
Projekti lõpparuanne  

Töötajate osalemisega seotud 
tänapäevased probleemid – COVID-19 
negatiivse mõju vastu võitlemine

EE



Projekti lõpparuanne pealkirjaga

Töötajate osalemisega seotud 
tänapäevased probleemid – COVID-19 
negatiivse mõju vastu võitlemine



3

Sissejuhatus

Projekti lähtepunkt oli projektipartnerite arusaam vajadusest suurendada töötajate 
osalust ettevõtetes pärast seda, kui Euroopa Liit on vastu võtnud majandusstrateegia, 
mida nimetatakse Euroopa roheliseks kokkuleppeks. Nende arvates võib töötajate 
äriühingu üldjuhtimises osalemise vahend tõhusalt toetada ettevõtteid ja nende töö-
tajaid kliimapöörde rakendamisel, mis on vajalik käesoleva liidu algatuse eesmärkide 
saavutamiseks. Seetõttu oli projekti peamine eesmärk suurendada töötajate osalust 
ettevõtetes seoses Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamisega. Võttes arvesse CO-
VID-19 pandeemia puhkemist 2020. aastal (ja  selle kestust projektiperioodi jooksul), 
tuli selle asjaolu tagajärgi arvesse võtta. Projektiga loodi võimalus põhjalikuks dialoo-
giks töötajate osaluse taseme üle ettevõtete juhtimises riikides, mida nad esindavad, 
ja selle üle, kuidas saaks seda Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamisel tugevdada. 
Võttes arvesse töötajate osalemise praegust taset, riikide olusid ja eelkõige kliimamuu-
tustega seotud üleminekuprotsessi keerukust, on seda teemat käsitletud laialdaselt, st 
võttes arvesse ka töötajate esindajate ja ettevõtjate muude kliimaalase üleminekuga 
seotud otsuste tegemises osalemise vormide analüüsi. Dialoogi kõigi vormide tugev-
damine võib luua soodsa keskkonna töötajate osaluse suurendamiseks ärijuhtimises. 
Nii töötajate huve esindavate ametiühingute kui ka ettevõtjate seisukohti tutvustavate 
tööandjate organisatsioonide osalemine projektis aitas täita projekti eesmärke.

Projekti erieesmärk oli vahetada arvamusi selle üle, kuidas suurendada töötajate 
tööhõivet ja uusi oskusi kliimamuutustega seotud üleminekul. Projekti eesmärk oli ka 
suurendada töötajate teadlikkust Euroopa rohelisest kokkuleppest ja seeläbi tugevda-
da nende vastupanuvõimet selle rakendamisega seotud probleemidele. Seda silmas 
pidades oli esmatähtis suurendada teadlikkust õiglasest üleminekust. Projekti eesmärk 
oli edendada Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamisel rahvusvahelist koostööd, 
sealhulgas ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide vahelist koostööd. Seetõttu 
nähti projektiga ette aruteluplatvormi loomine ja arendamine teadmiste vahetamiseks 
projektipartnerite vahel. Projekti eespool määratletud eesmärgid vastasid hästi koos-
tatud töömetoodikale. Lõpparuanne, mis koostati projekti raames ellu viidud tegevus-
te tulemusena, kajastab dialoogiprojekti partnerite tulemusi. Väärib märkimist, et pro-
jektiperioodil kehtinud COVID-19 pandeemia leviku vastaste eeskirjade tõttu rakendati 
enamikku meetmetest veebis. Organisatsiooniline kohtumine toimus hübriidformaa-
dis, samas kui projektipartnerite vahelised arutelud toimusid virtuaalsetes õpikodades.
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Projektipartnerid 

1. Poola ametiühingute liit (OPZZ), Poola ametiühing (projektijuht),

2. Tšehhi Vabariigi ehitusettevõtjate ühendus (ABE), Tšehhi Vabariigi tööandjate or-
ganisatsioon,

3. Tööstus-, kaubandus-, tehnika- ja tööstusliit (ASITECO), tööandjate organisatsioon 
Hispaaniast,

4. Tööstuse Töötajate Ametiühingute Keskliit (CCOO), Hispaania ametiühing,

5. Leedu metalliametite (LMPSS) ühendamine, Leedu ametiühing,

6. Alfa riiklik Ametiühingute Keskliit (Cartel ALFA), Rumeenia ametiühing,

7. Sõltumatu kaevanduste ja energiatootjate ametiühing (KESA), Eesti ametiühing.

Projekti metoodika
Avakoosolekul leppisid projektipartnerid kokku, et projekti metoodika põhineb muu 
hulgas võrdlusanalüüsil, mille käigus võetakse väljaspool ärijuhtimises osalemise vald-
konda arvesse ka Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamise majanduslikke, sotsiaal-
seid ja poliitilisi tegureid. Need tegurid määravad tõepoolest kliimapöörde läbiviimise 
viisi ja seega meetmed selle õigluse tagamiseks.

Projekti uurimis- ja analüüsietapis analüüsiti ja võrreldi muu hulgas töötajate praegust 
osalust ettevõtte juhtimises projektipartnerite riikides võrreldes Euroopa Liidu riikide-
ga, sotsiaaldialoogi mõju riigi poliitikale, sotsiaalpartnerite seisukohti ja nõudmisi seo-
ses Euroopa rohelise kokkuleppega. Teabe hankimine ja analüüsimine jätkus aga kogu 
projekti kestel. See oli oluline, pidades silmas muutuvaid olusid, milles riigid rakenda-
vad Euroopa rohelist kokkulepet, sealhulgas COVID-19 järjestikuseid laine ja  sellega 
seotud SARS-CoV-2 viiruse leviku vastaseid poliitikameetmeid, samuti energiahindade 
tõusu, süvendades tarneahela häireid ja lõpuks Venemaa rünnakut Ukraina vastu. Ana-
lüüsiti teavet olemasolevatest allikatest (laua- ja sekundaaruuringud). Teavet koguti ka 
projektipartnerite vahelise teabe, oskusteabe ja heade tavade vahetamise teel. Selleks 
kasutatakse projektis interaktiivseid koostöömeetodeid ametiühingute esindajate 
ja tööandjate organisatsioonide vahel temaatilistel seminaridel. Temaatilised semina-
rid olid peamine tegevus projekti eesmärkide saavutamisel ning seetõttu seati projekti 
selle etapi tõhusaks kasutamiseks prioriteediks selle ülesande täitmise ettevalmistu-
setapp. Projektipartnerid koostasid projekti eesmärkidega hõlmatud valdkonnas riik-
likud aruanded (juhtumiuuringud), mida nad seejärel tutvustasid seminaril. Selle tule-
musena oli projektipartneritel kindel alus põhjalikuks võrdlusanalüüsiks ja aruteludeks 

seminaridel ning nende koostöö oli metoodiline. Projektipartnerid tegid järeldused 
SWOT-analüüsist, milles tehti kindlaks tugevad ja nõrgad küljed, võimalused ja riskid 
Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel üksikutes riikides, võttes arves-
se COVID-19 pandeemia puhkemist. Lisaks hõlmas iga seminar vastastikust õppimist 
ja  kogemuste vahetamist projektis kindlaks määratud kolmest teemast ühe raames, 
nimelt Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna sidumine COVID-19 pandeemia tee-
madega, õiglane üleminek ja majanduse arukas spetsialiseerumine. Seminaril koguti 
teavet, häid tavasid ja soovitusi töötajate osalemise suurendamiseks Euroopa rohelise 
kokkuleppe rakendamises. Seminaride rakendusetapp on tugevdanud ka projektipart-
nerite võrgustikku. Projektipartnerite vaheline teabevahetus projekti kõigis etappides 
võimaldas koostada projekti lõpparuande.

Projekti raames ellu viidud tegevused

1. Projektipartnerite koosolek projekti käivitamiseks, mille käigus lepiti kokku te-
gevuste metoodika ja ajakava ning loodi kontaktvõrgustik.

2. Seminarid teemavaldkondades:

 » Euroopa roheline kokkulepe ja COVID-19 pandeemia,

 » Euroopa roheline kokkulepe ja õiglane üleminek;

 » Euroopa roheline kokkulepe ja majanduse arukas spetsialiseerumine.

3. Seminarietappi kokkuvõttev koosolek, mille eesmärk on teha kindlaks projekti-
partnerite õpikodade järeldused ja arutada lõpparuande ulatust.

4. Lõpparuannet tutvustav lõppkonverents ja projektide hindamisuuringute arutelu.

Neid meetmeid täiendas projekti veebisaidi ettevalmistamine, mis sisaldas muu hulgas 
teavet projekti käimasoleva rakendamise kohta.

Käesolev projekti lõpparuanne pealkirjaga Töötajate osalemisega seotud tänapäevased 
probleemid – COVID-19 negatiivse mõjuga tegelemine on suunatud töötajate esindajate 
ja ettevõtjate esindajate toetamisele nende toetustegevuses teabe, soovituste ja hea-
de tavade abil. Esimeses peatükis on esitatud projekti tegevuse eesmärgid ja vahen-
did. Teises peatükis esitatakse peamised õppetunnid projektipartnerite koostööst ning 
töötajate osalemise ja  sotsiaaldialoogi praegusest korrast, mis võib toetada selliste 
meetmete rakendamist, millega edendatakse sotsiaalset dialoogi ja  töötajate osale-
mist ärijuhtimises Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamise ajal. Kolmas peatükk si-
saldab soovituste ja heade tavade kogumit.
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I peatükk

Euroopa roheline kokkulepe1 on Euroopa Komisjoni poolt 2019. aastal vastu võetud Eu-
roopa Liidu majandusarengu strateegia ja selle rakendamise eesmärk kliimamuutustega 
seotud ülemineku kaudu on muuta Euroopa Liidu majandus vähese CO2-heitega majan-
duseks. Samal ajal on strateegia eesmärk elavdada Euroopa majandust pärast COVID-19 
pandeemiat ja tagada energiajulgeolek pärast Venemaa rünnakut Ukraina vastu.

Varsti pärast Euroopa rohelise kokkuleppe käivitamist on Euroopa Liidu riigid koge-
nud COVID-19 pandeemiat ja võtnud meetmeid selle leviku vastu, mis on muu hulgas 
mõjutanud töötajate töötingimusi. Suures osas määrasid kriisivastased meetmed kind-
laks riikide valitsused ise, kuigi sotsiaalpartnerid olid sageli kaasatud ka kriisivastaste 
meetmete määratlemisse. Sageli on pandeemiaperioodi kasutatud töötajate kahjuks 
lahenduste leidmiseks. Paljusid töötajaid on mõjutanud nende õiguste, sealhulgas 
töötervishoiu ja tööohutuse kuritarvitamine. Praeguse COVID-19 pandeemia mõjuga 
tegelemine koondab ametiühingu- ja riigijõude ja -meetmeid, piirates võimalust täie-
likult osaleda kliimamuutustega seotud üleminekuprotsessis. COVID-19 pandeemia 
on toonud esile riikide puudujäägid avalikes teenustes, sealhulgas hariduses ja tervis-
hoius, ning ebapiisava digitaliseerimise. Kaugtöö levik raskendab omakorda sotsiaal-
partnerite suhtlemist töötajatega, sotsiaaldialoogi ja uute liikmete kaasamist.

Edendatakse avaliku sektori toetust meetmetele, mille eesmärk on parandada keskkon-
na kvaliteeti. Ettevõtted, kes on teadlikud oma tegevuse probleemidest, võtavad üha 
enam arvesse keskkonnaaspekte. Keskkonnahoidlik tootmine määrab üha enam kaupa-
de ostmise ja tarneahelates osalemise ning juurdepääs puhtale energiale on välismaiste 
otseinvesteeringute või projektide rahastamise otsustav tegur. Kõrgete energiahindade 
tõttu on selle hind üha olulisem ka äriotsuste tegemisel ja selle mõju tõttu ühiskonna 
elutingimustele. Suurem teadlikkus kliimamuutustest ei käi aga alati käsikäes kliimakait-
seks vajalike muutuste olemuse, kulude ja riskide mõistmisega ega ole valmis neid ise 
kandma, muutes eluviise. Samal ajal raskendavad kliimapoliitika rakendamist märkimis-
väärselt COVID-19 pandeemia ja Venemaa agressioon Ukraina vastu.

