MINATURA2020 – zăcăminte minerale de importanță
publică
Comunicat de presă|Brussels|12 iunie 2015 - Un nou proiect al Uniunii Europene denumit
MINATURA2020 – Dezvoltarea unui concept-cadru pentru zăcămintele minerale din Europa,
finanţat în Programul Horizon 2020 al Comisiei Europene, a fost lansat la începutul anului 2015,
ca răspuns la nevoile sociale de a proteja zăcămintele minerale de importanţă publică
pentru viitor.

Exploatarea zăcămintelor minerale indigene din Europa este esenţială dacă vrem
să ne asigurăm că nevoile societăţii europene pot fi satisfăcute într-un mod
sustenabil. Pentru a atinge acest obiectiv, societatea are nevoie să se asigure că
există un acces efectiv la explorarea şi exploatarea zăcămintelor minerale, fără a
compromite nevoile generaţiilor actuale şi ale celor viitoare. În consecinţă, este
nevoie ca potenţialul de zăcăminte minerale exploatabile (inclusiv minele
abandonate şi istorice) să fie evaluat în mod specific şi în relaţie cu alte moduri de
folosire a terenurilor şi cu obiectivele legate de protecţia mediului. Dezbaterile cu
privire la exploatarea resurselor minerale şi utilizările alternative ale terenurilor
constituie o zonă de discuţie provocatoare care necesită argumente documentate.
Ca răspuns la această provocare, MINATURA2020, un nou proiect UE, finanţat în
cadrul programului de cercetare-inovare al comisiei Europene Horizon 2020, a fost
lansat în februarie 2015. Obiectivul global a acestui proiect de trei ani este acela
de a dezvolta un concept şi o metodologie pentru definirea şi, ulterior, protecţia
“Zăcămintelor Minerale de Importanţă Publică” pentru a asigura folosirea lor
optimă în viitor cu perspectiva de a fi incluse într-un cadru de reglementări
europene armonizate, cu rol de recomandare sau chiar de decizie politică.
Furnizarea unui cadru de planificare politică care include principiul sustenabilităţii în
exploatarea resurselor minerale, aşa cum există şi pentru alte resurse sau modalităţi
de folosire a terenului, este forţa directoare a proiectului MINATURA2020.
Coordonat de MinPol, Agenţia pentru Politici Minerale Internaţionale (Austria),
MINATURA2020 beneficiază de experienţa bogată şi competenţa unui consorţiu
internaţional de 24 de parteneri din 16 state membre UE (Austria, Belgia, Croaţia,
Franţa, Ungaria, Italia, Irlanda, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie) şi trei state nemembre (Bosnia şi
Herţegovina, Muntenegru, Serbia). Toţi partenerii din proiect au o expertiză
demonstrată de realizare a mai multor proiecte la nivel naţional, internaţional şi
comercial şi sunt participanţi activi ai comunităţii internaţionale a materiilor prime.
Se va pune un accent deosebit pe aplicaţiile şi sinergiile pan-Europene ale
proiectului. Prin urmare, consorţiul îşi propune să includă cât mai multe ţări
Europene în dezbaterile sale. În acest sens, vor fi organizate reuniuni de lucru ale
beneficiarilor în multe ţări europene, în 2016, pentru a recepta o cât mai largă
gamă de idei în domeniul Zăcămintelor Minerale de Importanţă Publică.
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