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COMUNICAT
Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN constata cu ingrijorare ca in prevederile bugetului de
stat pentru 2011, Guvernul Romaniei nu-si sustine propriile demersuri pe care le-a intreprins pe langa
organismele Uniunii Europene.
In septembrie 2010, Guvernul Romaniei solicita Comisiei Europene si Consiliului UE prelungirea
pana in 2018 a termenului de acordare a subventiilor la extractia de huila pentru unitatile miniere din
Valea Jiului, aducand argumente de ordin tehnic si social.
CSN MERIDIAN prin reprezentantul sau in Comitetul Economic si Social European ( CESE ), alaturi
de europarlamentarii romani si de reprezentantii altor state interesate, a sustinut necesitatea
prelungirii acordarii ajutorului pentru acest sector, demers care a fost concretizat prin pozitii
favorabile din partea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social European.
Ca urmare a acestor demersuri, Consiliului UE emite Decizia din 10 decembrie 2010, privind ajutorul
de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, publicata in data 21 decembrie
2010, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dispozitie juridica comunitara care permite statelor
membre sa acorde pana la 31 decembrie 2018, subventii pentru productia curenta de carbune in
anumite conditii.
Confederatia noastra este surprinsa sa constate, ca inca o data, Guvernul Romaniei dovedeste
inconsecventa politica in sustinerea propriilor demersuri prin neacordarea sumelor necesare sustinerii
extractiei de huila in Valea Jiului, cu toate ca documentul european mentionat permite acordarea de
fonduri in acest sens.
Solicitam Guvernului ROMANIEI sa indentifice de urgenta resursele financiare necesare continuarii
activitatii in 2011, in unitatile de extractie a huilei pentru a nu pune in pericol viitorul economic si
social al Vaii Jiului.
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