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Įvadas

Imtis šio projekto paskatino projekto partnerių įsitikinimas, kad būtina stiprinti dar-
buotojų dalyvavimą valdant įmonę įgyvendinant su Europos Sąjungoje patvirtintą 
ekonomikos strategiją, t. y. Europos žaliąjį kursą. Partnerių nuomone, darbuotojų daly-
vavimo įmonių valdyme mechanizmas gali veiksmingai padėti įmonėms ir jų darbuoto-
jams įgyvendinti su klimato kaita susijusią pertvarką, kuri yra būtina šios ES iniciatyvos 
tikslams pasiekti. Todėl pagrindinis projekto tikslas buvo padidinti įmonių darbuotojų 
įsitraukimą į procesą, susijusį su Europos žaliojo kurso įgyvendinimu. Kadangi 2020 me-
tais prasidėjo COVID-19 pandemija (ir trūko projekto įgyvendinimo laikotarpiu), teko at-
sižvelgti į pandemijos sukeltas pasekmes. Projektas atvėrė erdvę nuodugniam dialogui 
apie darbuotojų dalyvavimo įmonių valdyme apimtis savo šalyse ir galimybę stiprinti 
šį dalyvavimą įgyvendinant Europos žaliąjį kursą. Kalbant apie darbuotojų dalyvavimo 
apimtis, vietos sąlygas kiekvienoje šalyje ir, svarbiausia, su klimato kaita susijusios per-
tvarkos sudėtingumą, minėta tema buvo plačiai nagrinėjama, taip pat buvo atsižvelgta 
į kitokį darbuotojų ir darbdavių atstovų dalyvavimą priimant sprendimus klimato kaitos 
klausimais. Visų formų dialogo stiprinimas gali sukurti palankią aplinką didinti darbuo-
tojų dalyvavimą valdant įmonę. Tiek darbuotojų interesams atstovaujančių profesinių 
sąjungų, tiek darbdavių nuomonei atstovaujančių darbdavių organizacijų dalyvavimas 
projekte padėjo įgyvendinti projekto tikslus.

Konkretus projekto tikslas buvo keistis nuomonėmis apie tai, kaip padidinti užimtu-
mą ir tobulinti darbuotojų įgūdžius su klimato kaita susijusios pertvarkos kontekste. 
Įgyvendinant projektą taip pat buvo siekiama didinti darbuotojų informuotumą apie 
Europos žaliąjį kursą ir tokiu būdu stiprinti jų atsparumą iššūkiams, susijusiems su jo 
įgyvendinimu. Atsižvelgiant į tai, pirmenybė buvo teikiama informuotumui apie tei-
singą pertvarką. Projekto misija buvo skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, įskaitant 
profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bendradarbiavimą, įgyvendinant Europos 
žaliąjį kursą. Todėl įgyvendinant projektą buvo sukurta ir plėtojama projekto partnerių 
keitimosi žiniomis platforma. Minėti projekto tikslai atitiko racionaliai sudarytą darbo 
metodiką. Baigiamojoje ataskaitoje, kurioje buvo apibendrinti projekto metu atliktos 
užduotys ir veiksmai, atsispindi projekto partnerių dialogo poveikis. Pažymėtina, kad 
atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo laikotarpiu galiojusius COVID-19 pandemijos pli-
timą stabdančius apribojimus, didžioji veiksmų dalis buvo įgyvendinama nuotoliniu 
būdu. Organizacinis (informacinis) susitikimas vyko mišriuoju (hibridiniu) būdu, o dis-
kusijos su projekto partneriais vyko surengus virtualias dirbtuves.
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Projekto partneriai 

1. Lenkijos profesinių sąjungų konfederacija (OPZZ), Lenkijos profesinė sąjunga (pro-
jekto vadovė),

2. Čekijos Respublikos statybos verslininkų asociacija (ABE), Čekijos Respublikos 
darbdavių asociacija,

3. Ispanijos pramonės, techniko sir prekybos asociacija (ASITECO), Ispanijos darbda-
vių organizacija,

4. Ispanijos pramonės darbuotojų profesinių sąjungų konfederacija (CCOO), Ispanijos 
profesinė sąjunga,

5. Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimas (LMPSS), Lietuvos profesinė 
sąjunga,

6. Rumunijos nacionalinė profesinių sąjungų konfederacija ALFA (Cartel ALFA), Ru-
munijos profesinė sąjunga,

7. Estijos nepriklausoma kalnakasių ir energetikos inžinierių sąjunga (KESA), Estijos 
profesinė sąjunga.

Projekto metodika
Per įvadinį susitikimą projekto partneriai susitarė, kad projekto metodika, be kita ko, 
bus grindžiama lyginamąja analize, kurioje, be darbuotojų dalyvavimo įmonės valdy-
me temos, bus nagrinėjami ekonominiai, socialiniai ir politiniai klausimai Europos ža-
liojo kurso įgyvendinimo kontekste. Minėti veiksniai lemia su klimato kaita susijusios 
pertvarkos pobūdį, atitinkamai priemones, užtikrinančias jos teisingumą.

Vykdant projekto tiriamąjį ir analitinį etapą buvo analizuojamos dabartinės darbuotojų 
dalyvavimo valdant įmones projekto partnerių šalyse apimtys, palyginti su Europos Są-
jungos šalimis, socialinio dialogo įtaka įgyvendinamai valstybės politikai, taip pat buvo 
lyginamas socialinių partnerių požiūris ir postulatai, susiję su Europos žaliuoju kursu. 
Tačiau informacijos rinkimas ir analizė buvo tęsiami per visą projekto įgyvendinimo lai-
kotarpį. Tai buvo itin svarbus veiksnys, atsižvelgiant į besikeičiančias Europos žaliojo 
kurso įgyvendinimo aplinkybes įvairiose šalyse, pvz., nuoseklias koronaviruso atvejų 
bangas ir SARS-CoV-2 viruso plitimui sustabdyti taikomas politikas, taip pat kylančias 
energijos kainas, tiekimo grandinių sutrikimus ir galiausiai Rusijos išpuolį prieš Ukrainą. 
Buvo analizuojama informacija, gaunama iš esamų šaltinių (teorinis ir antrinis tyrimai). 
Be to, informacija buvo renkama remiantis duomenimis, gautais projekto partneriams 
besikeičiant informacija, žiniomis ir gerąja patirtimi. Šiuo tikslu vykdant projektą buvo 

rengiamos teminės dirbtuvės, kur buvo naudojami interaktyvūs profesinių sąjungų at-
stovų ir darbdavių organizacijų bendradarbiavimo metodai. Teminės dirbtuvės (semi-
narai) tapo pagrindiniais veiksmais siekiant įgyvendinti projekto tikslus, todėl siekiant 
veiksmingai atlikti šį projekto etapą, pirmenybė buvo teikiama pasirengimui šiai už-
duočiai. Projekto partneriai parengė šalių ataskaitas (atvejo analizes), apimančias sritis, 
kur buvo siekiami projekto tikslai, kurias vėliau pristatė per seminarus. Tai sukūrė pro-
jekto partneriams patikimą pagrindą nuodugniam palyginimui ir diskusijoms per semi-
narą, o jų bendradarbiavimas buvo metodiškas. Taikydami SSGG analizę, kurią sudaro 
Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmės 
atskirose šalyse tyrimas per Covid-19 pandemijos prizmę, projekto partneriai priėjo 
tam tikras išvadas. Be to, kiekvienas seminaras (dirbtuvė) apėmė abipusį mokymąsi ir 
keitimąsi patirtimi viena iš trijų projekte numatytų temų, t. y. buvo nagrinėjama, kaip 
Europos žaliasis kursas yra susijęs su Covid-19 pandemijos, teisingos pertvarkos ir iš-
maniosios ekonomikos temomis. Seminaras padėjo surinkti informaciją, gerąją patirtį 
ir rekomendacijas, kaip stiprinti darbuotojų dalyvavimą įgyvendinant Europos žaliąjį 
kursą. Be to, organizuojant dirbtuves, buvo stiprinamas projekto partnerių bendradar-
biavimo tinklas. Projekto partnerių keitimasis informacija visuose projekto etapuose 
leido parengti baigiamąją projekto ataskaitą.

Veiksmai, atlikti įgyvendinant projektą
1. Projekto partnerių susitikimas projekto pradžioje, kuriame buvo sutarta dėl meto-

dikos ir grafiko bei sukurtas kontaktų tinklas.

2. Teminės dirbtuvės (seminarai):

 » Europos žaliasis kursas ir Covid-19 pandemija,

 » Europos žaliasis kursas ir teisinga pertvarka,

 » Europos žaliasis kursas ir pažangi ekonomika.

3. Dirbtuves apibendrinantis susitikimas, kuriame numatyta apibrėžti projekto part-
nerių išvadas ir aptarti baigiamosios ataskaitos apimtį.

4. Projekto užbaigimo konferencija, skirta pristatyti baigiamąją ataskaitą ir aptarti 
projekto vertinimo anketas.

Paminėtina, kad be pirmiau paminėtų veiklų, buvo sukurta interneto svetainė, kurioje, 
be kita ko, buvo pateikta informacija apie vykdomą projektą.

Ši baigiamoji projekto „Šiuolaikiniai darbuotojų dalyvavimo iššūkiai – kova su neigia-
mais COVID-19 padariniais“ ataskaita skirta padėti darbuotojų ir darbdavių atstovams 
jų atstovavimo veikloje teikiant informaciją, rekomendacijas ir gerąją patirtį. Ataskaitos 
pirmoje dalyje išvardijami projekto tikslai ir projekto veiklos įgyvendinimo tvarka. An-
troje dalyje pateikiamos svarbiausios išvados, kurių prieita remiantis projekto partnerių 
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bendradarbiavimu ir galiojančiais sprendimais darbuotojų dalyvavimo ir socialinio di-
alogo srityje, galinčiais padėti skatinti su socialiniu dialogu ir darbuotojų dalyvavimu 
įmonės valdyme susijusius veiksmus įgyvendinant Europos žaliąjį kursą. Trečioje dalyje 
pateikiamos rekomendacijos ir geriausių sprendimų pavyzdžiai.

I dalis

Europos žaliasis kursas1 – tai 2019 m. Europos Komisijos priimta Europos Sąjungos eko-
nominės plėtros strategija. Tikimasi, kad įgyvendinus šią strategiją, pasitelkus su klima-
to kaita susijusią pertvarką, Europos Sąjungos ekonomika taps mažai anglies dioksido 
į aplinką išskiriančių technologijų ekonomika. Strategija taip pat siekiama atgaivinti 
Europos ekonomiką pasibaigus COVID-19 pandemijai ir užtikrinti energetinį saugumą, 
susijusį su Rusijos išpuoliu prieš Ukrainą.

Netrukus po Europos žaliojo kurso strategijos paskelbimo Europos Sąjungos šalys susi-
dūrė su koronaviruso pandemija ir įvedė priemones, stabdančias viruso plitimą, kurios, 
be kita ko, turėjo įtakos darbuotojų darbo sąlygoms. Daugeliu atvejų antikrizines prie-
mones savarankiškai tvirtino šalių vyriausybės, nors socialiniai partneriai taip pat daž-
nai dalyvavo priimant antikrizines priemones. Dažnu atveju buvo pasinaudojama pan-
demija priimant darbuotojams nepalankius sprendimus. Daug darbuotojų nukentėjo 
nuo piktnaudžiavimo jų teisėmis, įskaitant su darbuotojų sveikata ir sauga susijusias 
teises. Kovojant su besitęsiančios Covid-19 pandemijos padariniais, naudojamos profe-
sinių sąjungų ir valstybės jėgos bei ištekliai, o tai riboja galimybę visapusiškai įsitraukti 
į klimato kaitos procesą. Koronaviruso pandemija išryškino valdžios sektoriaus viešųjų 
paslaugų stoką, įskaitant švietimą ir sveikatą, taip pat aiškiai parodė nepakankamą šio 
sektoriaus skaitmeninimą. Savo ruožtu, populiarėjant nuotolinio darbo formai, socia-
liniams partneriams tampa sunkiau susisiekti su darbuotojais, vesti socialinį dialogą ir 
pritraukti naujus narius.

Skatinama socialinė parama gamtos sąlygų kokybės gerinimo priemonėms. Suvokda-
mos su savo veikla susijusių iššūkių svarbą, įmonės vis daugiau dėmesio skiria aplin-
kosaugos aspektams. Ekologinė gamyba vis labiau sąlygoja prekių pirkimą ir dalyva-
vimą tiekimo grandinėse, o švarios energijos prieinamumas yra lemiamas tiesioginių 
užsienio investicijų ar projektų finansavimo veiksnys. Aukštos energijos kainos lemia, 
kad šios gamybos vertė tampa vis svarbesnė priimant verslo sprendimus ir daro įtaką 
visuomenių gyvenimo sąlygoms. Vis dėlto išaugęs informuotumas apie klimato kaitą 
ne visada žengia koja kojon su klimato apsaugai būtinais pokyčiais, sąnaudų ir rizikos 

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

supratimu bei pasirengimu su jais susidurti individualiai keičiant gyvenimo būdą. Be to, 
koronaviruso pandemija ir Rusijos agresija prieš Ukrainą labai apsunkina klimato poli-
tikos įgyvendinimą.