Euroopa rohelise kokkuleppe vastuvõtmisest tulenev kliimaalane üleminek hõlmab 
põhjalikke muutusi ELi majanduses. See on keeruline protsess, mille käigus muutuvad 
energiaallikad ja ettevõtete, eriti tööstusettevõtete toimimine. Kuigi kliimamuutuste-
ga seotud üleminekut käsitlev arutelu keskendub tooraine- ja energiasektorile, tuleb 
Euroopa rohelises kokkuleppes teha muudatusi ka näiteks transpordis, autotööstuses, 

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019–2024/european-green-deal_et

ehituses, põllumajanduses, metsanduses ja  jäätmekäitluses. Kõige selle eesmärk on 
luua ringmajandus, st ressursitõhus. Üleminekuprotsessiga kaasnevad suured ühis-
kondlikud muutused, tööturu kohandamine, haridus, eluasemete kütmine ja transport. 
Protsess peaks olema kiire, võttes arvesse kliimamuutustega seotud ülemineku kee-
rukust. Muutused mõjutavad eriti rängalt piirkondi, kus energia tootmine ja  tootmi-
ne on koondunud, ning tööstusettevõtteid. Kliimamuutustega seotud üleminekuga 
seotud probleemid mõjutavad ka mikro- ja väikeettevõtjaid. Kliimamuutustega seotud 
ülemineku kulud on samuti riigi (sealhulgas piirkondade) tulude märkimisväärne vä-
henemine, mis tuleneb teatavate ettevõtete likvideerimisest või sulgemisest, mis võib 
negatiivselt mõjutada nende kasvupotentsiaali.

Hoolimata Euroopa rohelise kokkuleppe vastuvõtmisest on ettevõtete kliimastratee-
giad endiselt piiratud. Tavaliselt on tegemist avalik-õiguslike ettevõtetega, kellel on 
rahvusvaheline kapital või välissuhted (turud), kes on teadlikumad vajadusest kesk-
konnameetmete järele. Samuti suurendab see äriühingu sidusrühmade survet seda 
teha või nõuab konkurentsivõime säilitamist. Lisaks ei toimu laiaulatuslikku, põhjalikku 
ja teadlikku arutelu selle üle, kuidas rakendada kliimapoliitikat, mis ei soodusta kaas-
tunnet ja kaasvastutust kliimapoliitika rakendamisel töötajate ja kogu ühiskonna seas. 
See suurendab ohtu, et kliimapööret ei viida ellu sotsiaalselt õiglasel viisil.

Kliimapööre on nii võimalus, väljakutse kui ka oht. Eesmärk on ületada arengutõkked 
(investeerides ulatusliku avaliku ja erasektori infrastruktuuri taastamisse), suurendada 
äri- ja  riigiinnovatsiooni ning parandada kodanike tervist. Väljakutseks on ülemine-
kuperiood ja (era- ja avaliku sektori) kliimapöörde kulud ning selle keerulise protsessi 
tulemuse ebakindlus. Töökohtade kaotuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse suurenemi-
se ning piirkondade olukorra halvenemise oht ohustab Euroopa kokkuleppe rakenda-
mist, eelkõige neid, mis on seotud tööstuse kontsentreerumisega ning mis on seotud 
tooraine kaevandamise ja energiatootmisega. Oluline tegur on ka ELi riikide energiajul-
geolek ja nende rahvusvahelise konkurentsivõime säilitamine.

Vaatamata sellele, et ELis on juhtumeid väga palju, on probleemid, millega töötajad 
ja  ettevõtjad tulevastes kliimamuutustega seotud üleminekuprotsessides silmitsi sei-
savad, sarnased. Paljud töötajad kardavad, et kui kliimamuutustega seotud ülemineku 
protsessis ei võeta arvesse tööjõuprobleeme, kaotavad nad oma töökohad ja et kaota-
tud töökohtade kompenseerimiseks loodud uued töökohad ei ole võrdväärsel tasemel. 
Pessimism on kliimapöörde mõju pessimistlik. Kuigi mehed töötavad kõige tõenäolise-
malt sektorites, mis vajavad kohanemist kliimanõuetega, kaotavad naised ka sissetuleku 
ja nende töövõimalused seisavad juba silmitsi töötingimuste, palgalõhe ja ebatõhusate 
riiklike hooldusteenustega seotud takistustega. Naised võivad olla sunnitud tööturule 
sisenema elukalliduse suurenemise tõttu, eelkõige energiakulude tõttu, mis on tingitud 
CO2-heite vähendamisest ja uute energiaallikate vähesest arengust. Neile ja majanduse-
le oleks kahjulik, kui tegemist oleks madalapalgalise tegevusega tööstussektorite muu-
tuste (ja vähendamise) tingimustes või oskuste nappuse ebatõhusa lahendamisega.

Ametiühingud rõhutavad, et kliimamuutustega seotud ülemineku negatiivne mõju 
mõjutab prognoositust rohkem töötajaid ja  ettevõtteid ning toob kaasa praegusest 
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suuremad kulud. Tuleb märkida, et ümberkujundatud sektorites koostööd tegevad 
ettevõtted ei asu mitte ainult piirkondades, kus tootmine on koondunud, vaid kogu 
riigis. Praktikas sõltub iga äriühingu tegevus enam-vähem vähese CO2-heitega ma-
jandusega kohanemisest. Ettevõtted osutavad takistustele uutesse tehnoloogiatesse 
investeerimisel. Eespool väljendatud mured realiseeruvad nüüd kiiremini kui Euroopa 
rohelise kokkuleppe kliimapöörde sihtmõju (innovatiivne, vähese CO2-heitega majan-
dus, millel on keskkonnahoidlikud töökohad ja parem elukvaliteet, mis tuleneb kesk-
konnaseisundi paranemisest). See suurendab ohtu, et ühiskond lükkab tagasi Euroopa 
rohelise kokkuleppe idee ja  suutmatus rakendada üleminekut ühiskonna vaesumise 
ja ettevõtete raskuste tõttu oma tegevuse ümberkujundamisel suurte energiakulude 
tingimustes. Kliimamuutustega seotud ülemineku loogika, pidades silmas erinevaid 
poliitikavaldkondi väljaspool Euroopa Liitu, on samuti ühiskonna jaoks arusaamatu. 
Samuti on vastu kliimamuutustega seotud ülemineku kulude ja  tulude ebaõiglasele 
jaotusele ELi riikide ja sotsiaalsete rühmade vahel. Samuti rõhutatakse kolmandate rii-
kide madalaid kliimaeesmärke.

Oluline on saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid. Eelkõige peab kliima-
muutustega seotud üleminekul olema õiglane mõõde, et kedagi ei jäetaks kõrvale ja et 
sellest majandusstrateegiast saadav kasu realiseeruks, nagu eeldab Euroopa Komisjon. 
Lähtepunktiks peaks olema kavandatud meetmete kulude ja  tulude usaldusväärne 
hindamine, et kliimamuutustega seotud üleminekuga seotud koormust ja kasu õigla-
selt jaotada. On oluline, et kodanikud panustaksid kliimamuutustega seotud ülemine-
ku kuludesse kooskõlas oma rahaliste võimalustega ja saaksid sellest proportsionaal-
selt kasu.

Halvasti kavandatud kliimaalane üleminek seab ohtu töökohad, elutingimused ja ärite-
gevuse. Muudatused tuleb kavandada ja jaotada aja jooksul. See lähenemisviis on vara-
sematest majanduslikest muutustest liiga sageli kadunud, mis on põhjustanud piirkon-
dade olukorra halvenemist ja sotsiaalset tõrjutust. Seni on riik ja ettevõtted liiga sageli 
nihutanud muutustega kohanemise kulud ja vastutuse üldsuseni ning ei ole eraldanud 
piisavalt vahendeid koolituseks ja  sotsiaalkaitseks. Majanduse ümberkujundamise 
protsessi ebaõnnestumine oli tingitud ka sellest, et ei võetud arvesse sotsiaalpartnerite 
seisukohti ja nende rolli protsessis. Neid kogemusi arvesse võttes tuleks tagada kodani-
ke osalemine otsustusprotsessis selle kohta, kuidas kliimapööret ellu viia. Õiglane klii-
maalane üleminek peab kaasama töötajad otsustusprotsessi selle kohta, kuidas seda 
rakendada ettevõtte tasandil, kus nad töötavad, ning kvaliteetsesse sotsiaaldialoogi 
riiklikul tasandil. Need on piisavad vahendid, et suurendada mitteainuõigusliku (kaa-
sava) ja õiglase kliimapöörde võimalusi. Seetõttu oli asjakohane rakendada töötajate 
osalemisega seotud tänapäevaste probleemide projekti, et võidelda COVID-19 negatiivse 
mõju vastu, mille eesmärk on muu hulgas suurendada töötajate osalust äriühingute 
juhtimises.

Tõhusas riiklikus kliimamuutustega seotud ülemineku poliitikas tuleb arvesse võtta rii-
gi kestliku arengu vajadust, investeeringuid innovatsiooni ja kõrgtehnoloogiasse, taga-
des samal ajal kvaliteetsed töökohad. Erilist tähelepanu tuleb pöörata tööstuse ümber-
kujundamisele, mis on majanduskasvu, innovatsiooni ja oskustööjõu allikas. Elujõuline 

tööstus sõltub teiste tööstusharude tegevusest, haridusest või teadus- ja arendustege-
vusest. Seepärast tuleks tööstuspoliitika viia kooskõlla kliimaeesmärkidega, luues sa-
mal ajal tingimused kvaliteetsete töökohtade loomiseks. Palgakasv ja töötajate korralik 
töötasu peaksid olema õiglase kliimapoliitika nurgakivi. Euroopa rohelist kokkulepet 
tuleks kasutada eespool nimetatud eesmärkide saavutamise vahendina ja see ei tohiks 
olla takistuseks.

Kliimamuutustega seotud ülemineku saavutamise põhitingimus on töötajate ja nende 
esindajate osalemine ülemineku kavandamises ja juhtimises. Ametiühingud ja tööand-
jate organisatsioonid on kliimamuutustega seotud dialoogi loomulik ja  kohustuslik 
partner. Kollektiivläbirääkimiste ja  sotsiaaldialoogi tugev roll on õiglase ülemineku 
eeltingimus, kuna see võimaldab kolmepoolset koostööd, et arutada ja pidada läbirää-
kimisi lahenduste üle, mille eesmärk on leevendada negatiivset mõju tööhõivele ja ta-
gada kvaliteetsed töökohad. Üleminek toimub ettevõtte tasandil, seega peab sotsiaal-
dialoog äriühingu tasandil tõhusalt toimima. Töötajate esindajate osalemine äriühingu 
organites ja seega ka ettevõtete juhtimises võib aidata ellu viia kliimamuutustega seo-
tud ümberkorraldusprotsesse kestlikul ja sotsiaalselt õiglasel viisil. Koostööl põhinev 
lähenemisviis ja dialoog kliimamuutustega seotud ülemineku rakendamisel eeldab va-
litsuse ja tööandjate tahet ja pühendumust sellise protsesside juhtimise vormi eeliste 
realiseerimiseks. Õiglane üleminek peab hõlmama mitut sidusrühma hõlmavate part-
nerluste loomist ning vastutus sotsiaaldialoogi integreerimise eest üleminekuprotses-
si lasub riigiasutustel ja ettevõtte tasandil tööandjal. Peale selle on ettevõtte tasandi 
ametiühingutel, mis on töötajatele kõige lähemal ja  kes on äriühingutega otseselt 
seotud, koostöö äriväliste sidusrühmadega – avaliku halduse organisatsioonid või va-
litsusvälised organisatsioonid –, et osaleda algatustes, mille eesmärk on kaasata tööta-
jaid ja suurendada üldsuse toetust töötajate osalemisele. Tööandjate organisatsioonid 
peaksid saama samaks vahendiks töötajate osalusel ärijuhtimises. Sotsiaalpartneritele 
tuleks pakkuda olulist sisulist ja logistilist tuge, et nad saaksid aidata luua õigeid tingi-
musi partnerlusteks ja töötajate osalemiseks kohalikus keskkonnas.

Sotsiaaldialoogi tervisel on keskne roll sotsiaalpartnerite strateegiate kujundamisel 
kliimapöörde elluviimisel. Praegune süsteemse sotsiaaldialoogi puudumine selles kü-
simuses ei soodusta aga kaasosaluse ja kaasvastutuse tunnet kliimapoliitika rakenda-
misel. Vaatamata headele tavadele puuduvad sotsiaalpartneritel sageli täpsed teadmi-
sed valitsuse ja ettevõtete üleminekuprotsessi ja nende etappide kavadest. Otsused 
energiapoliitika valdkonnas on jätkusuutmatud ja lepinguid rakendatakse. See rasken-
dab protsessi sotsiaalselt õiglasel viisil kujundamist ning kliimamuutustega seotud üle-
mineku heakskiitmist ja toetamist.

