikate edendamiseks ja vajalikeks üleminekumeetmeteks, sealhulgas töökohtade ja 

kogukondade jaoks, keda üleminek puudutab; on seisukohal, et ELi vahendeid tuleks 

eraldada tegelike üleminekumeetmete toetamiseks; 

7. kutsub Saksamaa föderaalse ja piirkondliku tasandi ametiasutusi üles koostama majanduse 

ümberkujundamise tervikliku kava ja alustama Lausitzis piirkondliku arengu meetmete 

rakendamisega kohe ökoloogilist üleminekut; kliimaperspektiivi arvesse võttes on 

seisukohal, et tuumaenergia kasutamise kavandatava järk-järgulise lõpetamisega ei tohiks 

mingil juhul kaasneda söe kui energiaallika kasutamise suurenemine; 

8. tuletab meelde Pariisi kliimakokkuleppes seatud eesmärke ja viitab ELi uuele eesmärgile 

saavutada 2030. aastaks taastuvenergia 32 %-line osakaal, milles lepiti kokku komisjoni, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juunil 2018. aastal toimunud läbirääkimistel, kus 

käsitleti taastuvate energiaallikate edasiarendamist ELis; peab vajalikuks tagada kõigile 

energeetikasektoritele õiglased ja võrdsed võimalused; 

9. juhib tähelepanu sellele, et on tõestatud, et taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu ja 

energiatõhususe meetmetega on võimalik luua palju stabiilseid töökohti, mis nõuavad häid 

kutseoskusi; on veendunud, et niisugune töömahuka nõudluse kasv hoogustaks kindlasti 

piirkonna majanduse elavdamist ja looks aluse jätkusuutlikuks tegevuseks, muutes 

piirkonna lähikümnenditel konkurentsivõimelisemaks; toonitab, et nüüd on praeguste 

vastutavate asutuste ülesanne tagada, et vajalik sotsiaal-majanduslik ümberkujundamine 

toimuks õigeaegselt; on seisukohal, et sellega seoses tuleks ajalooliste 

söekaevanduspiirkondade ümberkujundamiseks võimaldada kindlatel tingimustel piisavalt 

ELi struktuurifondide vahendeid;  

10. on seisukohal, et otsused energiaallikatesse tehtavate investeeringute kohta, eelkõige kui 

kaasatakse avaliku sektori vahendid, peavad põhinema tegelikult turult pärinevatel 

usaldusväärsetel andmetel ja arvestama ka iga tegevusega seotud väliseid asjaolusid, näiteks 

selliste ressursside nagu muld ja vesi kasutamine ning tegelik või potentsiaalne reostus või 

mõju rahvatervisele ja keskkonnale; palub komisjonil neid kriteeriume arvesse võttes 

ajakohastada oma andmeid ja prognoose eri energiaallikate energiahindade kohta; 
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11. nõuab, et Euroopa Komisjon hindaks Brandenburgi liidumaal ja eelkõige Lausitzi 

piirkonnas seda, kas seal täidetakse veepoliitika raamdirektiivi, joogivee direktiivi ja 

põhjavee direktiivi ning milline on pruunsöe kaevandamise tegelik mõju Natura 2000 

kaitsealadele, ja informeeriks Euroopa Parlamenti kõigist sellega seotud eranditest; tuletab 

meelde, et oluline on täita keskkonnamõju hindamise direktiivide nõudeid ja tagada üldsuse 

osalus, vajaduse korral ka piiriüleselt;  

12. nõuab, et kõik asjaomased asutused suhtleksid läbipaistvalt, regulaarselt ja õigeaegselt 

kodanikega, keda kaevandamistegevus puudutab, ja eelkõige sorbi kogukonna esindajatega; 

nõuab, et üldsusele tehtaks kättesaadavaks Vattenfalli kaevandusvarade müügi tingimused 

EPH-le ning võimalikud avalike asutuste kehtestatud tegevustingimused ja -piirangud; 

13. nõuab, et pädevad asutused teeksid korrapärast seiret ja kontrolli ning annaksid komisjonile 

läbipaistvalt aru veereostuse muutumise kohta jõgedes, järvedes ja põhjaveekogudes ning 

tagaksid, et kõik kogutud andmed on piisavalt üksikasjalikud ja tehakse õigeaegselt 

avalikult kättesaadavaks; rõhutab, et oluline on usaldusväärne süsteemne toimimisviis, kus 

mõõtmispunktid paigutatakse vajalikesse kohtadesse, võttes arvesse ülimat eesmärki – 

rahvatervise küllaldast kaitset; 