Priėmus Europos žaliąjį kursą, klimato kaita apims gilias ES šalių ekonomines permai-
nas. Tai sudėtingas procesas, jo metu keisis energijos gamybos šaltiniai ir įmonių, pir-
miausia pramonės įmonių, funkcionavimas. Diskusijose dėl klimato kaitos daugiausia 
dėmesio skiriama gavybos ir energetikos sektoriams, tačiau Europos žaliasis kursas taip 
pat reikalauja pokyčių, pavyzdžiui, transporto, automobilių pramonės, statybos, žemės 
ūkio, miškininkystės ir atliekų tvarkymo srityse. Visa tai turi tikslą – sukurti žiedinę, t. y. 
veiksmingai išteklius naudojančią ekonomiką. Pertvarkos procesas yra susijęs su reikš-
mingais socialiniais pokyčiais, darbo rinkos prisitaikymu, švietimu, namų ūkių šildymu 
ir transportu. Atsižvelgiant į klimato kaitos sudėtingumą, tikimasi, kad procesas bus 
greitas. Pokyčius ypač pajus tie regionai, kur sutelkta kasyba ir energijos gamyba, taip 
pat pramonės įmonės. Su klimato kaita susijusį iššūkį taip pat pajus labai mažos (mikro) 
ir mažos įmonės. Su klimato kaita susijusios pertvarkos kaštai taip pat reiškia didelį vals-
tybės pajamų (įskaitant regionus) praradimą, atsirandantį dėl tam tikrų įmonių likvida-
vimo ar veiklos apribojimo, galinčio neigiamai paveikti jų plėtros potencialą.

Nepaisant priimto Europos žaliojo kurso, vis dar ne visos įmonės turi patvirtintas klima-
to strategijas. Dažniausiai tai yra tarptautinio kapitalo ar ryšių su užsienio turinčios vals-
tybės įmonės (dalyvaujančios pardavimo rinkose), kurios labiau suvokia aplinkosau-
gos veiksmų svarbą. Be to, didėja tam tikrų bendrovių suinteresuotų šalių spaudimas 
tokiems veiksmams arba dėl to būtina išlaikyti jos konkurencingumą. Be to, faktiškai 
nediskutuojama plačiai apie klimato politikos įgyvendinimo būdą, o tai neskatina dar-
buotojų ir visuomenės bendradarbiavimo ir atsakomybės už klimato politikos įgyven-
dinimą jausmo. Todėl auga riziką, kad su klimato kaita susijusi pertvarka nebus teisingai 
įgyvendinta socialiniu aspektu.

Su klimato kaita susijusi pertvarka taip pat laikytina galimybe, iššūkiu ir grėsme. Tai 
galimybė įveikti plėtros barjerus (atsižvelgiant į dideles investicijas į viešosios ir priva-
čios infrastruktūros pertvarką), didinti įmonių ir valstybės inovatyvumą, gerinti piliečių 
sveikatą. Iššūkis – tai pereinamasis laikotarpis ir su klimato kaita susijusios sąnaudos 
(privataus ir viešojo sektoriaus), taip pat šio sudėtingo proceso rezultatų neapibrėžtu-
mas. Europos susitarimo įgyvendinimui grėsmę kelia darbo vietų praradimo rizika, di-
dėjantis skurdas ir socialinė atskirtis bei regionų, ypač tų, kur yra didžiausia pramonės ir 
susijusių su žaliavų gavyba ir energijos gamyba įmonių koncentracija, situacijos prastė-
jimas (degradacija). Kitas išskirtinai svarbus veiksnys yra ES šalių energetinio saugumo 
ir jų tarptautinio konkurencingumo išsaugojimo klausimas.

Nepaisant iš pažiūros didelės atvejų įvairovės ES šalyse, su klimato kaita susijusios per-
tvarkos iššūkiai, su kuriais tenka susidurti darbuotojams ir verslininkams, yra panašūs. 
Daugelis darbuotojų baiminasi, kad neatsižvelgus į klimato kaitos klausimą, jie praras 
darbą, o naujos darbo vietos, įsteigtos siekiant kompensuoti prarastas darbo vietas, ne-
bus tokio paties lygio. Esama pesimizmo dėl su klimato kaita susijusios pertvarkos pa-
darinių. Nors pramonės šakose, kuriose reikia prisitaikyti prie klimato kaitos, dažniausiai 
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dirba vyrai, moterys taip pat neteks pajamų šaltinio, o jų galimybės įsidarbinti jau dabar 
susiduria su kliūtimis, susijusiomis su darbo sąlygomis, darbo užmokesčio skirtumais ir 
neveiksmingomis visuomenės apsaugos paslaugomis. Augant pragyvenimo išlaidoms, 
ypač augant energijoms kainoms mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro ir ieš-
kant naujų energijos šaltinių, moterys gali būti priverstos dalyvauti darbo rinkoje. Ne 
tik joms, bet ir pačiai ekonomikai būtų nuostolinga, jei tai bus mažai apmokami darbai 
vykstant pramonės sektorių pertvarkai (ir mažinimui) arba esant neveiksmingoms pa-
stangoms kompensuoti profesinių žinių ir įgūdžių trūkumą.

Profesinės sąjungos pažymi, kad neigiami su klimato kaita susijusios pertvarkos pada-
riniai turės įtakos didesniam darbuotojų ir įmonių skaičiui, kitaip nei buvo prognozuo-
jama anksčiau, ir tai bus susiję su didesnėmis, nei buvo prognozuojama, sąnaudomis. 
Pažymėtina, kad įmonės, bendradarbiaujančios su pertvarkomų sektorių subjektais, 
veikia ne tik regionuose, kur sukoncentruota gamyba, bet ir visoje šalyje. Praktiškai 
kiekvienos įmonės veikla didesniu ar mažesniu mastu turi būti prisitaikyta prie mažo 
anglies dioksido kieko į aplinką išskiriančios ekonomikos. Įmonės atkreipia dėmesį į 
kliūtis, susijusias su investicijomis į naujas technologijas. Visi pirmiau paminėti rūpes-
čiai tampa realybe dabar, greičiau nei tikslinis su klimato kaita susijusios pertvarkos 
poveikis, numatytas Europos žaliajame kurse (novatoriška, mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų ekonomika su ekologiškomis darbo vietomis ir gy-
venimo kokybės gerėjimu dėl aplinkosaugos kokybės gerinimo). Todėl didėja rizika, 
kad visuomenė nenorės priimti Europos žaliojo kurso idėjos, kad bus neįmanoma įgy-
vendinti pertvarką dėl visuomenės skurdinimo ir sunkumų, su kuriais įmonėms tenka 
susidurti pertvarkant savo veiklą didelių energijos sąnaudų sąlygomis. Visuomenei vis 
dar nesuprantama su klimato kaita susijusios pertvarkos logika, palyginti su įvairiomis 
už Europos Sąjungos ribų vykdomomis politikomis. Taip pat nepritariama nesąžiningai 
paskirstytoms su klimato kaita susijusios pertvarkos išlaidoms ir naudai tarp ES šalių ir 
socialinių grupių. Be viso to, egzistuoja ir ne ES šalių mažų klimato ambicijų problema.

Itin svarbiu laikytinas būdas, kuriuo bus siekiama įgyvendinti Europos žaliojo kurso tiks-
lus. Visų pirma, su klimato kaita susijusi pertvarka turi būti teisinga, neleidžianti ničnieko 
palikti nuošalyje, o šios Europos Komisijos vykdomos ekonominės strategijos nauda turi 
būti veiksminga. Atspirties tašku turėtų tapti patikimai suplanuotas veiklos sąnaudų ir 
naudos įvertinimas, siekiant teisingai paskirstyti su klimato kaita susijusios pertvarkos 
proceso išlaidas ir naudą. Svarbu, kad piliečiai prisidėtų prie su klimato kaita susijusios 
pertvarkos išlaidų pagal savo finansines galimybes ir proporcingai gautų iš to naudos.

Netinkamai suplanuotas su klimato kaita susijusios pertvarkos procesas kelia grėsmę 
darbo vietoms, gyvenimo sąlygoms ir verslui. Pakyčius būtina suplanuoti ir įgyvendinti 
laiku. Šio požiūrio pernelyg dažnai buvo vengiama įgyvendinant ankstesnes ekonomikos 
permainas, todėl prastėjo regionu situacija ir didėjo socialinė atskirtis. Iki šiol valstybė ir 
verslininkai pernelyg dažnai perkeldavo su prisitaikymu prie pokyčių susijusias išlaidas ir 
atsakomybę piliečiams, neskirdavo pakankamai lėšų profesionaliems darbuotojų moky-
mams ir socialinei apsaugai. Ekonomikos pertvarkos proceso nesėkmę taip pat nulėmė 
tai, kad nebuvo paisoma socialinių partnerių pozicijų ir jų vaidmens šiame procese. At-
sižvelgiant į šią patirtį, turėtų būti užtikrintas piliečių dalyvavimas priimant sprendimus 

dėl klimato kaitos. Teisinga pertvarka prie klimatui neutralaus poveikio reikalauja, kad 
darbuotojai dalyvautų priimant sprendimus, numatančius, kaip tai įgyvendinti savo įmo-
nės lygmeniu, ir kaip surengti kokybišką socialinį dialogą nacionaliniu lygmeniu. Tai lai-
kytina tinkamomis priemonėmis, kurios padidins galimybę įgyvendinti įtraukią ir teisingą 
su klimato kaitą susijusią pertvarką. Todėl manoma, kad pasiteisina įgyvendinti projektą 
„Šiuolaikiniai darbuotojų dalyvavimo iššūkiai – kova su neigiamais COVID-19 padariniais”, 
kurio tikslas, be kita ko, yra stiprinti darbuotojų dalyvavimą įmonių valdymo procese.

Veiksmingoje su klimato kaita susijusios pertvarkos valstybės politikoje turi būti atsi-
žvelgta į darnios valstybės plėtros poreikį, investicijas į inovacijas ir pažangias tech-
nologijas, kartu rūpinantis kokybiškomis darbo vietomis. Ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas pramonės, kuri yra ekonomikos augimo, inovacijų ir užimtumo šaltinis, rei-
kalaujantis specialių įgūdžių, pertvarkai. Gera situacija pramonės sektoriuje lemia kitų 
pramonės šakų, švietimo ar mokslinių tyrimų ir plėtros sektoriaus veiklą. Todėl pra-
monės politika turėtų būti suderinta su klimato tikslais ir kartu sudaryti sąlygas koky-
biškoms darbo vietoms steigti. Darbuotojų atlyginimų didinimas ir tinkamos pajamos 
turėtų sudaryti teisingos klimato politikos pagrindą. Europos žaliasis kursas turėtų tapti 
priemone, padedančia siekti užsibrėžtų tikslų, o nesudarančia kliūtis.

Pagrindinė su klimato kaita susijusios pertvarkos įgyvendinimo sąlyga yra darbuotojų ir 
jų atstovų dalyvavimas planuojant ir valdant su pertvarka susijusius pokyčius. Profesi-
nės sąjungos ir darbdavių organizacijos yra natūralus ir privalomas dialogo dėl klimato 
kaitos partneris. Stiprus kolektyvinių derybų ir socialinio dialogo vaidmuo yra būtina 
teisingos pertvarkos prielaida, nes jie sudaro sąlygas trišaliam bendradarbiavimui, ku-
ris užtikrina, kad bus aptariami ir deramasi dėl sprendimų, kaip sušvelninti neigiamą 
poveikį užimtumui ir užtikrinti aukštos kokybės darbo vietas. Pertvarka bus vykdoma 
įmonių lygmeniu, todėl socialinis dialogas turi būti veiksmingas pačioje įmonėje. Dar-
buotojų atstovų dalyvavimas įmonių valdymo organuose, atitinkamai valdyme, gali 
padėti tvariai ir socialiai teisingai įgyvendinti pertvarkos procesus, kurie bus būtini dėl 
su klimato kaita susijusios pertvarkos. Bendradarbiavimu ir dialogu pagrįstas požiūris į 
klimato kaitą reikalauja vyriausybės ir darbdavių valios ir įsipareigojimo pripažinti šios 
procesų valdymo formos pranašumus. Teisinga pertvarka turi apimti daugiašalių par-
tnerysčių kūrimą, o atsakomybė už socialinio dialogo įtraukimą į pertvarkos procesą 
tenka valdžios institucijoms, o įmonės lygmeniu – darbdaviui. Be to, profesinės sąjun-
gos įmonės lygmeniu turėtų imtis iniciatyvos įtraukti darbuotojus ir teikti socialinę pa-
ramą darbuotojų dalyvavimui, nes jos yra arčiausiai darbuotojų ir tiesiogiai dalyvauja 
įmonės gyvenime bei bendradarbiauja su suinteresuotosiomis šalimis ne pačioje įmo-
nėje, t. y. su viešojo administravimo institucijomis ar nevyriausybinėmis organizacijo-
mis. Darbdavių organizacijos turėtų imtis iniciatyvos populiarinti darbuotojų dalyvavi-
mą įmonės valdymo procese. Socialiniai partneriai turėtų gauti esminę materialinę ir 
logistinę paramą, kad galėtų daryti įtaką tinkamų sąlygų partnerysčių plėtrai ir funkci-
onavimui bei darbuotojų dalyvavimui vietos aplinkoje kūrimas.

Socialinis dialogas vaidins pagrindinį vaidmenį kuriant socialinių partnerių strategijas, 
susijusias su klimato kaita susijusią pertvarką. Be to, dabartinis sisteminio socialinio dia-
logo šiuo klausimu trūkumas neskatina bendro dalyvavimo ir bendros atsakomybės už 
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klimato politikos įgyvendinimą jausmo. Nepaisant geros praktikos, socialiniai partne-
riai dažnai neturi tikslių žinių apie vyriausybės ir verslo planus, susijusius su pertvarkos 
procesu ir jo etapais. Energetikos politikos srityje priimti sprendimai yra negalutiniai, 
o susitarimai vykdomi. Todėl yra sunku socialiai teisingai formuoti procesą ir gauti pa-
ramą su klimato kaita susijusiai pertvarkai.