Õiglane kliimapööre peab tähendama majanduse ümberkujundamist kaasaval viisil, 
mis tähendab ka inimeste toetamist selles protsessis. Õiglane üleminek nõuab sama 
ambitsioonikat sotsiaalpoliitikat kui kliimapoliitika. Praeguse õiglase kliimamuutu-
stega seotud ülemineku poliitika liiga kitsas kohaldamisala ja  piisava rahastamise 
puudumine raskendab probleemide lahendamist. Euroopa rohelise kokkuleppe rak-
endamine ei tohi kaasa tuua piirkondliku ja  sotsiaalse ebavõrdsuse suurenemist Eu-
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roopa Liidus ja riikides. Seetõttu on vaja tagada piisavad kulutused sotsiaalpoliitikale, 
sealhulgas piisavad hüvitised töötajatele, nagu lahkumishüvitised, kaevanduspuhkus, 
pensionid, töötushüvitised ning töötajate tööhõivet ja  koolitamist toetavate meet-
mete rahastamine. Haridussüsteem peaks olema ka valmis muutusteks, mis tulenevad 
kliimamuutustega seotud üleminekust ning avaliku sektori kulutuste kaudu arendatud 
teadus- ja arendustegevuse sektorist.

Euroopa rohelist kokkulepet tuleks rakendada kesksel kohal olevate töötajatega sõl-
mitud sotsiaalse lepingu alusel. Süsteemipõhises ja pidevas sotsiaalses dialoogis ning 
töötajate osalusel ettevõtte juhtimises tuleks luua protsessi terviklik raamistik. Kliimaa-
lane üleminek peaks olema prognoositav, kestlik ja  töötajatega kokku lepitud kõigis 
neid mõjutavates aspektides. Õiglase ülemineku raamistik peab tagama piisavad 
vahendid, tõhusa planeerimise, töötajate õiguste edendamise ja  tugevdamise ning 
sotsiaalpartnerite kaasamise majandusse intensiivse sotsiaaldialoogi kaudu. Raamis-
tikus tuleb arvesse võtta ka õiglase kliimapöörde õigus-, institutsioonilist ja finantsk-
eskkonda nii ELi riikide kui ka piirkondade tasandil ning kaasata ettevõtjaid ja kodu-
majapidamisi. Kliimamuutustega seotud üleminek peaks põhinema usaldusväärsetel 
eel- ja  järelanalüüsidel ning tsükliliselt jälgitavatel näitajatel, et muuta see õiglaseks. 
Igas etapis tuleks arvesse võtta sotsiaalset mõõdet, sealhulgas aega, mis on vajalik 
tööturgude ümberkujundamiseks, töötajate hariduse ja oskuste kohandamiseks ning 
töötajatele ja leibkondadele mõeldud toetusvahendite rakendamiseks. Üleminekupro-
tsessi tuleb integreerida sotsiaalkaitse vormis turvavõrk, et kaitsta kodanikke muutuste 
negatiivse mõju eest, eelkõige kõige haavatavamaid.

Jõupingutused kodanikele taskukohase energiavarustuse tagamiseks peavad tõhusalt 
kaitsma ühiskonda kütteostuvõimetuse eest. Euroopa sotsiaalõiguste samba kohaselt on 
igaühel õigus pääseda juurde kvaliteetsetele põhiteenustele, sealhulgas vesi, kanalisat-
sioon, energia, transport, finantsteenused ja digitaalne kommunikatsioon. Neid teenuse-
id vajavate inimeste juurdepääsu tuleks toetada. Seetõttu on vaja vahendeid, et toetada 
kodumajapidamisi energiahindade tõusuga toimetulekul ning investeerida energiatõhu-
satesse ja keskkonnahoidlikesse eluasemetesse ja transpordilahendustesse. Kuigi mõned 
riigid juba rakendavad turvavõrke, nõuab kliimamuutustega seotud ülemineku õiglane 
mõõde, et need oleksid süsteemsed ja suunatud rangelt abivajajatele.

Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamine toimub praegu keerulises majanduslikus, 
sotsiaalses ja poliitilises kontekstis. Euroopa Liidus on energiahinnad märkimisväärselt 
tõusnud, mis oli algselt suuresti tingitud toormehindade tõusust maailmaturul, kui ma-
jandus taastus COVID-19 pandeemia järgsest aeglustumisest. Venemaa rünnak Ukraina 
vastu on veelgi tõstnud energiahindu tasemele, mida töötajatel ja ettevõtetel on raske 
kanda. Tõusvad hinnad nõrgendavad oluliselt töötajate ostujõudu, tekitades kasvava 
vaesuse ohu. Energiahinnad on ka üks peamisi kõrge inflatsiooni ja kasvavate tootmi-
skulude põhjustajaid, mis võib töökohti veelgi ohustada. Olukord Euroopa Liidus on 
selles osas erinev, kuid üldsuse mure on laialt levinud.

Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamise muutuva keskkonna tõttu on vaja ajako-
hastada Euroopa Liidu kliimapoliitika strateegiat, muu hulgas seoses energiaallikate 
jaotuse struktuuriga järgnevatel aastatel ja selle sihtotstarbega ning kliimamuutuste-
ga seotud ülemineku õiglaseks mõõtmeks muutmiseks vajalike ressurssidega. Euroo-
pa Liit tervikuna ja kõik ELi liikmesriigid peavad tagama energiavarustuse taskukohase 
hinnaga lühikeses ja pikas perspektiivis. ELi ja liikmesriikide meetmed selles protsessis 
peaksid olema sidusad ja  üksteist täiendavad ning tuleks tagada solidaarsus Euroo-
pa Liidus. Energiavarustuse suundade ja  allikate mitmekesistamine, tehnoloogiasse 
investeerimine ning energiajulgeoleku ja  -sõltumatuse tagamine on kiireloomulised 
meetmed, mis nõuavad paindlikkust Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamisel. En-
ergiaallikate jaotuse kujundamine üksikutes ELi liikmesriikides ja ELi tasandil ELi ener-
giapoliitika kohta tehtud otsused määravad kindlaks ettevõtete otsused ja mõjutavad 
seega töötajate tööhõive- ja  elutingimusi, eriti piirkondades, kus tooraine kaevan-
damine ja energiatootmine on koondunud. Seega määrab see kindlaks neile protses-
sidele antava avaliku sektori toetuse struktuuri.

Kliimamuutustega seotud ülemineku protsessis tuleb esikohale seada töökohtade 
kaitse ja  töötajate elukvaliteet. On vaja kavandada, kuidas säilitada ja  luua töökohti 
vähese CO2-heitega majanduse jaoks ning korraldada ümber olemasolev majanduste-
gevus, säilitades samal ajal nende tööjõupotentsiaali. Kliimaeesmärkide saavutamiseks 
on vaja tõhusaid vahendeid, et toetada töötajaid ja ettevõtjaid kliimamuutustega seo-
tud ülemineku protsessis, et vähendada töökohtade kaotamise, sotsiaalse tõrjutuse 
ja ettevõtete konkurentsivõime ohtu. Töötajaid ja nende perekondi tuleks aidata ko-
haneda vähese CO2-heitega majandusega, maksimeerides samal ajal nende vajadusi 
ja huve. Töötajatele tuleb anda teadmisi ja rahalist toetust, et kohaneda muutustega, 
sealhulgas nende eraelus. Suurt tähelepanu tuleks pöörata haridusele ja töötajate os-
kuste tõhusale parandamisele, mida on vaja tööturul vähese CO2-heitega majanduse 
jaoks. Kliimamuutustega seotud ülemineku protsessis tuleb kaitsta ühiskonna kõige 
haavatavamaid rühmi tõhusate sotsiaaltoetussüsteemide kaudu.

Tuleb rõhutada, et kliimapööre ei ole ainus praegu toimuv protsess. Digiteerimisest 
ja  automatiseerimisest tulenevad muutused tööturul ning uued tööpakkumise vor-
mid mõjutavad töötajate töötingimusi ja  sotsiaaldialoogi. Sotsiaalpartnerid peavad 
olema kaasatud nende muutuste kujundamisse ja suutma oma liikmeid esindada, et 
tagada nende protsesside kasu, suurendades pidevalt oma suutlikkust. See nõuab 
investeerimist töötajate ja ettevõtjate esindajate teadmistesse ja oskustesse ning tu-
gevaid koostöövõrgustikke organisatsioonide ja  sidusrühmade tasandite vahel. Sot-
siaalpartnerite ja töötajate esindajate tõhus tegevus äriühingute juhtorganites nõuab 
nende liikmete kaasamist ja üldsuse toetust esitatud nõudmistele (tehase, piirkonna 
ja riigi tasandil), sealhulgas töötajate ja mitteassotsieerunud äriühingute puhul, seal-
hulgas uutes tööstusharudes. Ametiühingud on seetõttu kliimamuutustega seotud 
ülemineku kontekstis raskes olukorras. Ühest küljest peavad nad kaitsma töötajate 
õigusi ja  teisest küljest võib majandussektorite ümberkujundamine viia töökohtade 
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sulgemiseni ja seega liikmete arvu vähenemiseni. Ametiühingud peavad seetõttu välja 
töötama strateegiad oma suuruse säilitamiseks, sealhulgas koondades uute ettevõtete 
töötajaid. Kliimamuutustega seotud üleminekut võib pidada ametiühingute jaoks 
võimaluseks suurendada liikmeskonda ja seda ümber korraldada. Selleks on aga vaja 
teadmuskapitali ja vahendeid, mis on ette nähtud tegevuste koondamiseks, mille tu-
lemusi iseloomustab ebakindlus.

II peatükk

Sotsiaalne dialoog ja töötajate osalemine äriühingu üldjuhtimises edendavad sotsiaal-
selt vastutustundlikku ettevõtlust. Need suurendavad protsesside läbipaistvust ja te-
htud otsuste järjepidevust ning seega ka üldsuse heakskiitu. Kogemused näitavad, 
et ametiühingute tegevus ettevõttes on töötajate huvide esindamise kõige tõhusam 
vorm. Kahjuks on sotsiaaldialoog paljudes riikides suhteliselt nõrk. Sageli ei tunnusta 
valitsus ametiühinguid ega muid töötajate esindamise vorme. Samuti ei suhtu valitsus 
alati ametiühingutesse positiivselt ega täida sotsiaaldialoogi kohustust, mis väljendub 
majanduses tavades. Paljudel juhtudel takistavad ametiühingute loomist ja  toimim-
ist õiguslikud tõkked või tööandjate vastumeelsus. COVID-19 pandeemia puhkemine 
on tekitanud täiendavaid riske riigi ja  ettevõtjate meelevaldsele otsuste tegemisele, 
halvendanud sotsiaaldialoogi kvaliteeti paljudes ELi riikides, vähendanud töö- ja ame-
tiühinguõigusi ning suurendanud tööõiguse mittejärgimist.

Töötajate osalemine (mida mõistetakse töötajate osalemisena ettevõtte otsustus-
protsessis ja nende osalemisena äriühingu juhtimises) toimub töötajate esindajatena 
dialoogis tööandjaga ja kolmepoolse sotsiaaldialoogiga tegelevates asutustes. Õigus 
teabele on elementaarne ja  oluline vorm töötajate kaasamiseks töökoha juhtimisse 
ja meeskonna ja tööandja vahelistesse kontaktidesse, mis on aluseks töötajate osale-
misele juhtimises ja kõigis töötajate esindajate kollektiivsetes meetmetes. Töötajatele 
või nende esindajatele tuleb tagada, neid teavitada ja nendega õigeaegselt konsult-
eerida ühenduse õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud juhtudel 
ja tingimustel. Töötajatel ja tööandjatel või nende organisatsioonidel on liidu õiguse 
ning siseriiklike õigusaktide ja  tavade kohaselt õigus pidada asjakohasel tasandil 
läbirääkimisi kollektiivlepingute üle ja neid sõlmida ning huvide konflikti korral kollek-
tiivselt oma õigusi kaitsta, sealhulgas streikida. Töötajate osalemine ettevõtte juhti-
mises eeldab töötajatega konsulteerimist strateegiliste otsuste ja vahendite puhul, et 
tagada tõhus teabevoog ettevõtete toimimise kohta.