14. palub Brandenburgi ja Saksimaa liidumaavalitsustel esitada teave liidumaa veeõiguse 

põhjal kaevandusettevõtetele tehtud erandite või neile antud otseste või kaudsete 

subsiidiumide kohta; märgib, et põhjavee taseme muutumisel on negatiivne mõju 

veekogude vee keemilisele koostisele, võttes arvesse piirkonna geoloogilisi omadusi; palub 

liidumaavalitsustel tegutseda läbipaistvalt ja anda õigeaegselt teavet praegu töötavate 

kaevanduste tulevikuplaanide kohta; on seisukohal, et liidumaavalitsused ei tohiks lubada 

uusi kaevandusi avada ega olemasolevaid (kaasa arvatud Welzow-Süd) laiendada ning vaja 

on määrata täpne tähtaeg praeguse tegevuse lõpetamiseks; 

15. tuletab meelde, et reoveesette käitlemisel on oluline järgida õiguslikke nõudeid, nimelt 

süstemaatiliselt tagada mitte ainult selle eemaldamine, vaid ka piisav töötlemine ja 

kõrvaldamine; 

16. on vastu Lausitzi elanike ja eelkõige sorbi kogukondade ümberasustamise jätkamisele 

seoses kaevandamistegevusega, pidades silmas vajadust peatada ja tagasi pöörata viimastel 

aastakümnetel valitsenud suundumus, mis tähendas inimeste sotsiaalset ja kultuurilist 

lahtijuurimist; 

17. rõhutab, et oluline on tagada endiste kaevandusalade täielik taastumine – tagada pinnase 

täielik stabiliseerumine, mis võimaldaks mitte ainult looduskeskkonna taastada, vaid ka 

asjalikku sotsiaal-majanduslikku tegevust arendada; rõhutab, kui tähtis on eraldada 

vajalikud ressursid ja teha pingutusi, et tagada endiste kaevanduste kohal asuvate 

tehisjärvede happesuse vähenemine neutraalsete väärtuste suunas, nii et neid saaks kasutada 

lõõgastuskohtadena; on seisukohal, et praegused kaevandusettevõtjad tuleb – võttes arvesse 

varasemate toimimisviiside kohta saadud teavet – kohustuslikus korras kaasata 

kaevandusalade asjakohasesse ja õigeaegsesse taastamisse ning panna nad lõppkokkuvõttes 

selle eest vastutama; 

18. palub liidumaade ametiasutustel tagada, et kaevandusettevõtted vastutaksid põhimõttel 

„saastaja maksab“ üheselt kaevandustegevuse kõigi keskkonnamõjude eest ning paneksid 

föderaaltasandi ja piirkonna ametiasutuste korraldusel – tegevusloa eeltingimusena ja 

tegevuse algusest peale – deposiidina kõrvale piisavalt raha, et kaevandusalad hiljem 



 

PE623.591v03-00 26/26 CR\1165897ET.docx 

ET 

stabiliseerida, taastada ja ümber kujundada ning kõrvaldada võimalik pruunsöe 

kaevandamisest põhjustatud reostus, et tulevikus mitte koormata maksumaksjaid; 

19. rõhutab, et oluline on, et sorbi kogukonna liikmed osaleksid kõigi tasandite 

otsustusprotsessides, kui see mõjutab nende õigusi; on seisukohal, et sorbide küsimuste 

nõukogule tuleb anda rohkem õigusi, et tagada selle nõukogu aktiivne osalemine; 

20. palub Brandenburgi ja Saksimaa liidumaa valitsustel igati toetada sorbi keelt; tunnustab 

sorbi keele edendamiseks rakendatud meetmeid ja märgib rahuloluga, et Lausitzi piirkonna 

teeviidad on kakskeelsed; soovitab sorbi keele kasutusala laiendada, muu hulgas 

ühistranspordi teadaannetes ning avalike kohtade, nagu muuseumid, pargid ja loomaaiad, 

infotahvlitel; on aga seisukohal, et sorbi keele säilitamiseks ja selle kasutamise 

laiendamiseks avalikus sektoris ja piirkonna ühiskondlikus elus tuleb rakendada tunduvalt 

struktureeritumaid meetmeid; 

21. juhib tähelepanu asjaolule, et sorbi keele püsimiseks on hädavajalik sorbikeelne õpe; peab 

murettekitavaks sorbikeelse hariduse nõuete käimasolevat reformimist Brandenburgis ja 

selle pärssivat mõju järjepidevale õppele; rõhutab, et koolisüsteemi kõigil tasanditel on vaja 

suuremal hulgal haritud ja pädevaid sorbi keele õpetajaid; 

22. soovitab eraldada ELi vahendeid sorbi keele ja kultuuri edendamiseks, eriti konkreetsete 

struktuursete aspektide puhul, nagu õpetajate koolitus Leipzigi ülikoolis, mis aitaks tagada 

elukestva sorbi keele õppe alates lasteaiast, koos Witaji projektiga; on seisukohal, et 

Bautzenis asuv sorbi rahva sihtasutus oleks selles projektis usaldusväärne partner; 

23. kohustub jälgima kodanike pöördumisi, mis puudutavad Lausitzi piirkonna edasist arengut.  