Teisinga su klimato kaita susijusi pertvarka turi būti įtrauki, o tai reiškia, kad įgyvendi-
nant šį procesą turi būti teikiama parama žmonėms. Teisingai pertvarkai reikalinga so-
cialinė politika, kuri turėtų būti tokia pat ambicinga kaip ir klimato politika. Dėl perne-
lyg siauro šiuo metu teisingos su klimato kaita susijusios pertvarkos politikos taikymo 
ir nepakankamo finansavimo sunku susidoroti su iššūkiais. Europos žaliojo kurso įgy-
vendinimas neturi lemti gilesnės regioninės ir socialinės nelygybės Europos Sąjungoje 
ir pačiose narėse. Todėl būtina numatyti tinkamas išlaidas socialinei politikai, įskaitant 
atitinkamo dydžio išmokas darbuotojams, pvz., išeitines kompensacijas, atostogines 
už kalnakasybos srityje suteikiamas atostogas, pensijas, nedarbo išmokas ir finansines 
priemones, remiančios darbuotojų užimtumą ir išsilavinimą. Taip pat būtina parengti 
švietimo sistemą pokyčiams, kurie atsiras dėl su klimato kaita susijusios pertvarkos, bei 
viešojo finansavimo forma teikti paramą mokslinių tyrimų ir plėtros sektoriams.

Europos žaliasis kursas turėtų būti įgyvendinamas remiantis socialine sutartimi, kurioje 
daugiausia dėmesio bus skiriama darbuotojams. Visapusiška proceso sistema turėtų būti 
sukurta vykdant sistemingą ir nuolatinį socialinį dialogą bei darbuotojams dalyvaujant 
įmonių valdymo procesuose. Su klimato kaita susijusi pertvarka turėtų būti nuspėjama, 
tvari bei suderinta su darbuotojais visais jiems įtakos turinčiais aspektais. Teisingos per-
tvarkos sistemoje turi būti numatyti tinkami ištekliai, veiksmingas planavimas, darbuoto-
jų teisių skatinimas ir stiprinimas bei socialinių partnerių įtraukimas į ekonomiką vykdant 
intensyvų socialinį dialogą. Šioje sistemoje taip pat turi būti atsižvelgta į su klimato kaita 
susijusios pertvarkos teisinę, institucinę ir finansinę aplinką tiek ES šalių ir regionų, tiek 
įmonių ir namų ūkių lygmeniu. Su klimato kaita susijusi pertvarka turėtų būti pagrįsta 
patikima ex ante ir ex post analize ir cikliškai stebimais rodikliais, kurie padės pasiekti tei-
singumo. Kiekviename etape turi būti atsižvelgta į socialinį aspektą, įskaitant laiką, būti-
ną pertvarkyti darbo rinką, pritaikyti darbuotojų išsilavinimą ir įgūdžius bei įgyvendinti 
paramos priemones darbuotojams ir namų ūkiams. Siekiant apsaugoti piliečius, o ypač 
labiausiai pažeidžiamas socialines grupes, nuo neigiamo pokyčių poveikio, į pertvarkos 
procesą turi būti įtrauktas socialinės apsaugos tinklas.

Veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti piliečiams prieinamą energijos tiekimą, turi veiksmin-
gai apsaugoti visuomenes nuo energijos nepritekliaus. Pagal Europos socialinių teisių 
ramstį kiekvienas turi teisę naudotis pagrindinėmis geros kokybės paslaugomis, įskaitant 
vandens, nuotekų sistemos, energetikos, transporto, finansines ir skaitmeninio ryšio pas-
laugas. Žmonėms, kuriems reikia pagalbos, turėtų būti teikiama pagalba norint gauti šias 
paslaugas. Todėl reikalingos priemonės, padedančios namų ūkiams susidurti su didėjan-
čiomis energijos kainomis ir investuoti į energiją tausojančius bei ekologiškus būsto ir 
transporto sprendimus. Kai kurios šalys jau įgyvendina apsaugos priemones, tačiau tei-
singas su klimato kaita susijusios pertvarkos mastas reikalauja, kad jos būtų sisteminio 
pobūdžio, griežtai skirtos tik žmonėms, kuriems reikia tokios paramos.

Europos žaliasis kursas šiuo metu įgyvendinamas esant sudėtingai ekonominei, soci-
alinei ir politinei situacijai. Europos Sąjungoje pastebimas didelis energijos kainų au-
gimas, kurį iš pradžių daugiausia lėmė pasaulinių žaliavų kainų kilimas, atsižvelgiant į 
ekonomikos atsigavimą po jos augimo sulėtėjimo dėl Covid-19 pandemijos. Rusijos iš-
puolis prieš Ukrainą dar labiau padidino energijos kainas iki tokio lygio, kurį darbuoto-
jai ir įmonės sunkiai gali pakelti. Kainų augimas smarkiai neigiamai paveikė darbuotojų 
perkamąją galią, todėl kyla skurdo didėjimo rizika. Energijos kainos taip pat yra vienas 
iš pagrindinių didelės infliacijos ir augančių gamybos sąnaudų veiksnių, o tai gali dar 
labiau kelti grėsmę darbo vietoms. Šiuo aspektu padėtis Europos Sąjungoje yra įvairi, 
tačiau apskritai tai didina gyventojų nerimą.

Dėl besikeičiančių Europos žaliojo kurso įgyvendinimo sąlygų būtina atnaujinti Europos 
Sąjungos strategiją klimato politikos srityje, pavyzdžiui, dėl energijos šaltinių struktūros 
ateinančiais metais, taip pat išteklių, kurie yra būtini siekiant teisingai įgyvendinti su kli-
mato kaita susijusią pertvarką. Visa Europos Sąjunga ir visos ES šalys turi užtikrinti ener-
gijos tiekimą prieinamomis kainomis artimiausioje ateityje ir ilgalaikėje perspektyvoje. 
ES ir atskirų šalių veiksmai įgyvendinant šį procesą turėtų būti nuoseklūs ir vienas kitą 
papildantys, taip pat turėtų būti užtikrintas visų Europos Sąjungos šalių veiksmų solida-
rumas. Perėjimas prie kitų energijos tiekimo krypčių ir šaltinių, investicijos į technologijas 
užtikrinant energetinį saugumą ir nepriklausomybę laikytinos prioritetinėmis veiklomis, 
reikalaujančiomis lankstumo įgyvendinant Europos žaliąjį kursą. Energijos rūšių derinio 
formavimas atskirose ES valstybėse narėse ir ES lygmeniu priimami sprendimai, susiję su 
ES energetikos politika, lems įmonių sprendimus, atitinkamai turės įtakos darbuotojų už-
imtumui ir gyvenimo sąlygoms, ypač regionuose, kur dažniausiai sukoncentruota kalna-
kasybos pramonė ir energijos gamybos įmonės. Tai bus pagrindinis kriterijus, nulemiantis 
visuomenės paramos, skirtos minėtiems procesams kompensuoti, skyrimą.

Darbo vietų apsauga ir darbuotojų gyvenimo kokybė turi būti laikomos klimato kaitos 
proceso prioritetu. Būtina priimti planą, numatantį, kaip išlaikyti ir kurti darbo vietas 
mažo anglies dioksido technologijų ekonomikos sąlygomis bei pertvarkyti dabartinę 
ūkinę veiklą, išsaugant jos darbo potencialą. Norint pasiekti su klimato kaita susijusius 
tikslus, reikia veiksmingų priemonių, skirtų padėti darbuotojams ir įmonėms įgyven-
dinti su klimato kaita susijusią pertvarką, siekiant sumažinti darbo praradimo, sociali-
nės atskirties ir įmonių konkurencingumo mažėjimo riziką. Būtina padėti darbuotojams 
ir jų šeimoms maksimaliai adaptuotis prie gyvenimo ir veikimo mažai taršios ekono-
mikos sąlygomis, maksimaliai užtikrinant jų poreikius ir interesus. Darbuotojams turi 
būti užtikrintos žinios ir finansinė parama, kuri taip pat leistų prisitaikyti prie asmeninio 
gyvenimo pokyčių. Daug dėmesio reikėtų skirti darbuotojų švietimui ir veiksmingam 
kvalifikacinių įgūdžių kėlimui, kurie reikalingi darbo rinkoje mažo anglies dioksido 
technologijų ekonomikos sąlygomis. Labiausiai pažeidžiamoms socialinėms grupėms 
turi būti suteikta apsauga įgyvendinant su klimato kaita susijusią pertvarką, pasitel-
kiant veiksmingas socialinės paramos formas.

Būtina pabrėžti, kad su klimato kaita susijusi pertvarka nėra vienintelis šiuo metu vyks-
tantis procesas. Skaitmeninimo ir automatizavimo bei naujų darbo formų nulemti 
pokyčiai darbo rinkoje daro įtaką darbuotojų darbo sąlygoms ir socialiniam dialogui. 
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Socialiniai partneriai turi būti įtraukti į šių pokyčių formavimo procesą ir turėti galimy-
bę atstovauti savo nariams bei užtikrinti jiems aukščiau paminėtą naudą, nuolat di-
dindamos savo potencialą. Tam reikia investuoti į darbuotojų ir verslo atstovų žinias 
ir įgūdžius, patikimus organizacijų ir suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo tinklus. 
Siekiant socialinių partnerių ir darbuotojų atstovų įmonės organuose veiksmų veiks-
mingumo, būtina užtikrinti jų narių įsitraukimą ir socialinę paramą sukurtiems postula-
tams (įmonės, regiono ir nacionaliniu lygiu), įskaitant ir įmonių, kuriose nėra profesinių 
sąjungų, ir naujai įsteigtų bendrovių darbuotojus. Todėl profesinės sąjungos atsidūrė 
sunkioje padėtyje, žiūrinti per su klimato kaita susijusios pertvarkos prizmę. Viena ver-
tus, jos turi nepamiršti apie darbuotojų teisių apsaugą, kita vertus, ūkio sektorių per-
tvarka gali lemti darbo vietų panaikinimą, taigi ir jų narių skaičiaus mažėjimą. Todėl 
profesinės sąjungos turi parengti strategijas, kurios leistų joms išlaikyti savo apimtis, 
taip pat skatindamos naujai įsteigtų įmonių darbuotojų narystę. Su klimato kaita susi-
jusi pertvarka gali būti vertinama kaip galimybė profesinėms sąjungoms padidinti savo 
narių skaičių ir pakeisti savo struktūrą. Tačiau tam reikia žinių ir išteklių, skirtų narystės 
skatinimui, o dėl rezultato kyla abejonių.

II dalis

Socialinis dialogas ir darbuotojų dalyvavimas įmonės valdymo procesuose prisideda 
prie verslo vykdymo socialiai atsakingu būdu. Tai didina procesų skaidrumą ir priima-
mų sprendimų nuoseklumą, taigi ir darbuotojų socialinį pripažinimą. Patirtis rodo, 
kad įmonės profesinės sąjungos veikla įmonėje padeda veiksmingiausiai atstovauti 
darbuotojų interesams. Deja, socialinio dialogo plėtra daugelyje šalių yra gana silpna. 
Valdžios institucijos dažnai nenori pripažinti profesinių sąjungų ir kitų darbuotojų ats-
tovavimo organizacijų. Vyriausybė ne visada palankiai žiūri į profesines sąjungas ir ne-
vykdo savo pareigos vesti socialinį dialogą, o  ši praktika dažnai atsikartoja ūkio sek-
toriuje. Daugeliu atvejų profesinėms sąjungoms kurtis ir veikti trukdo teisinės kliūtys 
arba darbdavių nenoras. COVID-19 pandemijos protrūkis sukėlė papildomą savavališkų 
valstybės ir įmonių sprendimų riziką, pablogino socialinio dialogo kokybę daugelyje 
ES šalių, sumažino darbuotojų ir profesinių sąjungų teises bei padidino darbo teisės 
nesilaikymo apimtis.

Darbuotojų dalyvavimas (suprantamas kaip darbuotojų įtraukimas į įmonės sprendi-
mų priėmimo procesą ir dalyvavimas įmonės valdymo procese) daugiausia pasireiškia 
kaip darbuotojų atstovų dalyvavimas dialoge su darbdaviu ir trišalio socialinio dialogo 
institucijose. Teisė į informaciją yra svarbiausia ir pagrindinė darbuotojo dalyvavimo 
valdant įmonę ir personalo bei darbdavio bendravimo forma, užtikrinanti darbuotojų 

dalyvavimą taip pat valdant visus kolektyvinius darbuotojų atstovų veiksmus. Dar-
buotojams arba jų atstovams turi būti užtikrintas savalaikis informacijos ir konsultacijų 
teikimas ES teisės ir nacionalinių įstatymų bei praktikoje numatytais atvejais ir sąlygo-
mis. Vadovaudamiesi Europos Sąjungos teise ir nacionaliniais įstatymais bei praktika, 
darbuotojai ir darbdaviai arba atitinkamos jų organizacijos turi teisę derėtis ir sudaryti 
kolektyvines sutartis atitinkamu lygiu ir imtis kolektyvinių veiksmų, įskaitant streiką, 
gindami savo interesus. Darbuotojams dalyvaujant įmonės valdymo procesuose, jiems 
turi būti užtikrintos konsultacijos priimant strateginius sprendimus ir priemones, užti-
krinančias veiksmingą informacijos apie įmonių funkcionavimą teikimą.