Töötajate ettevõtte juhtimisse kaasamise tõhus vorm on meeskonna esindajate osa-
lemine äriühingute juhtorganites: järelevalvenõukogu ja  haldusnõukogu. järeleval-
venõukogu ja haldusnõukogu. Töötajate osalemine juhtimises tähendab, et töötajad 
saavad oma esindajate kaudu äriühingu organites ühiselt otsustada äriühingu tege-
vuse üle. Töötajad valivad või nimetavad oma esindajad äriühingu põhikirjajärgsetesse 
organitesse, näiteks juhatusse või nõukogusse, kellel on põhikirjajärgsete organite 
koosolekutel osalemisel mõju äriühingu juhtimisele.

Töötajate osalemine ei ole äriühingu juhtimise tavapärane vorm. Nii töötajate 
ja  ettevõtjate kui ka avalikkuse hulgas puuduvad teadmised sellest ettevõtte juhti-
mise viisist. Töötajate osaluse vähene kasutamine on tingitud keerulistest õiguslikest 
ja ajaloolistest asjaoludest, mille kohaselt ta saab tegutseda teatavat liiki omandis ole-
vates ettevõtetes (nt need, mis on loodud riigi omanduses olevate ettevõtete erasta-
misprotsessi käigus). Töötajate esindajad äriühingutes on enamasti esindatud riigi 
omandis olevates üksustes, harvemini eraomandis olevates üksustes. Eeskirju on raske 
jõustada, sest tööandjad ei soovi teha töötajate esindajatega koostööd, ilma et nad 
näeksid, et neil oleks juhtiv roll, rikkudes töötajate osalemise eeskirju, sealhulgas tööta-
jate õigust valida ja ametist vabastada juhatuse ja nõukogu liige. Samuti ei soovi nad 
korraldada töötajate esindajate valimist äriühingute juhatustesse, piirata esindajate 
arvu ja muuta nende töö keerulisemaks, näiteks piirates juurdepääsu teabele. Teisest 
küljest on töötajate esindajatel äriühingu juhatuses raske roll, kuna nad ei suuda alati 
anda ettevõtte töötajatele täielikku teavet ja et ettevõtte juhtimisel saab arvesse võtta 
kõiki töötajate vajadusi. See mõjutab töötajate esindajate töö hindamist äriühingu juh-
torganites ja nende toetust meeskonnas oma huvide esindamise vormile.

Töötajate osalemist juhtkonnas kasutatakse ka eraettevõtetes ja ametiühingud on har-
vem. Seda mõjutab muu hulgas tööandja ja töötaja vahelise suhte ülesehitus tööandja 
peamise rolliga, aga ka töötajate õiguste austamise ulatus. Näiteks Poolas on töötajad 
kaasatud ettevõtete juhtimisse vähestes äriühingutes, mis on minevikus muutunud (ri-
igi omandis olevast üksusest avalik-õiguslikuks üksuseks) ja välisosalusega. Hispaanias 
on aga nii riigi osalusega ettevõtteid kui ka avalik-õiguslikke asutusi.

Töötajate väike osalus ja teadmised sellise ettevõtte juhtimise vormi kohta muudavad 
näiteks keeruliseks kontaktide võrgustiku loomise selles äriühingu juhtimises osalejate 
vahel, et vahetada teadmisi ja jagada häid tavasid. See piirab survet töötajatele, et nad 
suurendaksid seda liiki töötajate huvide esindamise rolli töökoha otsustusprotses-
sides ja mõistaksid sellest tulenevat kasu ettevõtjatele. Samuti on teavet selle kohta, 
mil määral seda vormi majanduses kasutatakse. Enamasti toetavad ametiühingud 
ettevõtte juhtimist, et kasutada töötajate osalemist ja luua ametlike andmekogumite 
asemel töötajate esindajate kontaktvõrgustik äriühingute juhtorganites.

Töötajate osalemine on demokraatia vorm töökohal ja  on seega kasulik vahend 
kliimamuutustega seotud ülemineku õiglaseks elluviimiseks. See suurendab töötajate 
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teadmisi muutustest ja annab neile võimaluse mõjutada nende rakendamist, suuren-
dades seeläbi nende aktsepteerimist. See suurendab töötajate vastutust ettevõtte 
edu eest ja samal ajal tööandja vastutust töötajate heaolu eest, suurendades seeläbi 
ettevõtete sotsiaalset vastutust ja  jätkusuutlikkust. See võimaldab otsuste paremat 
kvaliteeti, protsesside tõhusamat rakendamist ja  tasakaalustatud mõõdet. Töötajate 
osalemisele aitab kaasa parem teabevoog, mis kasutab ära ettevõtte potentsiaa-
li ja  tagab juhtimisprotsesside järjepidevuse. Töötajate osalemine väljendub selles 
kogukonnas, kus majandustegevus toimub, mis annab süsteemsetele protsessidele 
inimmõõtme. Selline äriühingu üldjuhtimise vorm annab võimaluse võtta kliimamuu-
tustega seotud üleminekul arvesse kõigi sidusrühmade huve, st mitte kedagi praktikas 
kõrvale jätta. Seepärast on ettevõtjatel kasulik paremini tunnustada töötajate 
ärijuhtimises osalemise eeliseid, eelkõige seoses Euroopa rohelisest kokkuleppest 
tulenevate kliimanõuetega kohanemisega.

Töötajate osalemine on ametiühingust või töötajate nõukogust eraldi töötajate esin-
datuse vorm äriühingu tasandil. Reguleerimise eri vormid, sealhulgas erinevad rollid 
ja  pädevused. Töötajate osalemist tuleks sotsiaalse dialoogi kontekstis vaadelda va-
hendina, mille abil muuta ettevõtte majandustegevuse sotsiaalne mõõde reaalsuseks.

Nii sotsiaalpartnerite kui ka töötajate esindajate tegevus äriühingute juhtorganites 
toimub riigipõhises institutsioonilises keskkonnas, kuid võib täheldada sarnasusi. In-
stitutsiooniline keskkond on oluline kõigi sotsiaaldialoogi vormide toimimiseks, kuid 
väga olulised on head tavad ja valmisolek kaasata sotsiaalpartnerid (ja töötajate osale-
mise korral töötajate esindajad) otsustusprotsessi. Võttes arvesse kollektiivläbirääkim-
iste ulatust, tuleks tunnistada, et sotsiaaldialoogi kõigis vormides levikul Euroopa Lii-
dus on tõsiseid probleeme. Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on eriti halb dialoogi kvaliteet 
nähtav nii riiklikul kui ka ettevõtte tasandil. Seda kinnitab Euroopa Komisjon Euroo-
pa poolaasta – Euroopa Liidu majanduse juhtimise protsessi – dokumentides. Kui me 
juba täheldame häid tavasid, pigem sotsiaalset dialoogi kui töötajate osalemist (osa-
lemist) ärijuhtimises. Üks eespool nimetatud takistusi sotsiaaldialoogi toimimisele on 
ametiühingute mittetunnustamine ja  muud töötajate esindatuse vormid ettevõtjate 
ja valitsuse poolt ning vastumeelsus osaleda sotsiaaldialoogis. Suur probleem on ka 
ettevõtjate vastumeelsus luua tööandjate organisatsioone ja ühineda oma struktuu-
ridega, mis tähendab, et ametiühingud seisavad silmitsi sellega, et tööandjatel puudub 
sotsiaaldialoogis esinduspartner. Seda olukorda on raske muuta. Stiimulid, näiteks 
maksustamine, ei suurenda tööandjate organisatsioonide suutlikkust ega nende osa-
lemist sotsiaaldialoogis. See takistab sotsiaaldialoogi kultuuri arengut ja selle rolli tu-
gevdamist otsuste tegemisel nii ettevõtluse kui ka majanduse tasandil. Sellega seoses 
näib olevat oluline roll, mida täidavad riik ja ELi institutsioonid, kes peaksid edendama 
sotsiaalset dialoogi eeskujuliku rakendamise kaudu ja ootavad selle teostamist majan-
duses, näiteks soodustades kollektiivlepingutega ettevõtteid, näiteks riigihangetes või 
sertifitseerimissüsteemi kaudu.

Sotsiaalpartneritel on mitmeid võimalusi, mida nad saavad kliimamuutustega seotud 
ülemineku protsessis ära kasutada. Ametiühingu puhul tuleneb jõud töötajate ühin-
guvõimest, õiguspärasusest ja võimalusest mõjutada avalikku arutelu. Ametiühingute 
moodustamise tase on oluline, et hinnata ametiühingute potentsiaali osaleda sot-
siaalses dialoogis, kuid praktikas see seda ei määra. Ametiühingute mõju sõltub suurel 
määral asjaomase riigi kultuurist ja traditsioonidest sotsiaaldialoogi valdkonnas, aga ka 
võimest mobiliseerida ühiskonda, et toetada nende nõudmisi. Ametiühinguorganisat-
sioonide väiksem ametiühingulisuse tase teatavates riikides ei tähenda, et tõhusust ei 
ole võimalik saavutada. On näiteid ametiühingute organisatsioonidest, mis näitavad, 
et on suutlikkus suurendada üldsuse toetust ja olla usaldusväärne, et olla tõhus nõud-
miste täitmisel. Avaliku sektori toetus luuakse eelkõige ühiskonna jaoks väga oluliste 
teemade, mitte ainult otseselt töösuhetega seotud teemade käsitlemise kaudu. Kogu-
konnaelus osalemine hõlbustab ametiühingute juurdepääsu probleemidele ja  ar-
vamustele ning kogukonna loomisele. Paljudes riikides on ametiühingutel poliitiline 
võim mõjutada riigi poliitikat. See võib tuleneda seadusjärgsetest volitustest osaleda 
otsustusprotsessis, näiteks avalike konsultatsioonide või otsuste mitteametliku mõ-
jutamise kaudu. Lisaks on paljudes riikides ametiühingu või tööandjate organisatsio-
onide liikmete arv ja kollektiivlepingutega hõlmatuse ulatus argument, mis tugevdab 
avalikult väljendatud seisukohtade tugevust. Samuti on sotsiaalpartnerid võimelised 
kujundama avalikku arvamust, algatades arutelusid, esitades seisukohti ja  eksperd-
iteadmisi või korraldades meediakampaaniaid. Ametiühingute puhul võivad otsuste 
tegemise protsessi mõjutada ka sellised kollektiivsed tegevused nagu meeleaval-
dused, piquetid ja streigid.

On olemas mitu rahvusvahelist dokumenti, milles käsitletakse nii sotsiaalset dialoogi 
kui ka töötajate osalemist, ning sellega seoses esitatakse üha rohkem kaebusi. Lisaks 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni2 õigustikule, nagu ÜRO kestliku arengu tegevus-
kava aastani 2030, mis võeti vastu 2015. aastal, on majanduskasv ja  inimväärne töö 
üks kestliku arengu eesmärke (8.). Inimväärne töö tähendab praktikas muu hulgas 
kvaliteetseid töökohti ettevõttes, mis austab töötajate õigusi, on inimväärne ega ole 
mingil viisil diskrimineeriv, sealhulgas töötasu. Majanduskasv peaks omakorda olema 
tasakaalus, mis tähendab ka majanduskasvu tulemuste õiglast jagamist. Need elemen-
did on ametiühingute tegevuse objektiivsus. Lisaks on tegevuskava (16.) teine eesmärk 
edendada rahumeelset ja kaasavat ühiskonda ning luua kõigil tasanditel tõhusad, vas-
tutustundlikud ja kaasavad institutsioonid. Eelkõige on eesmärgiks tõhusate, vastutu-
stundlike ja läbipaistvate institutsioonide arendamine ning kaasava ja kaasava otsus-
tusprotsessi tagamine kõigil tasanditel. See tähendab, et sotsiaalpartnerid tegutsevad 
sotsiaaldialoogiraames.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) rõhutab ka sotsiaaldialoogi täht-
sust lahendusena kliimamuutustega seotud väljakutsetele.

2 https://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja
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Katowices toimunud ÜRO kliimamuutuste konverentsil (COP 24) riigipeade ja valitsus-
juhtide poolt vastu võetud Sileesia solidaarsuse ja õiglase ülemineku deklaratsioonis 
märgitakse, et „osalised kinnitavad veel kord tööjõu õiglase ülemineku ning inimväärse 
töö ja kvaliteetsete töökohtade loomise vajalikkust“. Deklaratsioonis märgitakse ka, kui 
oluline on kõiki sotsiaalpartnereid kaasav ja esinduslik sotsiaalse dialoogi protsess, et 
edendada riiklikul tasandil kliimapoliitika kujundamisel kõrget tööhõivemäära, piisavat 
sotsiaalkaitset, tööstandardeid ning töötajate ja nende kogukondade heaolu.

