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A bizottsági ülést Sylvain Lefebvre az IndustriAll Európa főtitkár helyettese nyitotta 

meg, köszöntötte a résztvevőket és ismertette a napirendi pontokat. Ismertette az előző 

ülésen készült jegyzőkönyvet, valamint a múlt évben Katowicében megrendezésre 

kerülő energiaipari konferencia dokumentumát, az IndustriAll Európa 2030-ig szóló 

energia és éghajlatpolitikai keretrendszerét és az IndustriAll 2016-ban megrendezésre 

kerülő Kongresszusának előkészületeit.  

Hangsúlyozta, hogy nagy szükség van az ágazati szervezetek együttműködésére. Az 

európai piac túl gyorsan változik, megfelelő mennyiségű munkahelyre van szükség a 

kontinensen. A gazdasági folyamatok közül meghatározó volt az elmúlt időszakban az 

olajár drasztikus esése, a palagáz egyre nagyobb térhódítása. Számos iparágnak és 

országnak túl kell élnie ezt az időszakot. Az Egyesül Királyságban is bekövetkeztek 

hasonló események.  

 

Ralf Bartels 

A politika segíteni tud az ágazatoknak, beszélni kell a szektoriális problémákról és a 

lehetséges megoldásokról. A válságra adott reakciók meghatározzák a jövőbeni 

beruházásokat.  

 

Sylvain Lefebvre 

Az IndustriAll szervezeteinek kiemelt figyelmet kell fordítani a képzésre és az 

élethosszig tartó tanulásra. A kitermelő iparág területén a munkafolyamatok és a 

munkakörök is átalakulnak, amelyekhez a munkavállalóknak alkalmazkodniuk kell. 

Az iparágnak egyúttal megfelelő nyersanyag politikával is rendelkeznie kell. Az 

elmúlt időszakban Lengyelországban négy bányát is be akart zárni a kormány, de a 

sztrájkok hatására sikerült megvédeni a bányász munkahelyeket. Komoly kihívást 

jelent a palagáz megjelenése és egyre intenzív kitermelése Észak-Amerikában. Sajnos 

Magyarországon az utolsó mélyműveléses szénbánya is bezárásra került. Fontos lenne 

a tisztaszén technológia egyre több tagállamban való megjelenése, térnyerése. Meg 



kell érteni az emberekkel, hogy a szén nem veszélyes és vannak technológiák amellyel 

minimális lehet a károsanyag kibocsátás. Nagy beruházás a meglévő szénbányák 

bezárása. Európában jelentős nyersanyagok állnak rendelkezésre, amelyeket ki kel 

használni, ezáltal tovább biztosítható az ágazatban dolgozó emberek munkahelyei.  

Nem szabad megfeledkezni az iparról, az ipari munkahelyekről! 

Az európai szociális párbeszéd bizottságok több ágazatban is rendszeresen üléseznek, 

megfelelően működnek. Problémát jelent egyes ágazatokban nincsenek jelen a 

munkáltatói oldal képviselői.  

Az IndustriAll energia- és klímapolitikájára népszerűsíteni kell és meg kell érteni a 

tagsággal.  Számos kihívással szembe kell nézni, úgy mint a villamosenergia ára 

megfizethető legyen a lakosságnak és a vállalatoknak, az ellátás biztonsága 

nélkülözhetetlen, minél kisebb mértékben függjenek a tagállamok a külföldi 

energiaforrásoktól, valamint fontos az állandó beruházás, fejlesztés.  

Az energiapolitika európai szinten is kiemelten kell kezelni, amelyre az Európai 

Bizottság és az Európai Parlament is felhívta a figyelmet. Az ipari munkahelyek 

mindannyiunk számára fontosak. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a 

klímaváltozás kezelésében. Rendkívüli foglalkoztatási helyzetek alakultak ki Európa 

déli államaiban, Spanyolországban és Görögországban. Meg kell állapodni a 

megfelelő energiamixben, az orosz gázellátástól több európai állam is függ. Jean-

Claude Juncker elnök kijelentette, hogy jelentő támogatásra számíthat az energia 

szektor, de ez nem elegendő, további pénzösszegekre van szükség.  Az energia 

intenzív ágazatokban jelentős a műanyaggyártás és az építőipar szerepe.  A megújuló 

energiák megjelenésével új munkahelyek is létrejönnek.  Az energiapolitikák 

meghatározzák az országok és egyes régiók versenyképességét. Európa  

energiamixének kialakításakor figyelembe kell venni az energetikai összefüggéseket, 

diverzifikálni kell az energiaforrásokat. 