Veiksminga darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme forma yra darbuotojų atstovų 
dalyvavimas įmonės organuose – stebėtojų taryboje ir valdyboje. Darbuotojų dalyva-
vimas valdant įmonę reiškia, kad darbuotojai per savo atstovus įmonės organuose gali 
bendrai nuspręsti dėl jos veiklos. Darbuotojai renka arba skiria savo atstovus į įmonės 
valdymo organus, tokius kaip valdyba ar stebėtojų taryba, kurie, dalyvaudami šių orga-
nų posėdžiuose, turi įtakos įmonės valdymui.

Darbuotojų dalyvavimas nėra dažnai naudojama įmonės valdymo forma. Žinių apie šią 
įmonės valdymo formą trūksta tiek darbuotojams, tiek verslininkams, tiek visuomenei. 
Žemą darbuotojų dalyvavimą lemia sudėtingos teisinės ir istorinės sąlygos, pagal kurias 
dalyvavimas įmanomas įmonėse, turinčiose specifinę nuosavybės formą (pvz., įmonė-
se, įsteigtose privatizavus valstybės įmones). Darbuotojų atstovai įmonių organuose 
dažniausiai veikia valstybei priklausančiuose subjektuose, mažiau privačiuose subjek-
tuose. Sunku užtikrinti teisės aktų vykdymą, nes darbdaviai nenoriai bendradarbiauja 
su darbuotojų atstovais, nes neįsivaizduoja jų vykdant valdymo funkcijas, pažeidžia 
darbuotojų dalyvavimą reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant darbuotojų teisę 
rinkti ir atleisti valdybos bei stebėtojų tarybos narius. Jie taip pat nėra linkę organizuoti 
darbuotojų atstovų rinkimų į įmonės organus, riboja atstovų skaičių ir apsunkina jų dar-
bą, pavyzdžiui, apriboja prieigą prie informacijos. Kita vertus, įmonės organų funkcijas 
vykdantiems darbuotojų atstovams tenka nelengvas vaidmuo, nes jie ne visada gali 
suteikti pilną informaciją personalui, o valdant įmonę atsižvelgiama į visus darbuotojų 
poreikius. Tai turi įtakos darbuotojų atstovų funkcijų įmonės organuose vertinimui ir 
darbuotojų palaikymui šiai interesų atstovavimo formai.

Privačių įmonių darbuotojai praktiškai niekuomet nedalyvauja valdymo procesuose, 
tačiau ir profesinės sąjungos jose yra retenybė. Tam, be kita ko, įtakos turi darbdavio 
ir darbuotojo santykiai, kuomet darbdavys turi dominuojantį vaidmenį, taip pat atsi-
žvelgiama į darbuotojų teisių laikymąsi. Pavyzdžiui, Lenkijoje nedaugelio įmonių (kurių 
nuosavybė praeityje buvo pertvarkyta (iš valstybinio subjekto į viešąjį) bei užsienio 
kapitalo įmonių) darbuotojai dalyvauja įmonės valdymo procesuose. Tačiau Ispanijoje 
tokių dalyvavimo formų būna ir tarp valstybinių įmonių, ir tarp viešųjų įstaigų.

Nedidelės darbuotojų dalyvavimo apimtys ir žinių apie šią įmonės valdymo formą sto-
ka apsunkina, pavyzdžiui, kontaktų tarp žmonių, dalyvaujančių šioje įmonės valdymo 
formoje, tinklo kūrimą, siekiant keistis žiniomis ir dalintis gerąja patirtimi. Tai apriboja 
darbuotojų galimybes daryti spaudimą didinti šios darbuotojų interesų atstovavimo 
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formos vaidmenį priimant sprendimus įmonėje ir suprasti iš to  gaunamą darbdavių 
naudą. Taip pat trūksta informacijos apie šios formos taikymą versle. Dažniausiai bū-
tent profesinės sąjungos pasisako už įmonės valdymą dalyvaujant darbuotojams ir bū-
tent jos sukuria darbuotojų atstovų įmonės organuose kontaktų tinklą.

Darbuotojų dalyvavimas yra tam tikros darbovietės demokratijos forma, todėl jis yra 
naudingas kaip sąžiningo su klimato kaita susijusios pertvarkos įgyvendinimo prie-
monė. Jis padeda darbuotojams kaupti žinias apie pokyčius, suteikia galimybę daryti 
įtaką tų pokyčių įgyvendinimo būdui, atitinkamai padeda lengviau juos priimti, didina 
darbuotojų atsakomybę už sėkmingą įmonės veiklą, o kartu ir darbdavio atsakomybę 
už darbuotojų gerovę, taip sukuriant įmonės socialinę atsakomybę ir jos tvarumą. Dėl 
to pasiekiama geresnė sprendimų kokybė, procesų įgyvendinimo veiksmingumas ir jų 
tvarumas. Darbuotojų dalyvavimo privalumas yra tas, kad tai leidžia užtikrinti geresnį 
informacijos srautą ir tuo pačiu išnaudoti įmonės potencialą bei valdymo procesų tęs-
tinumą. Darbuotojų dalyvavimas prisideda prie bendruomenės, kurioje veikia įmonė, 
funkcionavimo, kurio dėka sistemos procesai įgyja žmogiškąjį aspektą. Tokia įmonės 
valdymo forma sukuria galimybę atsižvelgti į visų su klimato kaita susijusios pertvar-
kos veikėjų interesus, t. y. užtikrinti, kad praktikoje niekas neliktų nuošalyje. Todėl verta 
pasistengti, kad darbdaviai įžvelgtų didesnio darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme 
naudą, ypač atsižvelgiant į atitikimą su klimato kaita susijusiems reikalavimams, kylan-
tiems iš Europos žaliojo kurso.

Darbuotojų dalyvavimas yra darbuotojų atstovavimo įmonės lygmeniu forma, kuri ski-
riasi nuo profesinių sąjungų ar darbuotojų tarybų. Formos skiriasi priklausomai nuo 
teisės aktų, atliekamų funkcijų ir atsakomybės. Darbuotojų dalyvavimas turėtų būti 
vertinamas socialinio dialogo kontekste, kaip būdas suvokti socialinį įmonės ūkinės 
veiklos aspektą.

Tiek socialinių partnerių, tiek darbuotojų atstovų veikla įmonių organuose vyksta in-
dividualiai konkrečioje šalyje susiformavusioje institucinėje aplinkoje, tačiau tarp jų 
yra pastebimų panašumų. Institucinė aplinka yra svarbi visų formų socialinio dialogo 
funkcionavimui, tačiau pagrindiniais veiksniais laikytina geroji praktika ir noras įtrauk-
ti socialinius partnerius (kalbant apie darbuotojų dalyvavimą, darbuotojų atstovus) į 
sprendimų priėmimo procesą. Atsižvelgiant į kolektyvinių derybų apimtį, reikėtų pri-
pažinti, kad Europos Sąjungoje kyla rimtų iššūkių, susijusių su visų formų socialinio dia-
logo sklaida. Ypač žema dialogo kokybė pastebima Vidurio ir Rytų Europos šalyse – tiek 
nacionaliniu, tiek įmonių lygmeniu. Tai nurodo ir Europos Komisija Europos semestro 
procesų ir stipresnio Europos Sąjungos ekonominio valdymo principų dokumentuo-
se. Jei ir pastebima gerosios praktikos pavyzdžių, tai jų daugiau yra socialinio dialogo 
srityje, o ne darbuotojų dalyvavimo valdant įmonę srityje. Kaip vieną iš minėtų kliūčių 
socialiniam dialogui vystyti galima įvardinti darbdavių ir valdžios atsisakymą pripažin-
ti profesines sąjungas ir kitas darbuotojų atstovavimo organizacijas, nenorą dalyvauti 
socialiniame dialoge. Didelė problema yra ir darbdavių nenoras kurti darbdavių aso-
ciacijas, tapti jų nariais, todėl profesinės sąjungos yra priverstos kovoti su darbdaviui 
atstovaujančių partnerių, kurie galėtų dalyvauti socialiniame dialoge, stoka. Šią situa-
ciją sunku pakeisti. Paskatos, pavyzdžiui, mokestinės lengvatos, sunkiai gali padidinti 

darbdavių organizacijų potencialą ir jų norą dalyvauti socialiniame dialoge. Tokia situ-
acija trukdo plėtoti socialinio dialogo kultūrą ir stiprinti jos vaidmenį sprendimų priė-
mimo procesuose tiek įmonės, tiek ūkio lygmeniu. Todėl panašu, kad reikšmingas yra 
valstybės ir ES institucijų vaidmuo. Būtent jos turėtų skatinti socialinį dialogą, stengtis 
tinkami jį įgyvendinti bei tikėtis, kad socialinis dialogas bus ūkio sektoriuje, pvz., pirme-
nybę teikiant kolektyvines sutartis sudarančioms įmonėms, pvz., vykdant viešuosius 
pirkimus arba taikant sertifikavimo sistemą.

Socialiniai partneriai turi daug galimybių, kurias jie gali panaudoti vykstant su klimato 
kaita susijusiai pertvarkai. Kalbant apie profesines sąjungas, stiprybę suteikia gebėji-
mas pritraukti darbuotojus, profsąjungų teisinis statusas ir galimybė daryti įtaką vie-
šųjų diskusijų formai. Būrimosi į profesines sąjungas lygis yra svarbus vertinant prof-
sąjungų potencialą vykdyti socialinį dialogą, tačiau praktikoje jo nenulemia. Profesinių 
sąjungų įtaka daugiausia priklauso nuo konkrečios šalies kultūros ir tradicijų organi-
zuojant ir vedant socialinį dialogą, taip pat nuo gebėjimo sutelkti visuomenę, kad ji 
galėtų paremti savo postulatus. Mažesnis profsąjungų organizacijų mastas, su kuriuo 
susiduria kai kurių šalių profesinės sąjungos, nereiškia, kad jos negali veikti veiksmin-
gai. Yra profesinių sąjungų organizacijų pavyzdžių, kurie rodo, kad būtent gebėjimas 
kurti patikimumu pagrįstą socialinę paramą, o būtent tai prisideda prie postulatų taiky-
mo veiksmingumo. Socialinė parama pirmiausia kuriama sprendžiant visuomenei ypač 
svarbius klausimus, kurie nėra susiję išskirtinai su darbo santykiais. Dalyvaujant ben-
druomenės gyvenime profesinėms sąjungoms lengviau gauti žinių apie problemas ir 
nuomones bei kurti bendruomenę. Daugelyje šalių profesinės sąjungos turi politinę 
galią, kuri leidžia daryti įtaką valstybės politikai. Tai gali nulemti teisės aktuose numa-
tyti įgaliojimai dalyvauti sprendimų priėmimo procese, pavyzdžiui, rengiant viešąsias 
konsultacijas arba darant neformalią įtaką sprendimams. Be to, daugelyje šalių profesi-
nių sąjungų ar darbdavių organizacijų narių skaičius ir kolektyvinių sutarčių aprėpties 
apimtys laikytinos argumentu, stiprinančiu viešai išsakytų nuomonę galią. Socialiniai 
partneriai taip pat turi galimybę formuoti visuomenės nuomonę, inicijuodami žinias-
klaidos kampaniją, diskusijas, reikšdami savo nuomonę ir ekspertų nuomonę. Kalbant 
apie profesines sąjungas, kolektyvinai veiksmai, pvz., demonstracijos, piketai ir streikai, 
taip pat gali nulemti sprendimų priėmimo procesą.

Yra nemažai tarptautinių dokumentų, susijusių tiek su socialiniu dialogu, tiek su dar-
buotojų dalyvavimu, o skundai ir argumentai šiuo klausimu tampa vis stipresni. Be Tarp-
tautinės darbo organizacijos pasiekimų, pavyzdžiui, 2015 m. priimtos Jungtinių Tautų 
darbotvarkės iki 2030 m.2, vienas iš tvaraus vystymosi tikslų (8) byloja apie ekonomikos 
augimą ir orų darbą. Praktikoje orus darbas reiškia, be kita ko, kokybiškas darbo vietas 
įmonėje, kur gerbiamos darbuotojų teisės, sąžiningai vertinamos ir nediskriminuojan-
čios bet kokiu aspektu ir ypač dėl atlyginimo. Savo ruožtu ekonomikos augimas turėtų 
būti tvarus, o tai, be kita ko, reiškia sąžiningą ekonomikos augimo vaisių pasidalijimą. 
Minėti elementai yra pagrindinis profesinės sąjungos veiklos akcentas. Be to, dar vienas 
Darbotvarkės (16) tikslas yra skatinti taikią ir įtraukią visuomenę bei kurti veiksmingas 
ir atsakingas įtraukias institucijas visais lygmenimis. Konkrečiai kalbama apie veiksmin-

2 https://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja
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gų, atskaitingų ir skaidrių institucijų kūrimą ir įtraukaus bei dalyvaujamojo sprendimų 
priėmimo proceso užtikrinimą visais lygmenimis. Tai turėtų būti suprantama kaip soci-
alinių partnerių veikla vedant socialinį dialogą.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) taip pat pabrėžia socialinio 
dialogo, kaip sprendimo, kuris padeda įveikti su klimato kaita susijusius iššūkius, svarbą.

Silezijos deklaracijoje dėl solidarumo ir teisingo pereinamojo laikotarpio, kurią valsty-
bių ir vyriausybių vadovai priėmė Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje Kato-
vicuose (2018 m. COP 24), nurodoma, kad „šalys patvirtina, kad teisingos darbo jėgos 
pertvarkos būtinybė yra rūpintis oriu darbu ir kokybiškomis darbo vietomis“. Deklaraci-
joje taip pat pabrėžiama dalyvaujamojo ir atstovaujamojo socialinio dialogo, apiman-
čio visus socialinius partnerius, svarba, siekiant skatinti aukštą užimtumo lygį, tinkamą 
socialinę apsaugą, darbo standartus ir darbuotojų bei jų bendruomenių gerovę kuriant 
klimato politiką nacionaliniu lygiu.