Lisaks viidatakse sotsiaaldialoogile Euroopa sotsiaalõiguste sambas, mis on Euroopa 
Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud Euroo-
pa Liidu dokument. Punktis 8, mille pealkiri on: Sotsiaaldialoog ja töötajate sotsiaalne 
kaasatus osutasid sellele, et majandus- ja sotsiaalpoliitika kujundamisel ja rakendamisel 
tuleks konsulteerida sotsiaalpartneritega. Dokument kinnitab, et töötajatel või nende 
esindajatel on õigus saada aegsasti teavet ja  nendega konsulteerida neid puuduta-
vates küsimustes. Samba kohaselt tuleks julgustada läbirääkimisi ja kollektiivlepingute 
sõlmimist sotsiaalpartnereid puudutavates küsimustes. Samuti on oluline toetada sot-
siaalpartnerite suutlikkust ja  edendada sotsiaalset dialoogi. See on veel üks ELi sot-
siaaldialoogi käsitlev dokument lisaks Euroopa Liidu3 toimimise lepingule ja Euroopa 
Liidu4 põhiõiguste hartale.

See näitab, et sotsiaaldialoogil peaks olema keskne roll kliimamuutustega seotud 
ülemineku protsessis. Paljudes riikides täheldatud sotsiaaldialoogi nõrgenemine ohu-
stab aga kliimapöörde õiglust ja Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamise demokra-
tiseerimist. Töötajate osalemist ärijuhtimises ja  institutsioonilises sotsiaaldialoogis 
kasutatakse Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel piiratud ulatuses. 
Ettevõtte tasandil on töötajate osalemine kliimamuutustega seotud ülemineku prot-
sessis üldiselt väike. See keskendub peamiselt suurtele tootmisettevõtetele. Siiski tuleb 
meeles pidada, et ELi majanduse struktuuris koosneb suur osa mikro- ja väikeettevõt-
jatest, kus ametiühingud tavaliselt ei tegutse. Lisaks on vähestel ELi majanduse 
tasandil tegutsevatel ettevõtetel kliimamuutustega seotud ülemineku strateegia. Sel-
lisel juhul peab töötajate kaitsmine kliimamuutustega seotud ülemineku negatiivsete 
tagajärgede eest toimuma lahenduste abil, mis on välja töötatud sotsiaaldialoogi 
raames riiklikul tasandil. Riikides, kus sotsiaaldialoogi olukord on madal ja  tegevust 
takistavad ametlikud takistused püsivad, on ametiühingutel siiski raskusi kliimapöör-
dega seotud otsustusprotsessi, sealhulgas selle põhimõtete ja strateegiadokumentide 
sisu tõhusal mõjutamisel. Avalik konsultatsioon on sageli fiktiivne ja lühike ning selle 
tulemusel ei jõuta kokkuleppele dokumentide sisu suhtes. Sotsiaalpartnerid võivad 
konsultatsiooniprotsessis samuti tähelepanuta jääda ja dokumendid saadetakse ainult 
valitsusvälistele organisatsioonidele.

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/? uri=celex%3A12012E%2FTXT 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/? uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

Üleminek vähese CO2-heitega majandusele tuleneb majandusprotsessidest ja 
tehnoloogilistest muutustest, aga ka peamiselt poliitilistest otsustest, mis moodustavad 
õigusraamistiku ja  määravad muutuste suuna. Seetõttu on sotsiaaldialoogi kaasamine 
sellesse protsessi oluline nende inimeste jaoks, keda esindavad sotsiaalpartnerid. 
Tänapäeval rakendatakse enamikku ametiühingute kliimamuutustega seotud 
üleminekualgatusi riiklikul tasandil ja  need on süsteemsed, kuigi juba on mõningaid 
algatusi, millega rakendatakse üleminekut ettevõtte tasandil. Praktikas on ülemineku 
mõju aja jooksul üha tuntavam ettevõtte tasandil ja sotsiaalpartnerid keskenduvad sellele. 
Tähelepanekud näitavad, et vaatamata eespool kirjeldatud takistustele ei ole sotsiaalpart-
nerid mitte ainult reageerinud kliimamuutustega seotud väljakutsetele, vaid püüavad ka 
aktiivselt mõjutada protsessi nii ülemineku eesmärkide kui ka selle rakendamise tasandil, 
kutsudes üles seda tööhõivekindluse protsessi arvesse võtma. See toimub käimasolevate 
tegevuste või struktureeritud strateegiate vormis. Selleks püüavad sotsiaalpartnerid ka-
sutada nii siseriiklikust õigusest tulenevaid pädevusi kui ka võimet mõjutada avalikku 
arutelu kliimamuutustega seotud ülemineku üle. Need hõlmavad ekspertide ja üldsuse 
seisukohtade mõjutamist, näiteks meediaürituste ja -konverentside korraldamine või nen-
del osalemine, traditsioonilise ja elektroonilise (kirjaliku või visuaalse) meedia kasutamine, 
seisukohtade levitamise kampaaniate korraldamine, demonstratsioonide korraldamine. 
See tegevus nõuab sotsiaalpartneritelt teadmiste, kogemuste ja rahaliste vahendite kogu-
mit ning koostöö korraldamist üksustega, kes tegutsevad nendes valdkondades.

Sotsiaalpartnerid peaksid jätkama oma liikmete mobiliseerimist, et aidata kaasa 
kliimamuutustega seotud ülemineku kujundamisele. See võib hõlmata liikmete teavi-
tamist ja  teadlikkuse suurendamist kliimamuutustega seotud üleminekuprotsessi 
probleemidest, aga ka nende tagasiside ja vajaduste kogumist. Liikmete tugev kaas-
amine ülemineku kujundamisse suurendab nende esindajate volitusi sotsiaalses di-
aloogis ja  töötajate osalemist äriühingu üldjuhtimises. Samuti võib see aidata kaasa 
ülemineku kohtusüsteemi elluviimisele.

Sotsiaalpartnerid on ühel meelel selles, et üleminekukava ettevalmistamisse tu-
leks kaasata kliimapööret läbivate piirkondade kogukonnad. On väga oluline, et in-
vesteeringud uute töökohtade säilitamiseks ja  loomiseks, ümberõppevõimalused 
ja  sotsiaalkaitsesüsteem (ennetav) oleksid ette valmistatud enne, kui hakatakse rak-
endama selliseid meetmeid nagu ettevõtete likvideerimine või ümberkorraldamine. 
Kiiresti on vaja valmistada ette õigus-, institutsiooniline ja finantskeskkond õiglaseks 
kliimaalaseks üleminekuks riigi, piirkonna, ettevõtluse ja kodumajapidamiste tasandil. 
Ülemineku igas etapis ja tasandil (riiklikul, piirkondlikul ja äritasandil) on vaja sotsiaal-
set dialoogi ja  töötajate osalemist ettevõtte juhtimises. Kohalikke sidusrühmi tuleks 
teavitada selle protsessi üksikasjadest ja selle raamistik peaks üldiselt olema alaline, et 
kohaneda muutustega nt hariduses ja karjäärivalikutes.

Mis puudutab ametiühingute positsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe suhtes, siis 
viitavad nad peamiselt selle strateegia sotsiaalsetele ja  majanduslikele riskidele, 
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kliimamuutustega seotud ülemineku keerukuse kontekstis vastu võetud muutuste 
tempo tegelikkusele ja  sellega kaasnevatele väljakutsetele. Hoolimata keskkonna-
kaitse ning seeläbi töötajate tervise ja  elutingimuste parandamise meetmete laia-
ldasest aktsepteerimisest on ametiühingutegelased veendunud, et kliimapoliitika 
rakendamise rahalist ja sotsiaalset mõju kodanike elutingimustele ja tehnilisele suut-
likkusele ei ole nõuetekohaselt hinnatud. Nad eeldavad, et kliimamuutustega seo-
tud üleminekuprotsessil on negatiivne mõju elukalliduse suurenemisele (kaupade 
ja  teenuste hinnad), üleminekuprotsessi enda suurtele kuludele (riigi kodanike isikli-
kud investeeringud, mis tulenevad vajadusest kohaneda üleminekuga: elamute termo-
moderniseerimine, igapäevane kütmine, vähese CO2-heitega majanduses töötamiseks 
vajalike oskuste omandamine). Nad osutavad kliimamuutustega seotud ülemineku 
võimalikule negatiivsele mõjule tööturule (töötuse tase, töötingimused, töötervishoid 
ja tööohutus), üleminekust enim mõjutatud piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele 
tervisele (samuti vaesusele ja sotsiaalsele tõrjutusele) ning riikide konkurentsivõimele 
(suutlikkuse vähenemine). Nende sõnul toob ELi kliimapoliitika kaasa ELi toodete 
konkurentsivõime vähenemise, eriti üleminekuetapis, millega kaasneb ELi kodanike 
elukalliduse märkimisväärne suurenemine. Nende sõnul on Euroopa Liidu kliimapoliiti-
kal negatiivsed tagajärjed ELi majandusele tervikuna, kuigi seda saavad paremini teha 
enam arenenud riigid, kes premeerivad kliimapoliitikat. Töötajate esindajad poolda-
vad üldiselt kliimapöörde madalaimat võimalikku trajektoori, suurendades samal ajal 
investeeringuid ülemineku sotsiaalse mõju leevendamiseks. Nad nõuavad riikide en-
ergiajulgeoleku tagamist ning töötajate ja ettevõtete kaitsevahendite väljatöötamist. 
Need annavad märku, et dünaamiline tee kliimapöördele suurendab üldsuse vastusei-
su ELi kliimapoliitikale, võttes arvesse kodanike elukalliduse kiiret kasvu. Samuti kutsu-
vad nad üles muutma Euroopa Liidu energiapoliitikat ja võtma ELi tasandil meetmeid, 
et kaitsta ELi turgu kaupade ja teenuste eest, mille tootmisel ei võeta arvesse keskkon-
nakulusid ning inim- ja tööõiguste austamist.

Tööandjate organisatsioonid keskenduvad omakorda oma seisukohtades õiguslikele 
ja organisatsioonilistele tõketele, mis takistavad kliimamuutustega seotud üleminekut. 
Nad viitavad hindamisel suurtele ärikuludele, mis piiravad nende võimet investeerida 
vähese CO2-heitega majandusega kohanemisse, ning keerukatele haldusmenetlustele 
avaliku sektori vahendite kasutamiseks. Need viitavad ka tööjõu puudujäägile. Nagu 
ametiühingud, kutsuvad nad üles muutma Euroopa Liidu energiapoliitikat, et min-
imeerida majandustegevuse kulusid. Praegu on ettevõtjate jaoks suurim probleem 
energia, kaupade ja teenuste hind ning häiritud tarneahelatest tingitud raskused ma-
terjalidele juurdepääsul. Need tõkked piiravad kliimamuutustega seotud ülemineku 
võimalusi ja samal ajal sunnivad neid kohandama ärikäitumist.

Näited sotsiaalpartnerite rollist õiglase kliimapöörde teemalises dialoogis:

 » ettevõtte tasandil leppida kokku konkreetsetes, ajaliselt piiritletud ja  kogu et-
tevõtet hõlmavates heitkoguste vähendamise kavades, nt investeeringute kau-
du, luues samal ajal inimväärseid töökohti, pakkudes töötajatele ümberõpet 

ja  töölhoidmist, koolitust, tagades töölt lahkuvatele töötajatele sotsiaalse mii-
nimumi ja  investeerides kohalikesse kogukondadesse. Töötajate teavitamine 
ja nende teavitamise tagamine tööandja poolt.

 » tööstuse tasandil ambitsioonikate kliima-, tööhõive- ja  õiglase ülemineku po-
liitika eesmärkide edendamine ning investeerimine sektoripõhisesse koostöös-
se keskkonnahoidlike tehnoloogiate ja  oskusteabe arendamisel ja  levitamisel; 
nõudlik sotsiaalne dialoog riiklike ja piirkondlike valitsuste esindajatelt. nõudlik 
sotsiaalne dialoog riiklike ja piirkondlike valitsuste esindajatelt.