Be to, Europos socialinių teisių ramstyje3, Europos Sąjungos dokumente, kurį patvirti-
no Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija, kalbama apie 
socialinį dialogą. Ramsčio 8 punkte „Socialinis dialogas ir socialinis darbuotojų įtrauki-
mas“ nurodoma, kad kuriant ir įgyvendinant ekonomikos ir socialinę politiką, reikėtų 
konsultuotis su socialiniais partneriais. Dokumentas patvirtina, kad darbuotojai ar jų 
atstovai turi teisę būti informuoti ir laiku pareikšti savo nuomonę jiems rūpimais klau-
simais. Vadovaujantis Ramstyje numatytais principais, reikėtų skatinti derybas dėl ko-
lektyvinių sutarčių ir jų sudarymo socialiniams partneriams aktualiais klausimais. Be to, 
svarbu remti socialinių partnerių potencialą ir skatinti socialinį dialogą. Tai dar vienas ES 
dokumentas, neįskaitant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo4 ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 5, kuriame kalbama apie socialinį dialogą.

Visa tai, kas išdėstyta pirmiau, byloja apie tai, kad socialinis dialogas turėtų atlikti pagrin-
dinį vaidmenį su klimato kaita susijusioje pertvarkoje. Tačiau daugelyje šalių stebimas so-
cialinio dialogo silpnėjimas, kuris kelia grėsmę teisingam su klimato kaita susijusios per-
tvarkos aspektui ir Europos žaliojo kurso įgyvendinimo demokratizavimui. Darbuotojų 
dalyvavimo valdant įmonę ir institucijų socialinio dialogo naudojimo apimtys įgyvendi-
nant Europos žaliojo kurso tikslus yra pakankamai ribotos. Įmonės lygmeniu darbuotojų 
dalyvavimas su klimato kaita susijusioje pertvarkoje dažniausiai yra nereikšmingas. Jame 
daugiausia dėmesio skiriama didelėms gamybos įmonėms. Tačiau nereikia pamiršti, kad 
ES ekonomikos struktūroje didelę dalį sudaro labai mažos ir mažos įmonės, kuriose profe-
sinės sąjungos paprastai neveikia. Be to, nedidelė dalis įmonių ES ekonomikos lygmeniu 
turi su klimato kaita susijusios pertvarkos strategiją, o darbuotojų apsauga nuo neigiamų 
klimato kaitos pasekmių šiuo atveju turi vykti per sprendimus, kurie plėtojami vedant so-
cialinį dialogą nacionaliniu lygmeniu. Šalyse, kuriose socialinio dialogo sąlygos yra žemos 
ir vis dar egzistuoja formalios kliūtys dirbti, profesinės sąjungos susiduria su sunkumais 

3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019–2024/economy-works-peo-
ple/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/
european-pillar-social-rights-20-principles_pl

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

veiksmingai įtakoti sprendimų, susijusių su klimato kaita, priėmimo procesą, įskaitant jo 
principus ir strateginių dokumentų turinį. Viešosios konsultacijos dažnai yra tik dirbtinio 
pobūdžio, trunka neilgai ir nesibaigia susitarimu dėl dokumentų turinio. Būna ir taip, 
kad organizuojant konsultacijas socialiniai partneriai paliekami nuošalyje, o dokumentai 
siunčiami tik nevyriausybinėms organizacijoms.

Perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos procesą lems 
ekonominiai procesai ir technologiniai pokyčiai, taip pat didžiąja dalimi prie to prisidės 
politiniai sprendimai, kurie sukuria teisinę bazę ir lemia pokyčių kryptį. Todėl socialinio 
dialogo įtraukimas į šį procesą yra svarbus žiūrinti iš tų žmonių, kuriems atstovauja soci-
aliniai partneriai, pozicijos. Dabar dauguma iniciatyvų, kurių imasi profesinės sąjungos 
su klimato kaita susijusios pertvarkos srityje, įgyvendinamos nacionaliniu lygmeniu, jos 
yra sisteminio pobūdžio, nors pasitaiko ir pertvarkos iniciatyvų, kurios būtų įgyvendi-
namos įmonių lygmeniu. Laikui bėgant pertvarkos padariniai praktikoje bus vis labiau 
pastebimi įmonėse, o būtent čia ir sutelkiama socialinių partnerių veikla. Pastebima, 
kad socialiniai partneriai, nepaisant aukščiau paminėtų kliūčių, ne tik reaguoja į esamus 
iššūkius, susijusius su žaliąja pertvarka, bet ir bando aktyviai daryti įtaką šiam procesui 
tiek planuodami pačią pertvarką, tiek ją įgyvendindami, atkreipdami dėmesį, kad bū-
tina atsižvelgti į užimtumo apsaugą. Visa tai organizuojama kaip nuolatine veikla arba 
įgyvendinant aiškios struktūros strategijas. Šiuo tikslu socialiniai partneriai stengiasi 
panaudoti tiek kompetencijas, kylančias iš konkrečioje šalyje galiojančių teisės aktų, 
tiek galimybę daryti įtaką viešųjų diskusijų apie su klimato kaita susijusią pertvarką for-
mai. Akcentuojama įtaka ekspertų ir visuomenės nuomonei, pavyzdžiui, organizuojant 
ar dalyvaujant žiniasklaidos renginiuose ir konferencijose, vykdant veiklą pasitelkiant 
tradicines ir elektronines žiniasklaidos priemones (rašytine ar vaizdine forma), rengiant 
nuomonių populiarinimo kampanijas, organizuojant demonstracijas. Minėtai veiklai 
įgyvendinti būtinos yra socialinių partnerių žinios ir patirtis, taip pat neapsieiti be fi-
nansinių išteklių ir bendradarbiavimo su subjektais, veikiančiais minėtose srityse.

Socialiniai partneriai turėtų ir toliau skatinti savo narius dalyvauti formuojant su kli-
mato kaita susijusią pertvarką, pavyzdžiui, informuodami savo narius ir stengdamiesi 
didinti informuotumą apie iššūkius, susijusius su žaliosios pertvarkos procesu, taip pat 
rinkdami iš jų grįžtamąją informaciją šia tema ir apie jų problemas. Stiprus organiza-
cijos narių įsitraukimas į pertvarkos formavimo procesą didina jų atstovų nuomonių 
teisėtumą vedant socialinį dialogą ir darbuotojų dalyvavimą valdant įmonę, o visi šie 
veiksmai, be abejo, taip pat gali prisidėti prie teisingos pertvarkos įgyvendinimo.

Yra išsakytas socialinių partnerių sutarimas, kad regionų, kuriuose įgyvendinama su kli-
mato kaita susijusi pertvarka, bendruomenės turėtų būti įtrauktos į pertvarkos plano 
rengimą. Prieš įgyvendindamos numatytus šio proceso veiksmus, pvz., įmonės uždary-
mą ar restruktūrizavimą, būtina pasirengti, t. y. numatyti investicijas į naujų darbo vietų 
išlaikymą ir kūrimą, persikvalifikavimo galimybes ir socialinės apsaugos (prevencinę) 
sistemą. Būtina kuo greičiau parengti teisinę, institucinę ir finansinę aplinką teisingai 
su klimato kaita susijusiai pertvarkai valstybės, regiono, įmonių ir namų ūkių lygmeniu. 
Socialinis dialogas ir darbuotojų dalyvavimas valdant įmones yra reikalingi kiekvie-
name pertvarkos etape ir lygmenyje (nacionaliniu, regioniniu ir įmonės lygiu). Vietos 
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suinteresuotosios šalys turėtų būti informuojamos apie šio proceso detales, o jo struk-
tūra turėtų būti plačiai apibrėžta, kad ją būtų galima priderinti prie pokyčių, susijusių, 
pvz., su išsilavinimu ar karjeros galimybėmis.

Kalbant apie profesinių sąjungų požiūrį į Europos žaliąjį kursą, jos dažniausiai mini sociali-
nę ir ekonominę šios strategijos riziką, nustatyto pokyčių tempo tikrovę, atsižvelgiant į su 
klimato kaita susijusios pertvarkos sudėtingumą, bei su šiuo procesu susijusius iššūkius. 
Nepaisant visuotinio pritarimo aplinkos apsaugos priemonių, atitinkamai ir darbuotojų 
sveikatos bei gyvenimo sąlygų gerinimo, profesinės sąjungos yra įsitikinusios, kad finan-
sinis ir socialinis klimato politikos įgyvendinimo poveikis piliečių gyvenimo sąlygoms ir 
techninėms galimybėms vis dėlto įvertintas netinkamai. Jos nurodo neigiamą su klimato 
kaita susijusios pertvarkos poveikį pragyvenimo išlaidoms (prekių ir paslaugų kainų au-
gimas), dideles paties pertvarkos proceso išlaidas (asmeninės šalies piliečių investicijos, 
atsirandančios dėl poreikio prisitaikyti prie pertvarkos: būsto šiluminių savybių gerini-
mas, dabartinis šildymo būdas, kvalifikacijų, reikalingų profesinei veiklai mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sąlygomis, įgijimas). Profesinės sąjungos taip 
pat užsimina apie galimą neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį darbo 
rinkai (nedarbo lygiui, užimtumo sąlygoms, sveikatai ir saugai darbe), jautriausiai į per-
tvarką reaguojančių regionų ekonominei ir socialinei situacijai (taip pat skurdui ir sociali-
nei atskirčiai) bei šalių konkurencingumą (galima degradacija). Pasak profesinių sąjungų, 
ES klimato politika lems ES produktų konkurencingumo praradimą, ypač pereinamuoju 
laikotarpiu, o ES piliečių pragyvenimo išlaidos smarkiai išaugs. Anot jų, Europos Sąjungos 
klimato politika turės neigiamų pasekmių visai ES ekonomikai, nors labiau išsivysčiusioms 
šalims, kurioms klimato politika palankesnė, seksis kur kas geriau. Darbuotojų atstovai 
paprastai pasisako už tai, kad su klimato kaita susijusios pertvarkos perspektyvos būtų 
kiek įmanoma labiau sušvelnintos, tuo pačiu didinant išlaidas socialinėms pasekmėms 
neutralizuoti. Jie ragina užtikrinti šalių energetinį saugumą, parengti darbuotojų ir įmo-
nių apsaugos priemones. Jie atkreipia dėmesį, kad dinamiškas su klimato kaita susijusios 
pertvarkos kelias padidins socialinį pasipriešinimą ES klimato politikai dėl spartaus pilie-
čių pragyvenimo išlaidų augimo. Jie taip pat reikalauja keisti Europos Sąjungos energe-
tikos politiką ir ES lygmens priemones, kurios apsaugotų ES rinką nuo prekių ir paslaugų, 
sukurtų neatsižvelgiant į aplinkos sąnaudas ir pagarbą žmogaus ir darbo teisėms.

Kita vertus, darbdavių organizacijos daugiausia dėmesio skiria teisinėms ir organizaci-
nėms kliūtims, trukdančioms įgyvendinti su klimato kaita susijusią pertvarką. Jos nuro-
do, pasak jų, didelius verslo kaštus, ribojančias galimybes investuoti į prisitaikymą prie 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, taip pat byloja apie sudėtingas 
administracines viešųjų lėšų panaudojimo procedūras. Be to, jos akcentuoja darbuoto-
jų trūkumą. Jos, kaip ir profesinės sąjungos, reikalauja keisti Europos Sąjungos energe-
tikos politiką, siekdamos kuo labiau sumažinti ūkinės veiklos kaštus. Šiuo metu didžiau-
sius iššūkius, su kuriais tenka kovoti verslininkams, lemia sunkumai, susiję su energijos, 
prekių ir paslaugų kainos bei medžiagų prieinamumu, kuriuos kelia tiekimo grandinių 
sutrikimai. Šios kliūtys apriboja su klimato kaita susijusios pertvarkos įgyvendinimo ga-
limybes ir kartu verčia atitinkamai pritaikyti ūkinę veiklą.

 

Funkcijos, kurias galėtų atlikti socialiniai partneriai, vesdami dialogą dėl teisingos su 
klimato kaita susijusios pertvarkos. Pvz.:

 » įmonės lygmeniu – susitarti dėl konkrečių visai įmonei taikomų taršos mažini-
mo planų, taikomų visai įmonei, pavyzdžiui, investuojant į tinkamų darbo vietų 
kūrimą, darbuotojų perkvalifikavimą ir išlaikymą, mokymą, pragyvenimo lygio 
užtikrinimą išeinantiems į pensiją darbuotojams ir investuojant į vietos bendru-
omenę. Darbuotojų informavimas ir užtikrinimas, kad darbdavys suteiks jiems 
visą informaciją.

 » pramonės sektoriaus lygmeniu – skatinti ambicingus klimato politikos, užim-
tumo ir teisingos pertvarkos tikslus, taip pat investuoti į sektorių bendradarbiavi-
mą kuriant ir skleidžiant žaliąsias technologijas ir žinias, primygtinai reikalaujant 
šalies ir regionų valdžios institucijų atstovų socialinio dialogo.

 » regionų ir šalies lygmeniu – skatinti aktyvų vaidmenį formuojant ir įgyvendinant 
klimato politiką, kurioje atsižvelgiama į teisingą pertvarką, aktyvią darbo rinkos 
ir socialinės apsaugos politiką, taip pat viešąsias investicijas į mokymą ir švieti-
mą bei tvarią infrastruktūrą, kuri jas remia. Siūlyti informacijos teikimą ir viešas 
diskusijas apie su klimato kaita susijusios pertvarkos procesą.

SSGG analizės, kurią sudaro su klimato kaita susijusios pertvarkos įgyvendinimo 
stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmės atskirose šalyse, dalyvavusių projekte, 
tyrimo atrinkti elementai:

Privalumai:

 9 kokybiškas, išsilavinęs ir patyręs personalas;

 9 santykinai didelis pramonės vaidmuo projekte dalyvavusių šalių ekonomikose, 
esant galimybei įgyvendinti pertvarką, siekiant prisitaikyti prie mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos ir inovacijų;

 9 ES klimato politikos kryptis ir ES fondai, skirti įgyvendinti su klimato kaita susi-
jusią pertvarką,

 9 esamas socialinio dialogo struktūros.

Trūkimai:

 9 žema socialinio dialogo kokybė daugelyje šalių tiek nacionaliniu, tiek pramonės 
ir įmonių lygmeniu,

 9 nedidelis skaičius darbdavių, kurie naudojasi darbuotojų dalyvavimu įmonių 
valdymo procesuose ir vykdo verslo veiklą pagal socialiai atsakingo verslo prin-
cipus,

 9 netinkamos išlaidos viešosioms paslaugoms ir viešojo sektoriaus darbuotojų 
atlyginimams, kurios yra itin svarbos įgyvendinant teisingą su klimato kaita susi-
jusios pertvarkos aspektą;
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 9 neoptimalus moterų dalyvavimas darbo rinkoje, nuolatiniai darbo užmokesčio 
skirtumai,

 9 sunkumai, susiję su darbo jėgos judumu tiek tarp sektorių, tiek teritoriniu 
požiūriu,

 9 didelės gyventojų grupės mažos pajamos, todėl sunku padengti būtinąsias išla-
idas prisitaikant prie naujos, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių techno-
logijų ekonomikos;

 9 ribota vieša diskusija dėl su klimato kaita susijusios pertvarkos įgyvendinimo 
būdo ir išlaidų,

 9 tik nedaugelis žmonių turi žinių apie Europos žaliąjį kursą,  t. y. tik ekspertai ir 
žmonės, dalyvaujantys kuriant su klimato kaita susijusios pertvarkos sistemą.

Galimybės:

 9 investicijos į technologijas sukuria galimybę didinti įmonių technologinę pažan-
gą, didinti jų inovacijas, išlaikyti konkurencingumą ir užkariauti naujas rinkas,

 9 naujų ūkio sektorių plėtra ir esamų modernizavimas,

 9 aplinkos kokybės gerinimas, taigi ir geresnė piliečių sveikata bei mažesnės išla-
idos sveikatos sistemai dėl aplinkos taršos sukeltų ligų gydymo;

 9 sveikatos ir saugos darbe gerinimas,

 9 galimybė keisti profesinių sąjungų skaičių, steigiant įmonės naujuose ūkio sek-
toriuose.

Grėsmės:

 9 Europos Sąjungos susitarimo prielaidos gali pasirodyti kaip neatitinkančios besi-
keičiančias socialines, ekonomines ir politines sąlygas,

 9 neveiksmingas socialinis dialogas klimato kaitos klausimais (socialinių partnerių 
žinių nepanaudojimas) gali sukelti šio proceso socialinio aspekto trūkumą, para-
mos priemonių neatitikimą darbuotojų ir įmonių poreikiams, padidinti socialinių 
neramumų mastus bei nulemti idėjų apie klimato kaitą atsisakymą,

 9 su klimato kaita susijusios pertvarkos procesas gali padidinti nedarbą, skurdą ir 
socialinę atskirtį,

 9 neveiksmingas darbo jėgos panaudojimas gali nulemti jų praradimą ir darbu-
otojų bei jų šeimų gyvenimo sąlygų pablogėjimą;

 9 nepriderinus su klimato kaita susijusios pertvarkos tempų prie darbuotojų ir 
įmonių gebėjimų prisitaikyti, galimai bus užkirstas kelias efektyviam jo įgyven-
dinimui, o tai savo ruožtu kels grėsmę ekonomikos gerovei, darbo vietoms ir so-
cialiai teisingam pertvarkos aspektui;

 9 naujos darbo vietos gali būti nekokybiškos;

 9 nepakankamos verslininkų žinios, kaip vykdyti įmonių prisitaikymą darbui mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos sąlygomis, gali 
apsunkinti tolesnį verslo ir darbo vietų išsaugojimą;

 9 jėgų ir išteklių investavimas į pertvarkos procesą gali būti sunkiai suderinamas su 
esamo įmonių konkurencingumo ir užimtumo išlaikymu;

 9 neapibrėžtumas, susijęs su tarptautine politine situacija ir plėtra, galimai truk-
dys pasiekti energetinį saugumą ir įmonėms bei darbuotojams gauti prieinamą 
energiją,

 9 su klimato kaita susijusios pertvarkos kaštai, tikėtina, viršys numatytą ES finansa-
vimą, taip pat viešąsias ir privačias galimybes;

 9 ūkio sektorius, kurie šiuo metu yra atsakingi už ekonomikos augimą, bus sun-
ku efektyviai pakeisti naujais – suteikiančiais konkurencinių pranašumų ir dar-
bo vietų, dėl to gali didėti nedarbas, gyventojų migracija ir regiono degradacija 
(neefektyvus teisingos pertvarkos planų įgyvendinimas);

 9 dėl gyventojų pasitraukimo iš darbo rinkos ar žemesnės kvalifikacijos darbuotojų 
įsidarbinimo šalyje ar ekonominės emigracijos (poveikis šalies konkurencingumui 
tarptautinėje arenoje) bus prarastas esamas kalnakasybos sektoriaus, energetikos 
ir elektromechanikos pramonės bei jų darbuotojų inovacinis potencialas;

 9 sumažėjus profesinių sąjungų skaičiui dėl darbo vietų mažinimo ir sunkumų jungiant 
darbuotojus naujai įsteigtose įmonėse, galimai pablogės socialinio dialogo kokybė.

III dalis

Rekomendacijos
Rekomendacijose aptariama daugybė klausimų – tiek susijusių su prisitaikymo prie kli-
mato kaitos organizavimu, tiek su socialinio dialogo vaidmens stiprinimu ir darbuotojų 
dalyvavimu įmonių valdyme vykstant šiems procesams. Rekomendacijos skirtos profesi-
nėms sąjungoms, darbdaviams ir jų organizacijoms, taip pat šalių vyriausybėms ir Euro-
pos Sąjungos institucijoms. Rekomendacijos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į šalių 
poreikius ir konkrečios srities formalaus socialinio dialogo organizavimo ir praktikos skir-
tumus. Kai kuriose šalyse svarbiu aspektu laikytinas socialinio dialogo ir darbuotojų daly-
vavimo teisinius pagrindus reglamentuojantys teisės aktai, be kurių neįsivaizduojamas jų 
įgyvendinimas. Kitose šalyse turėtų būti vystoma geroji praktika, nes socialinių partnerių 
vaidmuo ekonomikoje yra ypač gerbiamas, o dialogo kultūra yra aukšto lygio.
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Teisingos su klimato kaita susijusios pertvarkos įgyvendinimo 
pagrindai:
1. Vedant socialinį dialogą būtina pasiekti socialinio susitarimo, numatančio, kaip 

teisingai įgyvendinti su klimato kaita susijusią pertvarką, o  valstybė turėtų atlikti 
esminį vaidmenį ir prisiimti atsakomybę už šio proceso eigą. Su klimato kaita susijusi 
pertvarka yra sudėtingas procesas, kinta jo įgyvendinimo sąlygos, todėl vystant so-
cialinį ir politinį sutarimą dėl pertvarkos principų, būtų galima sumažinti darbuotojų 
ir verslininkų neapibrėžtumą dėl būsimų politinių sprendimų šiuo klausimu. Gero-
sios praktikos pavyzdžiu laikomas socialinės sutarties tarp socialinių partnerių ir vy-
riausybės dėl teisingo klimato kaitos sudarymas. Tokia socialinė sutartis, apibrėžianti 
pagrindinius principus ir įsipareigojimus de facto būtų dialogo dėl pertvarkos kerti-
niu akmeniu. Neegzistuoja visiems puikiausiai tinkančio pertvarkos modelio. Planai 
turi būti individualūs, jų esmė – darbo apsauga, orus darbas ir švietimo politika. Taip 
pat turėtų būti taikomas individualus požiūris į kiekvieną įmonę ir darbuotoją.

2. Gerosios praktikos pavyzdžiu taip pat laikomas už sprendimų priėmimą atsakingo 
organizacinio padalinio steigimas vyriausybės lygmeniu (pvz., prie ministerijos), 
kuris spręstų su teisinga pertvarka susijusius klausimus.

3. Turėtų būti stiprinamas socialinio dialogo vaidmuo nacionaliniu, teritoriniu, sekto-
rių ir įmonių lygiu suderinant jį su teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį dialo-
gą klimato klausimais.

4. Socialiniame dialoge dalyvaujančių institucijų potencialas turėtų būti efektyviai 
naudojamas valdant Europos žaliojo kurso įgyvendinimo ekonominius klausimus. 
Jei būtina, turėtų būti panaikintos teisinės kliūtys profesinių sąjungų steigimui ir 
veiklai bei darbuotojų dalyvavimui įmonių valdyme. Be to, turėtų būti labiau kon-
troliuojama, kaip laikomasi įstatymų. Tinkamai vedamas socialinis dialogas ir stipri 
socialinės apsaugos sistema gali padėti darbuotojams suvokti su klimato kaita susi-
jusią pertvarką kaip galimybę, o ne kaip grėsmę. Darbuotojams dalyvaujant įmonės 
valdymo procese, kai darbuotojų atstovai renkami įmonės valdymo organų nariais, 
gali palengvinti pertvarkos procesą ir padidinti jo veiksmingumą, nes tokiu būdu 
užtikrinamas geresnis informacijos pateikimas ir veiklos koordinavimas.

5. Vedant socialinį dialogą turėtų būti plėtojamos darbo rinkos ir socialinės apsaugos 
priemonės, kurias būtų galima nuosekliai taikyti bei stebėti jų veiksmingumą (de-
mokratiškai bendrai sukurti teisingos su klimato kaita susijusios pertvarkos planai). 
Pertvarka turi apimti priemones, skirtas kovoti su skurdu, įskaitant energijos nepri-
teklių ir dirbančių asmenų skurdą. Jas turi palaikyti tam tikros iniciatyvos.

6. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, turėtų būti rengiamos naujos vie-
tovių, kuriose bus sutelktas su klimato kaita susijusios pertvarkos įgyvendinimas, 
specializacijos, padėsiančios sukurti naują jų plėtros potencialą.

7. Būtina rūpintis užimtumo kokybe ūkio sektoriuje, įskaitant darbo užmokesčio skir-
tumų ir kitų diskriminacijos formų ribojimą darbo rinkoje. Kokybiškos darbo vietos 

turi tapti pagrindiniu darbuotojų perėjimo iš vieno ūkio sektoriaus į kitą ir eko-
nomiškai neaktyvių žmonių skatinimo veiksniu įgyvendinant Europos žaliąjį kursą 
(veikla, susijusi su dalyvavimu darbo rinkoje, lementi teisingą pertvarką).

8. Vykdant energetikos pertvarką, moterims skirti padėti veiksmai turėtų būti visa-
apimančio pobūdžio ir apimti švietimo, darbo rinkos, infrastruktūros ir socialinių 
normų keitimo priemones. Būtina įveikti institucinius iššūkius, susijusius su viešųjų 
paslaugų silpnumu, sumažinti darbo teisės normų nesilaikymo mastą ūkio sekto-
riuje.

9. Būtina atsižvelgti į moterų balsą su klimato kaita susijusios pertvarkos tema, taip 
pat įtraukiant jas į sprendimų priėmimo procesus ir skatinant jas imtis veiksmų. 
Įgyvendinant su klimato kaita susijusią pertvarką, būtina numatyti iššūkius ir gali-
mybes, su kuriomis tenka susidurti moterims, bei užtikrinti, kad moterų atžvilgiu ši 
pertvarka būtų teisinga.

10. Norint teisingai ir visapusiškai įgyvendinti su klimato kaita susijusią pertvarką, 
reikia daugiau viešųjų investicijų į viešąsias paslaugas, įskaitant visą gyvenimą 
trunkančiam mokymuisi skirtas išlaidas bei tinkamą mokytojų ir dėstytojų atlygi-
nimų biudžetą. Turėtų būti gerinamos užimtumo sąlygos viešojo administravimo ir 
viešųjų paslaugų sektoriuje, nes tai yra raktas į su klimato kaita susijusios pertvar-
kos proceso sėkmę.

11. Kalbant apie socialinius Covid-19 pandemijos padarinius, kurie turėjo neigiamą po-
veikį visuomenės finansinei padėčiai ir sveikatai, čia nefiksuojama jokių nuostolių. 
Vykdant viešąją politiką, būtina atsižvelgti į Covid-19 pandemijos padarinius tinka-
mai investuojant į viešąsias paslaugas.

12. Teisinga su klimato kaita susijusi pertvarka turi apimti pramonės strategijos, sude-
rintos su ambicingais aplinkosaugos tikslais ir užtikrinančios aukštos kokybės dar-
bo vietas, parengimą.