 » piirkondlikul ja riiklikul tasandil aktiivne roll sellise kliimapoliitika väljatöötamisel 
ja  rakendamisel, milles võetakse arvesse õiglast üleminekut, aktiivset tööturu-
poliitikat ja  sotsiaalkaitsepoliitikat, samuti avaliku sektori investeeringuid, mil-
lega toetatakse neid koolitusse ja haridusse ning kestlikku taristusse. Üleskutse 
kliimapöörde protsessi käsitlevaks teabeks ja avalikuks aruteluks.

Projekti kliimapöörde SWOT-analüüsi valitud elemendid (tugevused, nõrkused, 
võimalused ja ohud) (esindatud riikide puhul):

Tugevused:

 9 kvaliteetsed, haritud ja kogenud töötajad;

 9 tööstuse suhteliselt suur roll projektiriikide majanduses, millel on potentsiaal 
restruktureerida kooskõlas vähese CO2-heitega majanduse ja innovatsiooniga;

 9 liidu poliitikasuunised kliimapoliitika ja  ELi meetmete kohta, mis on suunatud 
kliimamuutustega seotud üleminekule;

 9 olemasolevad sotsiaalse dialoogi struktuurid.

Puudused:

 9 sotsiaaldialoogi halb kvaliteet paljudes riikides nii riiklikul, valdkondlikul kui ka 
ettevõtte tasandil;

 9 nende tööandjate väike arv, kes kasutavad töötajate osalemist ettevõtete juhti-
mises ja tegelevad majandustegevusega vastavalt ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
põhimõtetele;

 9 ebapiisavad investeeringud avalikesse teenustesse ja  avaliku sektori töötajate 
palkadesse, mis on tundlik õiglase kliimapöörde rakendamise suhtes;

 9 naiste mitteoptimaalne osalemine tööturul, püsiv palgalõhe;

 9 tööjõu liikuvuse takistused nii sektorite lõikes kui ka territoriaalselt;

 9 suure kodanikerühma madal sissetulek, mis takistab investeeringuid, mis on va-
jalikud muutuva, vähese CO2-heitega majandusega kohanemiseks.
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 9 piiratud avalik arutelu selle üle, kuidas ja kuidas kliimapööret ellu viia;

 9 teadmised Euroopa rohelisest kokkuleppest on nišid, st piirduvad kliimapöörde 
raamistiku loomise protsessis osalevate spetsialistide ja üksikisikutega.

Võimalused:

 9 investeeringud tehnoloogiasse annavad võimaluse suurendada ettevõtete teh-
noloogilist arengut, suurendada nende innovatsiooni, jääda konkurentsivõime-
liseks ja omandada uusi turge;

 9 uute majandussektorite arendamine ja olemasolevate ajakohastamine,

 9 keskkonna kvaliteedi parandamine ja sellest tulenevalt kodanike tervise paran-
damine ning keskkonnareostusest tulenevate haiguste ravi kulude vähendami-
ne tervishoiusüsteemis;

 9 töötervishoiu ja tööohutuse parandamine,

 9 võimalus muuta ametiühingute suurust, pidades silmas ettevõtete loomist uutes 
majandussektorites.

Riskid:

 9 Euroopa kokkuleppe eesmärgid osutuvad muutuvas sotsiaalses, majanduslikus 
ja poliitilises kontekstis ebapiisavaks;

 9 ebatõhus sotsiaaldialoog kliimamuutuste teemal (sotsiaalpartnerite teadmiste 
puudumine) toob kaasa protsessi sotsiaalse mõõtme puudumise, ebakõla to-
etusvahendite ning töötajate ja ettevõtete vajaduste vahel, suurenevad sotsiaal-
sed rahutused ja lükkab tagasi kliimapöörde idee;

 9 kliimamuutustega seotud üleminekuprotsess suurendab töötust, vaesust ja sot-
siaalset tõrjutust;

 9 töötajate potentsiaali ebatõhus kasutamine toob kaasa töötajate ja nende pere-
kondade elutingimuste vähenemise ja halvenemise;

 9 suutmatus kohandada kliimamuutustega seotud ülemineku tempot töötajate 
ja ettevõtete kohanemisvõimele muudab võimatuks selle tõhusa rakendamise, 
ohustades seeläbi majanduslikku jõukust, töökohti ja ülemineku sotsiaalselt õi-
glast mõõdet;

 9 uued töökohad on halva kvaliteediga;

 9 ettevõtjate ebapiisavad teadmised selle kohta, kuidas rakendada ettevõtte ko-
hanemisprotsessi vähese CO2-heitega majandusega, raskendab majanduste-
gevuse jätkamist ja tööhõive säilitamist;

 9 jõudude ja  ressursside investeerimist üleminekuprotsessi on raske ühitada et-
tevõtete ja tööhõive praeguse konkurentsivõime säilitamisega;

 9 rahvusvaheline poliitiline ebakindlus ja areng raskendab energiajulgeoleku sa-
avutamist ning ettevõtete ja töötajate juurdepääsu taskukohasele energiale;

 9 kliimapöörde kulud ületavad ELi rahastamise ning avaliku ja erasektori võimalu-
ste eeldatava taseme;

 9 praegu majanduskasvu eest vastutavaid majandussektoreid ei asendata tõhu-
salt uute sektoritega – konkurentsieelised ja  töökohad –, mis suurendavad 
tööpuudust, elanike rännet ja piirkondade olukorra halvenemist (õiglase ülemi-
neku kavade ebatõhus rakendamine);

 9 praeguste kaevandus-, mehaanika- ja elektromasinate tööstuse ja nende tööta-
jate innovatsioonipotentsiaal kaob, kuna nad on töölt välja lülitatud või asuvad 
tööle madalamate kvalifikatsiooninõuetega töökohtadele riigis või tööjõu väl-
jarändel (mõju riigi rahvusvahelisele konkurentsivõimele);

 9 töökohtade sulgemisest tulenev ametiühingutesse sattumise vähendamine 
ja alustavates ettevõtetes töötajate kaasamise takistused halvendavad sotsiaal-
dialoogi kvaliteeti.

III peatükk

Soovitusi
Soovitustes käsitletakse paljusid küsimusi: nii kliimamuutustega seotud ülemineku 
korraldamine kui ka sotsiaaldialoogi ja töötajate osalemise rolli tugevdamine äriühin-
gu üldjuhtimises selles protsessis. Soovituse adressaadid on ametiühingud, ettevõtjad 
ja nende organisatsioonid, samuti liikmesriikide valitsused ja Euroopa Liidu asutused. 
Soovituste puhul tuleks arvesse võtta riiklikke vajadusi ja  olusid, võttes arvesse sot-
siaaldialoogi ametliku korralduse ja  tavade erinevusi. Mõnes riigis on oluline aspekt 
määrus, mis kujundab sotsiaaldialoogi ja töötajate osalemise õiguslikku alust, ilma mil-
leta ei ole võimalik nende tegevust oodata. Teistes riikides tuleb välja töötada head 
tavad, kuna sotsiaalpartnerite rolli majanduses ja dialoogikultuuri on rohkem austatud.

Õiglase kliimapöörde raamistik:
1. Sotsiaaldialoog peaks looma sotsiaalse kokkuleppe selle kohta, kuidas saavutada 

õiglane kliimaalane üleminek, millel on riigi oluline roll ja vastutus. Kuna kliima-
pööre on keeruline protsess ja selle rakendamise tingimused muutuvad, vähen-
daks sotsiaalse ja poliitilise konsensuse saavutamine üleminekupõhimõtete suhtes 
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töötajate ja ettevõtjate ebakindlust tulevaste poliitiliste otsuste suhtes selles küsi-
muses. Hea tava on sõlmida sotsiaalpartnerite ja valitsuse vahel sotsiaalkokkulepe 
õiglase kliimapöörde kohta. Selline sotsiaalne leping koos peamiste põhimõtete 
ja kohustustega oleks de facto ülemineku rakendamist käsitleva dialoogi alus. Kõi-
gile sobivat ühtset teisendusmudelit ei ole. Kavad peavad olema individuaalsed 
ning põhinema töökaitsel, inimväärsetel töötingimustel ja hariduspoliitikal. Iga et-
tevõtte ja töötaja suhtes tuleks kohaldada ka juhtumipõhist lähenemisviisi.

2. Hea tava on luua valitsuse tasandil üksus (nt ministeeriumis), et otsustada õiglase 
ülemineku üle.

3. Sotsiaaldialoogi rolli riiklikul, territoriaalsel, valdkondlikul ja ettevõtte tasandil tuleks 
tugevdada, suurendades kliimaalast sotsiaaldialoogi käsitlevate sätete järgimist.

4. Euroopa rohelist kokkulepet rakendavate majandusprotsesside juhtimisel tuleks 
tõhusalt kasutada sotsiaaldialoogi institutsioone. Vajaduse korral tuleks kõrvaldada 
õiguslikud tõkked, mis takistavad ametiühingute asutamist ja tegevust ning tööta-
jate osalemist ärijuhtimises. Samuti on vaja tugevdada nõuete täitmise järelevalvet. 
Hästi toimiv sotsiaalne dialoog ja tugev sotsiaalkaitsesüsteem võivad aidata kaasa 
sellele, et töötajad tajuvad kliimamuutustega seotud üleminekut kui võimalust, mit-
te riski. Ettevõtete juhtimine töötajate osalemise vormis, mille puhul töötajate esin-
dajad on äriühingu organite liikmed, võib hõlbustada üleminekuprotsessi, paranda-
des teabevoogu ja kooskõlastades tegevust ning muutes seeläbi selle tõhusamaks.

5. Sotsiaaldialoogis tuleks välja töötada tööturu ja  sotsiaalkaitse vahendid, mida 
järjepidevalt kohaldatakse ja  nende tõhusust jälgitakse (demokraatlikult ühiselt 
loodud õiglase kliimapöörde kavad). Üleminekusse tuleb lisada vaesusevastased 
meetmed, sealhulgas energiaostuvõimetus ja palgavaesus. Nendega peavad ka-
asnema algatused.

6. Koostöös sotsiaalpartneritega tuleks ette valmistada uued spetsialiseerumised 
piirkondades, kus kliimaalane üleminek on koondunud, et luua nende uus aren-
gupotentsiaal.

7. Tuleb tagada tööhõive kvaliteet majanduses, sealhulgas vähendada palgalõhet 
ja muid diskrimineerimise vorme tööturul. Kvaliteetsetest töökohtadest peab sa-
ama raamistik töötajate üleminekuks ühest majandussektorist teise ja mitteaktiiv-
sete inimeste aktiveerimiseks osana Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamisest 
(tegevus, mis on seotud tööturul osalemisega õiglaseks üleminekuks).

8. Energiasüsteemi ümberkujundamisel naistele suunatud meetmed peaksid olema 
terviklikud hariduse, tööturu, taristu ja sotsiaalsete normide muutmise meetmete 
valdkonnas. Vaja on lahendada institutsionaalsed probleemid, mis on seotud nõr-
kade avalike teenustega, ja vähendada tööõiguse rikkumisi majanduses.

9. Kliimamuutustega seotud üleminekul tuleb arvesse võtta naiste häält, sealhulgas 
kaasates neid otsuste tegemisse ja aktiveerimisse. Tuleb teha kindlaks naiste pro-

bleemid ja võimalused kliimamuutustega seotud ülemineku protsessis ning mu-
uta need naiste jaoks õiglaseks.

10. Kliimamuutustega seotud ülemineku saavutamine õiglasel ja kaasaval viisil nõuab 
avaliku sektori suuremaid kulutusi avalikele teenustele, sealhulgas eelarveid elu-
kestvaks õppeks ning töötajate ja õpetajate inimväärseks tasustamiseks. Avaliku 
halduse ja avalike teenuste töötingimusi tuleb parandada, kuna see on kliimamu-
utustega seotud üleminekuprotsessi edukuse võti.

11. Ühiskonnale rahalist ja  tervisesurvet tekitanud COVID-19 pandeemia sotsiaalne 
mõju ei tohi kaduda. Avalikus poliitikas tuleb arvesse võtta COVID-19 pandeemia 
mõju piisavate investeeringute kaudu avalikesse teenustesse.

12. Õiglase kliimapöörde puhul tuleb arvesse võtta tööstusstrateegia ettevalmista-
mist, mis on kooskõlas ambitsioonikate keskkonnaeesmärkidega ja  pakub kvali-
teetseid töökohti.

13. Oluline on tagada, et väljastpoolt Euroopa Liitu pärit energia ja tooted oleksid ko-
oskõlas inimõiguste, töötajate õiguste ja keskkonnakaitsega, ning vajaduse korral 
kaotada nende juurdepääs ELi turule.

14. ELi ja  liikmesriikide poliitika osana õiglasest kliimapöördest peab tagama, et et-
tevõtjatel ja töötajatel on juurdepääs taskukohasele energiale.

15. Üleminekufondid peavad olema piisaval tasemel (piisavad ressursid). Tuleks luua 
stiimulid (nt rahastamisele juurdepääsu hõlbustamine, selged haldusmenetlused), 
et kaasata erainvesteeringuid, et minna üle vähese CO2-heitega majandusele;

16. Teave kliimamuutustega seotud üleminekuks ette nähtud olemasolevate to-
etusvahendite kohta peab olema selge (toetussüsteemi läbipaistvus, koondamine 
ühte kohta, ligipääsetavuskriteeriumidele vastamine).

17. Nõustamisteenused tuleks teha ettevõtjatele ja töötajatele kättesaadavaks osana 
riiklikust toetuskavast.

18. Avaliku sektori vahendeid (sealhulgas ELi vahendeid) tuleks kasutada hoobana 
inimväärsete töötingimuste, sotsiaaldialoogi ja kvaliteetse hariduse edendami-
seks. Tööhõive rahastamine peaks sõltuma sellest, kas ettevõtja austab tööta-
jate õigusi ning austab töötajate õigust moodustada ametiühinguid ja  nende 
tegevust.

19. Äriühingud peaksid vastu võtma ja  rakendama kestlikkusaruandluse, mis on 
tunnustatud standard nii ettevõtja vastutuse kui ka kestlikkuse jaoks. Praegu on 
kestlikkusaruandluse ulatust alakasutatud ning tuleks teha jõupingutusi, et suuren-
dada ettevõtjate vastavust inimõigustele ja töötajate õigustele, kontrollides nende 
aruandlustegevust. Ettevõtted peaksid suurendama oma hoolsuskohustust, nagu 
on soovitatud ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes. Ettevõtjate tarne-
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ahelates tuleb arvesse võtta seda, et kõik majandustegevuses osalejad austavad 
inim- ja tööõigusi.

20. Valitsused ja haldusasutused peaksid riigihangete kaudu edendama ettevõtjaid, 
kes austavad töötajate õigusi, ametiühinguõigusi ja kollektiivlepinguid.

21. Kliimapööret käsitlevad avalikud konsultatsioonid peaksid olema kohustuslikud 
ja osalemise kulud peaksid olema sotsiaalpartnerite jaoks neutraalsed (nt seoses 
pendelrändega) ja neid tuleks rakendada õigeaegselt.

22. Tuleks kehtestada ja jõustada nõue, et sidusrühmad saaksid valitsuselt õigeaegselt 
tagasisidet avaliku konsultatsiooni tulemuste ja sotsiaaldialoogi tulemuste kohta.

23. Rakendada tuleks kliimamuutustega seotud ülemineku sotsiaalse ja  majandusliku 
mõju tsüklilist hindamist, sealhulgas tööhõivele ning tööstuse ja piirkondade tervisele.

24. Arvestades, et kvalifitseeritud ja kogenud töötajate hoidmine tööturul on õiglase 
kliimapöörde prioriteet, peaks igasugune töölt lahkumine olema seotud tööturu 
aktiveerimise meetmetega. Kaotatud töökoha asemel tuleks luua uus töökoht 
(enne selle kaotamist). Ümberõppe protsess peab olema kohandatud konkreet-
sele töötajale ja selle tõhusust tuleb jälgida. Vajaduse korral tuleks ühe töötaja või 
ettevõtte jaoks kasutada mitut toetusvahendit. Toetuse tõhusust tuleks mõõta 
tööhõive kvaliteediga. Tõhus aktiveerimissüsteem võib hõlmata töötajate töö le-
idmise hõlbustamist ja  toetamist riiklike tööturuasutuste kaudu, nn töökohtade 
vahetamise korraldamist, eelistusi muuta ettevõtteid ja  nende töötajaid, et nad 
investeeriksid uutesse piirkondlikesse spetsialiseerumistesse või viiksid töötajad 
ümber teisele töökohale, et kasutada ära nende potentsiaali ja  säilitada tööhõi-
ve järjepidevus. Individuaalsed kliimapöörde strateegiad tuleks välja töötada et-
tevõtte tasandil koostöös ametiühingutega. Toetusvahendid peavad olema kät-
tesaadavad kõigile kliimamuutustega seotud üleminekust mõjutatud töötajatele.

25. Professionaalne aktiveerimine peaks toimuma era- ja  avaliku sektori allikatest. 
Ajutisi töötuse rahastamise meetmeid, nagu TERA, tuleks liidu tasandil pikendada 
nii kauaks, kui see on vajalik.

26. Riiklike, piirkondlike ja  individuaalsete kliimapöördekavade koostamisel tuleb 
arvesse võtta töötajate mitmekesisust (sh vanus ja sugu).

27. Töötajatele tuleks luua koolitustingimused (rahalised, logistilised, ajutised). Koolituse 
eesmärk peaks olema tagada töötajale stabiilne ja kvaliteetne töökoht. Tagada tuleks 
hariduse kvaliteet (võttes arvesse sertifitseerimissüsteemi). Sotsiaalpartnerid tuleks 
kaasata töötajate oskuste vajaduste määratlemisse ja ümberõppesse ning muutuste 
ettevalmistamisse, kasutades õigust teavitamisele ja konsulteerimisele, nt töörühma-
de ja järelevalvekomiteede vormis sotsiaaldialoogi kõigil tasanditel (riiklik, valdkon-
dlik ja ettevõte). Tööhõivetoetuse puhul tuleks arvesse võtta ümberõppe, töökoha 
varustamise, elukoha vahetamise ja pendelrände kulusid. Koolitustingimused võivad 
seisneda tasustatud õppepuhkuse võimalustes isikutele, kes uuendavad oma kut-

sekvalifikatsiooni. Haridust saab anda, jagades teadmisi (nt juhendamine) ettevõtetes 
(mida korraldavad tööandjad) ja kohalikes kogukondades (avaliku sektori asutused).

28. Õiglase kliimapöörde toetusvahendite kohaldamisala peaks hõlmama ka lahkumishüvi-
tist, puhkust või stardiabi. Tuleb meeles pidada, et ettevõtlusega alustamise toetus või-
maldab tavaliselt tegutseda ainult mikroettevõtetel ja uute ettevõtete püsimajäämine 
on suhteliselt madal. Seetõttu ei tohiks selle vahendiga välistada aktiveerimisvahendeid 
töötajate kujul. Ülemineku juhtimise piirkondlik mõõde on oluline, et mitte põhjustada 
piirkonnas tööjõupotentsiaali kadumist, suurendades seega degradeerumise ohtu.

29. Haridussüsteemi tuleb kohandada ümberkujundava majanduse vajadustele 
(koolitus- ja  täiendõppeprogrammid) ning parandada haridustöötajate teadmisi 
ja oskusi.

30. Riigid peaksid tõhusalt rakendama Euroopa Liidu Nõukogu soovitusi järgmistes 
valdkondades: võtmepädevused elukestvas õppes; jätkusuutlikku konkurentsivõi-
met, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav kutseharidus ja -koolitus ning 
õpipoisiõppe kvaliteedi ja tõhususe Euroopa raamistik.

31. Oluline on hõlbustada ettevõtetel töötajate oskustesse investeerimist ja jätkusu-
utlikku tööhõivet edendava poliitika rakendamist.

32. Kliimamuutustega seotud üleminekuga peaksid kaasnema investeeringud ühi-
stransporti, et parandada elutingimusi, tööjõu liikuvust ja äritingimusi.

33. Toetada tuleks eluasemete arendamist eri omandivormides, et suurendada tööta-
jate liikuvust ja parandada nende elutingimusi piirkondades.

34. Üldsuse teadlikkust kliimamuutustega seotud üleminekust tuleb suurendada, et 
oleks võimalik kavandada kohanemis- ja  toetusvahendeid, suurendada üldsuse 
usaldust ja suurendada üleminekuprotsessi läbipaistvust. Teabekampaaniaid pe-
aksid korraldama tööandjad ettevõtte tasandil ning haldusasutused piirkondlikul 
ja riiklikul tasandil.

Sotsiaaldialoogi rolli tugevdamine
1. Vajaduse korral tuleks õigusakte muuta koostöös sotsiaalpartneritega, et suuren-

dada võimalusi tõhusateks kollektiivläbirääkimisteks kliimamuutustega seotud 
ülemineku valdkonnas. Muudatused peaksid hõlmama sätteid, mis takistavad 
ametiühingute loomist ja toimimist ning sotsiaaldialoogi (sh töötajate osalemine) 
laialdast rolli ärijuhtimises. Lisaks tuleks tugevdada sotsiaaldialoogi, eraldades sel-
leks piisavad avaliku ja erasektori (äri) ressursid.

2. Olemasolevaid sotsiaaldialoogi institutsioone tuleks kasutada selleks, et korraldada 
valitsuse ja  sotsiaalpartnerite vahelist koostööd seoses selliste riiklike ja  piirkondlike 
arengustrateegiate sisu ja rakendamisega, milles võetakse arvesse õiglast kliimapööret.
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3. Töötajate kaasotsustamise taset nii era- kui ka avalikus sektoris tuleks suurendada, 
andes töötajatele võimaluse osaleda eraettevõtete juhtorganites.

4. Töötajate õigust teavitamisele ja nõustamisele ning nende kaasamist otsustusprot-
sessi restruktureerimise korral tuleks tugevdada, sealhulgas liidu tasandi õigusra-
amistiku kaudu, mis on pühendatud kliimamuutustega seotud üleminekule.

5. Sotsiaalpartnereid ja nende struktuuri saab kasutada selleks, et saada teavet pro-
jektide ja vahendite kohta, mis on suunatud ettevõtete ja töötajate vahelisele klii-
mapöördele (edastamine ning teabevahetusplatvorm ja üldsuse usalduse suuren-
damine kliimamuutustega seotud ülemineku protsessis).

6. Haridussüsteemi kaudu tasub suurendada teadlikkust sotsiaalsest dialoogist 
ja töötajate osalemisest ärijuhtimises ühiskonnas.

7. On oluline, et töötajad ja kogukonnad mõistaksid kliimamuutustega seotud üle-
mineku protsessi ning et tuleks teha konkreetseid jõupingutusi, et tagada teabe 
pidev kättesaadavus ja edastamine sotsiaalpartneritele. Teave kliimamuutustega 
seotud ülemineku, selle ajakava ja edusammude kohta tuleks teha üldsusele kätte-
saadavaks ja adresseerida otse sotsiaalpartneritele. Teadliku teabepoliitika raken-
damine suurendab üldsuse teadlikkust protsessist, muudab selle läbipaistvamaks 
ja võimaldab sidusrühmadel kavandada haridust, karjääri, kodude kütmist või äri-
tegevust. Teadmistepõhine teave peaks toimuma kõikidel tasanditel ja eri vormis, 
mis on sisu publikule sobiv.

8. Tuleks eraldada piisavalt aega, et anda töötajatele ja  nende esindajatele vajalik-
ku teavet õiglase ülemineku protsessi kohta, ning kasutada tuleks asjakohaseid 
suhtlusvorme (nt paberil või elektroonilisel kujul); näost näkku toimuvatel koosole-
kutel või internetis; veebiseminarid; Küsimuste ja vastuste sessioonid, uudiskirjad), 
et valmistuda selleteemaliseks dialoogiks.

9. Tuleks luua foorum, kus osalevad sotsiaalpartnerid (riiklikul ja piirkondlikul tasan-
dil ettevõtted), et jälgida kliimamuutustega seotud ülemineku rakendamist ja selle 
õiglust.

10. Avaliku sektori asutused, tööandjad ja sotsiaalpartnerite organisatsioonid võivad 
ise korraldada ekspertide koolitust õiglase kliimapöörde kohta, et suurendada sot-
siaalpartnerite ja  töötajate esindajate spetsialiseerumist ettevõtete juhatustesse, 
kasutades selleks näiteks institutsioone ja väliseksperte.

11. Avaliku sektori ja ELi vahendeid tuleks kasutada selleks, et korraldada koostööd 
sotsiaalpartnerite vahel, et jagada teadmisi ja häid tavasid kliimamuutustega seo-
tud ülemineku kohta (riiklik ja rahvusvaheline).