13. Būtina dėti pastangas siekiant užtikrinti, kad energija ir produktai būtų gaminami 
už Europos Sąjungos ribų, laikantis žmogaus teisių, darbuotojų teisių ir aplinkos 
apsaugos, o prireikus panaikinti prieigą prie ES rinkos.

14. ES ir nacionalinė politika, kaip teisingos su klimato kaita susijusios pertvarkos dalis, 
turi užtikrinti, kad įmonės ir darbuotojai turėtų prieigą prie įperkamos energijos.

15. Pertvarkai skiriamos lėšos turi atitikti poreikius (adekvataus dydžio lėšos). Turėtų 
būti sukurtos paskatos (pvz., palankios galimybės gauti finansavimą, aiškios admi-
nistracinės procedūros), padėsiančios sutelkti privačias investicijas pereinant prie 
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos.

16. Informacija apie turimas paramos priemones, skirtas su klimato kaita susijusiai per-
tvarkai, turi būti aiški (paramos sistemos skaidrumas, susitelkimas vienoje vietoje, 
prieinamumo kriterijų laikymasis).
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17. Konsultavimo paslaugos turėtų būti prieinamos įmonėms ir darbuotojams naudo-
jantis viešosios paramos sistemos paslaugomis.

18. Viešosios lėšos (įskaitant ES fondų lėšas) turėtų būti naudojamos kaip svertas, ska-
tinantis kurti tinkamas darbo sąlygas, socialinį dialogą ir aukštos kokybės švietimą. 
Su užimtumu susijusios veiklos finansavimas turėtų būti sąlyginis, t. y. priklausantis 
nuo to, ar darbdavys gerbia darbo teises ir darbuotojų teises steigti profesines są-
jungas bei jų veiklą.

19. Įmonės turėtų patvirtinti ir įgyvendinti darnaus vystymosi ataskaitas (ESG), pri-
pažinti įmonės atsakomybės ir tvarumo standartą. Šiuo metu darnaus vystymo-
si ataskaitų teikimo mastas taikomas menkai, todėl būtina dėti pastangas, kad 
įmonės atitiktų žmogaus ir darbo teises, tikrinant ataskaitų teikimą. Įmonės turėtų 
skirti daugiau dėmesio ir pastangų, numatytų pagrindiniuose Jungtinių Tautų ver-
slo ir žmogaus teisių principuose. Verslo tiekimo grandinės turi atsižvelgti į tai, kad 
visi ūkio subjektai privalo gerbti žmogaus ir darbo teises.

20. Vyriausybė ir viešasis administravimas per viešųjų pirkimų sistemą turėtų populia-
rinti įmones, kurios gerbia darbuotojų teises, profesinių sąjungų teises ir turi kolek-
tyvines darbo sutartis.

21. Viešosios konsultacijos su klimato kaita susijusios pertvarkos klausimais turėtų būti 
privalomos, o dalyvavimo šiose konsultacijose išlaidas neturėtų dengti socialiniai 
partneriai (pvz., kelionės į susitikimus išlaidos), o pačios konsultacijos turėtų būti 
suteikiamos laiku.

22. Būtina nustatyti ir įgyvendinti reikalavimą, numatantį, kad suinteresuotosios šalys 
laiku gautų grįžtamąją informaciją apie viešųjų konsultacijų ir socialinio dialogo 
rezultatus.

23. Būtina atlikti periodinį su klimato kaita susijusios pertvarkos socialinio ir ekonomi-
nio poveikio vertinimą, įskaitant užimtumą, padėtį pramonės sektoriuose ir regio-
nuose.

24. Atsižvelgiant į tai, kad teisingos su klimato kaita susijusios pertvarkos prioritetas 
yra išlaikyti kvalifikuotus ir patyrusius darbuotojus darbo rinkoje, kiekvienas pa-
sitraukimas iš darbo turėtų būti susietas su darbo rinką skatinančiomis priemonė-
mis. Panaikintos darbo vietos vietoje (prieš darbuotojui paliekant darbą) turėtų 
būti įsteigta nauja darbo vieta. Persikvalifikavimo procesas turi būti „taikomas pa-
gal užsakymą“, t. y. kvalifikaciją turėtų keisti tam tikri darbuotojai, o paties proceso 
veiksmingumas turi būti stebimas. Jei reikia, vienam darbuotojui ar įmonei turėtų 
būti naudojamos kelios paramos priemonės. Užimtumo kokybė turėtų atitikti pa-
ramos veiksmingumo apimtis. Veiksminga profesinio aktyvumo skatinimo sistema 
gali palengvinti ir padėti darbuotojams susirasti darbą per valstybines įdarbinimo 
tarnybas, organizuojant vadinamąsias darbo biržas, užtikrinti įmonių ir jų darbu-
otojų pranašumą įgyvendinant pertvarką ir investuojant į naujai kuriamas regio-
nines specializacijas ar darbuotojų perkėlimą į kitą darbovietę, siekiant išnaudoti 

savo potencialą ir išlaikyti užimtumo tęstinumą. Bendradarbiaujant su profesinė-
mis sąjungomis, reikia kurti pačioje įmonėje naudojamas individualios su klimato 
kaita susijusios pertvarkos strategijas. Paramos priemonės turi būti prieinamos vi-
siems su klimato kaita susijusios pertvarkos paveiktiems darbuotojams.

25. Profesinio aktyvumo skatinimas turi būti remiamas iš privačių ir viešųjų šaltinių. 
ES lygmeniu priemonės, skirtos finansuoti laikinąjį nedarbą, pvz., priemonė SURE, 
turėtų būti pratęsiamos neribotą laiką pagal poreikį.

26. Rengiant šalių, regionų ir individualius su klimato kaitos susijusios pertvarkos pla-
nus reikia atsižvelgti į darbuotojų įvairovę (įskaitant amžiaus ir lyties aspektus).

27. Darbuotojams būtina sudaryti sąlygas mokytis (finansines, logistines, skirti tam 
laiko). Švietimu turėtų būti siekiama užtikrinti darbuotojams stabilų ir kokybišką 
darbą. Reikėtų atsižvelgti į švietimo kokybę (turėti omeny sertifikavimo sistemą). 
Socialiniai partneriai turėtų būti įtraukti į įgūdžių poreikių ir darbuotojų perkvali-
fikavimo galimybių apibrėžimo bei pokyčių prognozavimo procesą pasinaudojant 
teise į informaciją ir konsultacijas, pvz., formuojant darbo grupes, per stebėtojų 
tarybas visais socialinio dialogo lygiais (nacionaliniu, pramonės ir įmonės lygiu). 
Teikiant paramą užimtumui reikėtų atsižvelgti į mokymo, darbo vietos įrengimo, 
gyvenamosios vietos keitimo ir kelionės į darbą ir atgal išlaidas. Mokymosi ir la-
vinimosi sąlygos galėtų būti traktuojamos kaip apmokamos mokymosi atosto-
gos asmenims, tobulinantiems savo profesinę kvalifikaciją. Mokymasis gali vykti 
keičiantis žiniomis (pvz., konsultacijų/mentorystės forma) įmonėse (organizuoja 
darbdaviai) ir vietos bendruomenėse (valstybės institucijose).

28. Pagalbos priemonės, kurios numatytos įgyvendinant teisingą su klimato kaita 
susijusią pertvarką, be kita ko, turėtų apimti išeitines kompensacijas, kasmetines 
atostogas arba lėšas verslo pradžiai. Taip pat reikia nepamiršti, kad paramos suma 
verslui pradėti dažniausiai padeda tinkamai funkcionuoti tik mikroekonominei 
veiklai, o naujai steigiamų įmonių išgyvenamumas yra gana žemas. Todėl taikant 
šią priemonę nereikėtų pamiršti darbuotojų profesinio aktyvumo skatinimo prie-
monių. Pertvarkos įgyvendinimo regionuose valdymo aspektas yra svarbus sie-
kiant neprarasti darbo potencialo regionuose, atitinkamai nepadidinti situacijos 
prastėjimo rizikos.

29. Švietimo sistemą būtina pritaikyti prie besikeičiančios ekonomikos poreikių (švieti-
mo ir profesinio mokymo programos), tobulinti švietimo sektoriaus darbuotojų 
žinias ir įgūdžius.

30. Valstybėms būtina stengtis veiksmingai įgyvendinti Europos Sąjungos Tarybos re-
komendacijas dėl pagrindinių mokymosi visą gyvenimą kompetencijų, profesinio 
švietimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio teisingumo ir 
atsparumo bei Europos profesinės praktikos kokybės ir veiksmingumo sistemos.

31. Svarbu, kad įmonės investuotų į darbuotojų įgūdžius ir vykdytų tvarų užimtumą 
skatinančią politiką.
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32. Su klimato kaita susijusi pertvarka turėtų būti įgyvendinama kartu su investicijomis 
į kolektyvinį viešąjį transportą, siekiant pagerinti gyvenimo sąlygas, darbuotojų 
judumą ir verslo sąlygas.

33. Būtina remti įvairių nuosavybės formų būsto plėtrą, siekiant padidinti darbuotojų 
judumą ir pagerinti jų gyvenimo sąlygas regionuose.

34. Siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos ir naudoti paramos priemones, didinti so-
cialinį pasitikėjimą ir pertvarkos proceso skaidrumą, būtina didinti visuomenės in-
formuotumą apie klimato kaitą. Darbdaviai turėtų organizuoti informacines kam-
panijas įmonių lygmeniu, o viešasis administravimas – regionuose ir visoje šalyje.

Socialinio dialogo vaidmens stiprinimas
1. Esant poreikiui, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, reikėtų keisti teisės 

aktų nuostatas, siekiant padidinti kolektyvinių derybų efektyvumą su klimato ka-
ita susijusios pertvarkos srityje. Visų pirma, turėtų būti keičiami teisės aktai, užker-
tantys kelią profesinių sąjungų kūrimuisi ir veiklai bei socialinio dialogo vaidmens 
(įskaitant darbuotojų dalyvavimą) populiarinimui valdant įmones. Be to, reikėtų 
stiprinti socialinį dialogą, tam tikslui skiriant atitinkamus viešuosius ir privačius 
(įmonės) išteklius.

2. Šiuo metu socialiniame dialoge dalyvaujančios institucijos turėtų būti naudojamos 
organizuojant vyriausybės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą šalies ir regio-
no plėtros strategijų turinio ir įgyvendinimo klausimais, atsižvelgiant į teisingą su 
klimato kaita susijusią pertvarką.

3. Reikėtų didinti darbuotojų bendro sprendimų priėmimo lygį tiek privačiame, tiek 
viešajame sektoriuose, užtikrinant galimybę darbuotojams dalyvauti privačių įmo-
nių tarybose.

4. Darbuotojų teisė į informaciją ir konsultacijas bei jų įtraukimas į sprendimų priėmi-
mo procesą įmonės pertvarkos (restruktūrizavimo) atveju turėtų būti sustiprinta 
per ES lygmens teisinę sistemą, skirtą su klimato kaita susijusiai pertvarkai.

5. Socialiniai partneriai ir jų struktūra gali būti naudojami kaip informaciją apie kli-
mato kaitai skirtus projektus ir priemones tarp įmonių ir darbuotojų skleidžiantys 
subjektai (kuriant informacijos perdavimo ir socialinio pasitikėjimo platforma, kaip 
klimato kaitos proceso dalį).

6. Žinias apie socialinį dialogą ir darbuotojų dalyvavimą valdant įmonę vertėtų skle-
isti visuomenei pasitelkiant švietimo sistemą.

7. Svarbu, kad darbuotojai ir bendruomenės suprastų su klimato kaita susijusios per-
tvarkos procesą, todėl reikėtų dėti visas įmanomas pastangas siekiant informacijos 
prieinamumo ir jos nuolatinio perdavimo socialiniams partneriams. Informacija apie 

su klimato kaita susijusią pertvarką, šio proceso trukmę ir veiksmų eigą turėtų būti 
prieinama visuomenei ir tiesiogiai skirta socialiniams partneriams. Įgyvendinus turi-
ningą informavimo politiką, bus padidintas visuomenės informuotumas apie šį pro-
cesą, padidės jo skaidrumas, o suinteresuotosios šalys galės planuoti mokymo pro-
cesą, profesinę karjerą, šildymo būdą ar verslą. Žiniomis pagrįsta informacija turėtų 
būti teikiama visais lygmenimis ir įvairiais būdais, kurie tiktų informacijos gavėjais.

8. Reikėtų palikti pakankamai laiko suteikti darbuotojams ir jų atstovams reikiamą 
informaciją apie teisingos su klimato kaita susijusios pertvarkos procesą, naudoti 
atitinkamas bendravimo formas (pvz., raštu – popierine ar elektronine forma; gyvai 
arba nuotoliniu būdu organizuojamuose susitikimuose; nuotolinio būdu organizu-
ojamuose seminaruose; per klausimų ir atsakymų valandėles, naujienlaiškius) bei 
pasiruošti dialogui šiuo klausimu.

9. Būtų gerai imtis iniciatyvos sukurti forumą, kuriame dalyvautų socialiniai partne-
riai (šalies ir regionų lygmeniu, pačioje įmonėje), kuriame būtų stebimas su klimato 
kaita susijusios pertvarkos įgyvendinimas ir teisingumas.

10. Viešosios institucijos, darbdaviai ir pačios socialinių partnerių organizacijos gali 
organizuoti praktinius kursus apie teisingą su klimato kaita susijusią pertvar-
ką, siekdami sukurti specifinę socialinių partnerių atstovų ir darbuotojų atstovų, 
dalyvaujančių įmonės organuose, specializaciją, pvz., pasitelkiant institucijas ir 
išorės ekspertus.

11. Socialinių partnerių bendradarbiavimui organizuoti, siekiant keistis žiniomis ir ge-
rąja patirtimi su klimato kaita susijusios pertvarkos srityje (nacionaliniu ir tarptauti-
niu lygiu), turėtų būti naudojamos viešosios ir ES lėšos.

12. Socialiniai partneriai turėtų kartu kurti ir stebėti socialinės apsaugos priemonių 
naudojimą, profesinio aktyvumo skatinimą, viešųjų lėšų panaudojimą valstybės, 
pramonės, regiono ir įmonės lygmeniu.

13. Profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos turėtų pasinaudoti savo pajėgumais, 
siekdamos padidinti informacijos apie su klimato kaita susijusios pertvarkos perdavi-
mą ir skleidimą, bei išnaudoti savo potencialą, skatindamos tam tikrų klausimų, pvz., 
susijusių su darbu, sprendimą. Reikėtų stiprinti komunikaciją ir pozicijų koordinavi-
mą vedant komunikaciją pačioje įmonėje ir tarp organizacijų (kuriant susivienijimus). 
Reikėtų užtikrinti dvišalį žinių srautą – tarp visų organizacijos struktūros padalinių ir 
tarp darbuotojų bei jų atstovų įmonės organuose. Geros vidinės komunikacijos pri-
valumas – veiksmų suderinamumas ir didesnė parama šiems veiksmams.

14. Socialiniai partneriai turėtų kaupti žinias apie klimato kaitą, kad galėtų formuoti 
vidines specialistų kvalifikacijas ir parengti veiksmų strategijas ir tokiu būdu geriau 
atstovauti savo narių interesams. Žinios gali būti kaupiamos organizuojant nepri-
klausomus tyrimus, socialinių partnerių bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptau-
tiniu lygiu, pasitelkiant išorės ekspertus. Šioms iniciatyvoms įgyvendinti reikia fi-
nansinių investicijų į žmogiškuosius išteklius ir bendradarbiavimo tinklo kūrimą.
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15. Socialiniai partneriai gali išrinkti asmenį iš savo gretų arba suformuoti grupę/ko-
mandą, kuri bus atsakinga už žinių apie klimato kaitos procesą kaupimą (speciali-
zacijos kūrimą), ir šiomis žiniomis kiti atstovai galės pasinaudoti vesdami socialinį 
dialogą.

16. Būtina tobulinti savo derybinius įgūdžius ir nuomonių pateikimo praktiką.

17. Socialiniai partneriai ir darbuotojų atstovai įmonių valdybose turėtų plačiau doku-
mentuoti savo darbą, kurį jie vykdo su klimato kaita susijusios pertvarkos srityje, 
bei pristatyti jį išorės subjektams. Tai leidžia pagilinti žinias apie išsakytą nuomonę, 
pristatyti funkcijas formuojant šį procesą ir daryti įtaką socialiniam sąmoningumui 
ir sprendimų priėmimo procesams bei ugdyti darbuotojų atstovų patikimumą 
viešojoje erdvėje su klimato kaita susijusiais klausimais. Darbai, kuriais siekiama 
pagerinti darbo sąlygas ir didinti darbuotojų dalyvavimo apimtis, turi specifinį juos 
vykdančių subjektų veidą – juos reikia pristatyti modernia forma. Patirtį būtų gali-
ma skleisti išleidžiant popierinius leidinius, organizuojant temines parodas, trans-
liuojant garso ir vaizdo įrašus internetu, rengiant asmeninius susitikimus (kursus), 
dalyvaujant radijo ar TV laidose. Gerosios šios srities praktikos pavyzdžiai turėtų 
būti įtraukti į įgyvendinamą veiksmų strategiją, siekiant pagerinti darbuotojų 
dalyvavimo įmonės valdyme veiksmingumą.

18. Įmonėse turėtų būti plėtojamas dvipusis bendravimas su darbuotojais ir jų atsto-
vais, siekiant apibrėžti darbuotojų poreikius ir lūkesčius bei rasti su klimato kaita 
susijusius sprendimus.

19. Pačios įmonės darbuotojams turėtų būti suteikta prieiga prie patikimos ir skaidrios 
informacijos apie planuojamą su klimato kaita susijusią pertvarką, pavyzdžiui, 
įmonėje organizuojant susitikimus su ekspertais ir skelbiant informaciją, kuri pagi-
lins darbuotojų ir jų atstovų žinias apie šį procesą. Įmonėje turėtų būti naudojamos 
įvairios komunikacijos formos, atsižvelgiant į savalaikiai pateiktą konstruktyvią 
darbuotojų ir jų atstovų grįžtamąją informaciją. Svarbu tinkamai organizuoti su-
sitikimus (numatyti jų temą, jiems skirtą laiką, datą). Juos nevertėtų organizuoti 
spontaniškai, jie negali būti bendro pobūdžio, o laikas diskusijoms neturi būti per 
trumpas.

20. Gera praktika, kai darbdavys įmonėje įsteigia specialų komitetą, nagrinėjantį su 
klimato kaitos procesu susijusius klausimus, o į jį turėtų deleguoti asmenis, kurie 
bus atsakingi už informacijos srautą šiuo klausimu (ryšių palaikymo specialistai).

21. Darbuotojų dalyvavimo nauda, gaunama vedant socialinį dialogą ir darbuotojams 
dalyvaujant įmonės organuose, negali būti suvokiama pasitelkiant tik pakankamai 
žinių turinčias grupes, o turi būti nukreipta į visą visuomenę ir ekonominių santy-
kių dalyvius. Atsakomybė už socialinį dialogą ir su juo susijusią padėtį tenka Euro-
pos Sąjungos vyriausybėms ir institucijoms.

Socialinių partnerių potencialo stiprinimas
1. Būtina investuoti į socialinių partnerių potencialą (iš viešųjų ir ES fondų (pvz., spe-

cialaus fondo, skirto socialiniam dialogui, kaip teisingos su klimato kaita susijusios 
pertvarkos daliai, organizuoti).

2. Būtina skleisti žinias, nes organizacijos nariai turi būti susipažinę su klimato politi-
kos klausimais, kad galėtų juos įtraukti į kolektyvinių derybų procesą ir užtikrinti 
teisingos pertvarkos aspektus. Didesnis asociacijų ir susivienijimų narių dalyvavi-
mas diskusijose apie Europos žaliojo kurso įgyvendinimą leis jiems gauti daugiau 
informacijos, o  jų interesams bus galima tinkamai atstovauti su klimato kaita su-
sijusios pertvarkos procese. Seminarų, mokymų, klausimų ir atsakymų valandėlių 
organizavimas ir tyrimų bei studijų vykdymas yra naudingas siekiant skleisti žinias, 
postulatus ir keistis informacija bei tokiu būdu didinti sąmoningumą. Gerosios 
praktikos pavyzdžiu laikytinas mokslo ekspertų, vietos savivaldos atstovų, vietos 
institucijų ir suinteresuotų šalių į (si) traukimas į su klimato kaita susijusios pertvar-
kos procesą. Dvikryptis keitimasis informacija turi vykti visais lygiais (įmonėje, filia-
le ir pačiose šalyje). Organizacijoje (jos struktūros padaliniuose) turėtų būti numa-
tyti visų lygių bendradarbiavimo koordinavimo metodai.

3. Geroji praktika yra formuoti vidines klimato politikos grupes socialinių partnerių 
organizacijoje arba išrinkti (skirti) asmenį, besispecializuojantį šioje temoje, kad or-
ganizacijos vadovai galėtų tinkamai panaudoti žinias. Taip pat naudingi periodiniai 
už klimato kaitos temą atsakingų asmenų susitikimai.

4. Socialinių partnerių investicijos į įgūdžius ir skaitmenines priemones, leidžiančias 
atverti ir plėsti veiksmų apimtis, įskaitant bendravimą, nuomonių pateikimą, tinklų 
kūrimą, bendros veiklos planavimą, susitikimus, informacines kampanijas, taigi ir 
socialinės paramos bei bendradarbiavimo koalicijas, kurios didina sprendimų įtaka 
įmonėje, pramonės šakose, regionuose ir šalyse. Norint pristatyti savo nuomonę 
apie klimato kaitą, pageidautina naudoti tradicines ir elektronines žiniasklaidos prie-
mones. Tinkamos pastangų apimtys formuojant žiniasklaidos pranešimus ir suma-
nus informacijos platinimo kanalų valdymas gali smarkiai padidinti veiksmų sėkmę.

5. Siekiant didinti suvokimą apie teisingo su klimato kaita susijusios pertvarkos 
aspekto postulatus ir didinti dialogo bei darbuotojų dalyvavimo šiame procese 
apimtis, būtina organizuoti vadinamuosius veiksmų dienas.

6. Geroji praktika yra socialiniams partneriams užmegzti bendradarbiavimą su vietos 
ir nacionalinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant keistis žiniomis, nu-
omonėmis ir kurti bendrą veiklą.

7. Naudinga būtų pasitelkti iš visuomenininkų karjeros pasitraukusių organizacijų va-
dovų patirtį organizuojant konsultacijas su mentoriais. Šie žmonės gali tapti vedlia-
is formuojant socialinį dialogą ir darbuotojų dalyvavimą, ekspertais, patariančiais 
vedant kolektyvines derybas, ekspertų nuomonių, suformuotų atsižvelgiant į įgy-
tas žinias, autoriais.
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8. Tarptautinis bendradarbiavimas yra sritis, kurioje profesinės sąjungos turėtų 
stiprinti bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą. Europos socialinio dialogo 
struktūros yra svarbus forumas, skirtas pramonės šakų ir sektorių diskusijoms bei 
socialinių partnerių deryboms, taip pat vieta, kur būtų galima keistis žiniomis ir 
patirtimi, inicijuoti veiklą ir greitai reaguoti į darbuotojų poreikius. Bendradarbiavi-
mas yra ypač svarbus visuomenės gyvenimui turinčiame globalizuotame tarptau-
tinių koncernų pasaulyje ir vis aiškesnio integruoto verslo aplinkos valdymo proce-
so dalis žiūrint per ES institucijų prizmę.

Europos Sąjungos politikos vaidmuo
1. Iš naujo analizuojant ir tikrinant Europos Sąjungos energetikos politiką būtina su-

daryti sąlygas su klimato kaita susijusiai pertvarkai.

2. Europos Komisija turėtų skatinti gerąją socialinio dialogo praktiką ir darbuotojų 
dalyvavimą įmonių valdyme, įskaitant aukštos kokybės viešąsias konsultacijas 
visos šalies lygiu. Europos semestras (Europos Sąjungos ekonomikos valdymo 
priemonė), Europos socialinių teisių ramstis, Europos rekonstrukcijos fondas ir 
Bendrijos lėšų panaudojimo procesas turėtų būti naudojamas veiksmingam socia-
liniam šalių dialogui įgyvendinti.

3. Būtina atidėti ir kasmet atnaujinti ES lėšas, kurios bus skiriamos socialinio dialogo 
potencialui stiprinti ir Europos Sąjungos ekonomikos kolektyvinių derybų vaidme-
niui didinti su klimato kaita susijusios pertvarkos laikotarpiu.

4. ES lygmeniu reikėtų parengti ir įgyvendinti rekomendacijas dėl savalaikių ir koky-
biškų viešųjų konsultacijų, profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų dalyvavimo, 
kurios būtų taikomos vietos, šalies ir Europos lygiu formuojant valstybės politiką.

5. Europos Komisija turėtų veiksmingai tikrinti valstybių veiksmus įgyvendinant ir 
taikant direktyvą dėl tinkamo minimalaus atlyginimo Europos Sąjungoje laikantis 
kolektyvinių derybų gerinimo ir kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo veiksmų 
plano.

6. Europos Sąjungos direktyvos dėl įmonių darnaus vystymosi ir išsamaus patikrini-
mo ataskaitų turėtų būti tinkamai suformuluotos ir apimti didesnę bei detalesnę 
reikalavimų, susijusių su socialiniais klausimais, apimtį (įskaitant darbuotojams ak-
tualius klausimus).

Išvada

Su klimato apsauga ir tvariu vystymusi susiję iššūkiai šiuo metu yra vieni rimčiausių 
iššūkių pasaulyje. Tvarų ekonomikos augimą, kuris įgyvendina Europos Sąjungos stra-
teginiuose dokumentuose, įskaitant Europos žaliąjį kursą, numatytus Europos ekono-
mikos tikslus, lemia veiksminga pagrindinių veikėjų, įskaitant socialinius partnerius, 
partnerystė, vedant socialinį dialogą. Reikia dėti visas įmanomas pastangas siekiant 
užtikrinti, kad socialinis dialogas būtų veiksmingas visais lygmenimis ir socialinis Euro-
pos Sąjungos aspektas taptų realybe. Tai ypač svarbu įmonių pertvarkos (restruktūri-
zavimo) atvejais (pertvarkas paprastai nulemia būtinybė prisitaikyti prie mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos). Atsižvelgiant į teisės aktuose 
numatytas prievoles, atsakomybė už socialinį dialogą ir socialinių partnerių potencialą 
šiuo atžvilgiu tenka šalių vyriausybėms ir Europos Sąjungos institucijoms. Dar kartą 
reikia pabrėžti švietimo svarbą, kuri turi apimti ne tik darbuotojus, bet, visų pirma, tuos, 
kurie vykdo veiklą, ypač socialiai atsakingo verslo srityje. Teisingas su klimato kaita su-
sijusios pertvarkos aspektas gali būti įgyvendintas tik radus ir priėmus bendrus spren-
dimus dėl pertvarkos proceso.
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