12. Sotsiaalpartnerid peaksid ühiselt looma ja jälgima sotsiaalkaitsevahendite kasutamist, 
aktiveerimist, avaliku sektori kulutusi riigi, tööstuse, piirkondlikul ja ettevõtte tasandil.

13. Ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid peaksid kasutama oma struktuuri, 
et suurendada teabevoogu kliimapöörde kohta, ning kasutama selle potentsiaali, 
et panna rõhku näiteks tööalastele kaalutlustele. Tugevdada tuleks teabevahetust 
ja seisukohtade kooskõlastamist nii komisjoni sees kui ka organisatsioonide vahel 
(ühenduste loomine). Teadmiste edasiandmine peab toimuma kahepoolselt, or-
ganisatsiooni struktuuri kõigi tasandite vahel ning töötajate ja nende esindajate 
vahel äriühingu organites. Hea sisesuhtluse eeliseks on sidusus ja suurem toetus.

14. Sotsiaalpartnerid peaksid suurendama teadmisi kliimamuutustega seotud ülemi-
neku kohta, et kujundada asutusesiseseid erioskusi ja  töötada välja tegevusstra-
teegiad, esindades seeläbi paremini oma liikmete huve. Teadmiste arendamine 
võib toimuda enesetestimise, riikliku ja rahvusvahelise tasandi sotsiaalpartnerite 
vahelise koostöö, välisekspertide ja ekspertteadmiste kasutamise vormis. Selline 
lähenemisviis nõuab rahalisi investeeringuid inimestesse ja võrgustikesse.

15. Sotsiaalpartnerid võivad nimetada oma struktuuris isiku või moodustada rühma/
rühma, kes vastutab kliimamuutustega seotud ülemineku protsessi kohta tead-
miste kogumise (spetsialiseerumise) eest, mida saavad kasutada teised esindajad 
sotsiaalses dialoogis.

16. Parandada tuleks võimet pidada läbirääkimisi ja esitada oma seisukohti.

17. Sotsiaalpartnerid ja  töötajate esindajad äriühingute juhtorganites peaksid oma 
tööd kliimamuutustega seotud ülemineku valdkonnas täiendavalt dokumente-
erima ja  esitama selle väliselt. See aitab suurendada teadlikkust seisukohtadest, 
näidata rolli protsessi kujundamisel ning mõjutada üldsuse teadlikkust ja  otsu-
stusprotsessi. Samuti suurendab see töötajate esindajate usaldusväärsust avalikus 
sfääris kliimamuutustega seotud üleminekul. Seda teinud inimeste eriline nägu tu-
leb teha töötingimuste parandamiseks ja töötajate osaluse suurendamiseks – neid 
tuleb näidata kaasaegsel kujul. Levitamisvormid on paberväljaanded, temaatilised 
näitused, internetis kättesaadavad audiovisuaalsed salvestised, isiklikud kohtu-
mised kursuse ajal, osalemine raadiosaadetes või telesalvestised. Sellega seotud 
head tavad peaksid andma panuse käimasolevasse strateegiasse, mille eesmärk 
on tõhustada töötajate osalemist ettevõtte juhtimises.

18. Ettevõtte tasandil tuleks arendada kahepoolset teabevahetust töötajate ja nende 
esindajatega, et määratleda töötajate vajadused ja ootused ning töötada välja la-
hendused kliimamuutustega seotud üleminekuks.

19. Ettevõtte tasandil peaks töötajatel olema juurdepääs usaldusväärsele ja läbipaistva-
le teabele kavandatud kliimaalase ülemineku kohta, näiteks korraldades ekspertide 
kohtumisi töökohal ja avaldades sisu, et suurendada töötajate ja nende esindajate 
teadlikkust protsessist. Äriühingus tuleks kasutada erinevaid suhtlusvorme, võttes 
arvesse vajadust õigeaegse ja  konstruktiivse tagasiside järele töötajatelt ja  nende 
esindajatelt. Oluline on koosolekute korraldamise viis (teema, aeg, ajastus). Need ei 
tohi olla haruldased, üldist laadi ja aruteluks kuluv aeg liiga lühike.
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20. Ettevõtja jaoks on hea tava luua ettevõtte tasandil erikomisjon, mis tegeleb kliima-
muutustega seotud üleminekuprotsessiga, lähetades neid, kes vastutavad selle-
teemalise teabe liikumise eest (kontaktametnikud).

21. Teadlikkust töötajate osalemise eelistest sotsiaalse dialoogi ja töötajate osalemise 
kaudu organites ei saa suunata juba niigi veendunud rühmadele, vaid see tuleks 
suunata ühiskonnale tervikuna ja  majanduslikele sidusrühmadele. Vastutus sot-
siaaldialoogi ja selle hetkeolukorra eest lasub liikmesriikide valitsustel ja Euroopa 
Liidu organitel.

Sotsiaalpartnerite suutlikkuse suurendamine
1. Investeerida sotsiaalpartnerite suutlikkusse (avaliku sektori ja ELi vahenditest (nt 

eraldi rahastamispakett sotsiaaldialoogi korraldamiseks osana õiglasest kliima-
pöördest).

2. Teadmisi on vaja suurendada, kuna organisatsiooni liikmed peavad tundma klii-
mapoliitika küsimusi, et integreerida need kollektiivläbirääkimiste protsessi ja ta-
gada, et üleminekuprotsessid oleksid õiglased. Liikmete suurem kaasamine Euro-
opa rohelise kokkuleppe rakendamist käsitlevatesse aruteludesse muudab nad 
teadlikuks, et nende huvid oleksid kliimamuutustega seotud üleminekuprotses-
sis hästi väljendatud. Seminaride, koolituste, küsimuste ja vastuste korraldamine, 
uuringute korraldamine on kasulik viis teadmiste, nõudmiste ja teabe levitamiseks 
ning seega teadlikkuse tõstmiseks. Hea tava on kaasata koostöös kliimamuutuste-
ga seotud ülemineku protsessi teaduseksperdid, kohalike omavalitsuste esinda-
jad, kohalikud omavalitsused ja sidusrühmad, kahesuunaline teabevahetus peab 
toimuma kõigil tasanditel (ettevõte, tööstus, riiklik tasand). Tuleks välja töötada 
meetodid organisatsiooni tasandite vahelise koostöö koordineerimiseks (struktu-
uri piires).

3. Hea tava on luua sotsiaalpartnerite organisatsioonides sisemised kliimapoliitika 
rühmad või nimetada ametisse kliimapoliitikale spetsialiseerunud isik, et saada 
kasu organisatsioonide juhtide teadmistest. Hea tava: toimuvad tsüklilised kohtu-
mised kliimamuutustega seotud ülemineku eest vastutavate isikutega.

4. Sotsiaalpartnerite investeeringud digioskustesse ning tegevusvaldkonna avamis- 
ja  laiendamisvahenditesse, sealhulgas teabevahetus, seisukohtade esitamine, 
võrgustike loomine, ühistegevuse kavandamine, kohtumised, teabekampaaniad 
ning seega avaliku sektori toetus ja koalitsioonid otsuste mõjutamiseks ettevõt-
te, tööstuse, piirkondlikul ja  riiklikul tasandil. Kliimapöörde kohta seisukohtade 
esitamiseks tasub kasutada traditsioonilist ja  elektroonilist meediat. Tulemuste 
saavutamise võib kindlaks määrata meediakajastuse kujundamiseks tehtavate 
jõupingutuste asjakohane tase ja suutlikkus hallata teabe levitamise kanaleid.

5. Nn tegevuspäevade korraldamine, et suurendada teadlikkust õiglase kliimapöörde 
nõudmistest ning suurendada dialoogi rolli ja töötajate osalemist selles protsessis.

6. On hea tava, et sotsiaalpartnerid teevad koostööd kohalike ja riiklike valitsusväliste 
organisatsioonidega, et vahetada teadmisi ja seisukohti ning luua ühistegevusi.

7. Kasulik on kasutada ära nende organisatsioonide juhtide kogemusi, kes kulmi-
neerusid sotsiaalaktivistide karjääriga mentorluseks. Sellistest isikutest võivad 
saada suunised sotsiaaldialoogi kujundamisel ja  töötajate osalemisel, eksperdid, 
kes nõustavad kollektiivläbirääkimistel, ning omandatud teadmisi arvesse võtvate 
ekspertteadmiste koostajad.

8. Rahvusvaheline koostöö on valdkond, kus ametiühingud peaksid tugevdama ko-
ostööd ja tegevuse koordineerimist. Euroopa tasandi sotsiaaldialoogi struktuurid 
on oluline foorum sektoriülesteks aruteludeks ja  sotsiaalpartnerite vahelisteks 
läbirääkimisteks, samuti koht, kus vahetada teadmisi ja  kogemusi, algatada me-
etmeid ja  reageerida kiiresti töötajate vajadustele. Koostöö on eriti oluline üle-
ilmastuvas rahvusvaheliste ettevõtete maailmas ja  üha nähtavam ärikeskkon-
na integreeritud juhtimise protsess liidu institutsioonide tasandil, mis mõjutab 
ühiskondade elu.

ELi poliitika roll
1. Kliimamuutustega seotud ülemineku tingimused tuleb luua Euroopa Liidu ener-

giapoliitika läbivaatamise ja läbivaatamise teel.

2. Euroopa Komisjon peaks soodustama sotsiaaldialoogi ja töötajate ettevõttejuhti-
mises osalemise häid tavasid, sealhulgas kvaliteetseid avalikke konsultatsioone 
riiklikul tasandil. Euroopa poolaastat (Euroopa Liidu majanduse juhtimise instru-
ment), Euroopa sotsiaalõiguste sammast, Euroopa majanduse taastamise fondi 
ja  ühenduse vahendite kasutamise protsessi tuleks kasutada selleks, et tagada 
tõhus sotsiaalne dialoog riikide vahel,

3. Eraldi ja igal aastal uuendatud ELi vahendeid tuleks eraldada, et suurendada sot-
siaaldialoogi potentsiaali ja suurendada kollektiivläbirääkimiste rolli Euroopa Liidu 
majanduses kliimamuutustega seotud ülemineku ajal.

4. Liidu tasandil tuleks kindlaks määrata ja jõustada soovitused õigeaegseks ja kva-
liteetseks avalikuks konsultatsiooniks ning ametiühingute ja töötajate esindajate 
kaasamiseks riikide poliitika kujundamisse kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil.

5. Euroopa Komisjon peaks tõhusalt läbi vaatama liikmesriikide meetmed Euroopa 
Liidus piisavat miinimumpalka käsitleva direktiivi rakendamisel ja  kohaldamisel 
seoses kollektiivläbirääkimiste edendamise ja  kollektiivlepingute sõlmimise te-
gevuskavaga.

6. Euroopa Liidu direktiivid äriühingute kestlikkusaruandluse ja  hoolsuskohustuse 
kohta peaksid olema piisavalt piiritletud, sealhulgas tuleks suurendada kohalda-
misala ja selle valdkonna erinõudeid sotsiaalküsimuste (sealhulgas töö) kohta.
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Kokkuvõte

Kliimakaitse ja  kestliku arengu probleemid on tänapäeval endiselt üks tõsisemaid 
üleilmsel tasandil. Kestlik majanduskasv, mis aitab saavutada Euroopa majanduse 
eesmärke, mis on sätestatud Euroopa Liidu strateegilistes dokumentides, sealhulgas 
Euroopa rohelises kokkuleppes, nõuab tõhusat partnerlust peamiste sidusrühmade, 
sealhulgas sotsiaalpartnerite vahel sotsiaaldialoogis. Euroopa Liidu sotsiaalse mõõt-
me realiseerimiseks tuleb hoolitseda selle eest, et sotsiaaldialoog oleks tõhus kõigil 
tasanditel. See on eriti oluline ettevõtete ümberkorraldamise protsessis (mis tuleneb 
kohanemisest vähese CO2-heitega majandusega). Võttes arvesse õiguslikke kohustusi, 
vastutavad sotsiaaldialoogi eest ja sotsiaalpartnerite suutlikkuse eest selles valdkonnas 
riikide valitsused ja Euroopa Liidu organid. Veel kord on oluline rõhutada hariduse täht-
sust, mis peab hõlmama mitte ainult töötajaid, vaid eelkõige ärimehi, eriti nende te-
gevuse sotsiaalse vastutuse valdkonnas. Kliimamuutustega seotud ülemineku õiglast 
mõõdet on võimalik saavutada ainult siis, kui tehakse ühine otsus selle protsessi kohta.
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