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Introducere

Pretextul pentru demararea acestui proiect a  fost convingerea partenerilor de pro-
iect despre nevoia de consolidare a participării lucrătorilor în întreprinderi cu privire 
la adoptarea strategiei economice de către Uniunea Europeană, numită Pactul Verde 
European. Potrivit opiniei acestora, mecanismul de participare a lucrătorilor la gestio-
narea întreprinderilor poate oferi un sprijin eficient întreprinderilor și lucrătorilor lor 
în procesul de implementare a tranziției climatice – necesare pentru atingerea obiec-
tivelor acestei inițiative UE. De aceea, principalul obiectiv al proiectului a fost crește-
rea implicării lucrătorilor în întreprinderi în ceea ce privește implementarea Pactului 
Verde European. Datorită izbucnirii pandemiei de Covid-19 în anul 2020 (și a duratei 
sale în perioada de realizare a proiectului), au fost luate în considerare și consecințele 
provocate de pandemie. Proiectul a deschis spațiu pentru un dialog aprofundat pri-
vind nivelul de participare a  lucrătorilor la gestionarea întreprinderilor în toate țările 
și posibilitatea de consolidare a acestuia în implementarea Pactului Verde European. 
Datorită nivelului actual de participare a lucrătorilor, condițiilor locale din fiecare țară și, 
în special, datorită complexității procesului de tranziție climatică, subiectul menţionat 
a fost elaborat pe larg, fiind luată în considerare și analiza altor forme de participare 
a lucrătorilor și angajatorilor la procesul de luare a deciziilor privind tranziția climatică.

Consolidarea tuturor formelor de dialog poate crea un mediu favorabil pentru creșterea 
rolului participării lucrătorilor la gestionarea întreprinderilor. Participarea la proiect atât 
a sindicatelor care reprezintă interesele lucrătorilor, cât și a organizațiilor angajatorilor 
care reprezintă poziția angajatorilor, a servit la îndeplinirea obiectivelor acestui proiect.

Obiectivul specific al proiectului a fost schimbul de opinii cu privire la modul de creș-
tere a ocupării forței de muncă și de îmbunătățire a abilităților lucrătorilor în contextul 
tranziției climatice. De asemenea, proiectul a  avut ca obiectiv creșterea gradului de 
conștientizare a  lucrătorilor cu privire la Pactul verde european și, în acel mod, să-și 
consolideze rezistența la provocările legate de aplicarea sa. Având în vedere acest lu-
cru, prioritatea a fost creșterea gradului de conștientizare cu privire la tranziția justă. 
Misiunea proiectului a fost promovarea cooperării internaționale, implicit, a cooperă-
rii dintre sindicate și organizațiile angajatorilor, în implementarea Pactului verde eu-
ropean. De aceea, proiectul a presupus crearea și dezvoltarea unei platforme pentru 
schimb de cunoștințe între partenerii proiectului. Obiectivele sus menţionate ale pro-
iectului au corespuns unei metodologii de muncă formulate adecvat. Raportul final, 
care a fost pregătit ca rezultat al activităților desfășurate în cadrul proiectului, reflectă 
efectele dialogului purtat de partenerii de proiect. Trebuie menționat faptul că, din ca-
uza reglementărilor de prevenire a răspândirii pandemiei de Covid-19, aflate în vigoare 
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în perioada de implementare a proiectului, majoritatea activităților s-au desfășurat on-
line. Întâlnirea de organizare a decurs în format hibrid, în timp ce discuțiile cu partenerii 
de proiect au avut loc în cadrul atelierelor virtuale.

Parteneri de proiect
1. Condeferația Sindicală din Polonia (OPZZ), sindicat din Polonia (lider de proiect),

2. Asociația Antreprenorilor din Construcție din Cehia (ABE), asociație a angajatorilor 
din Cehia,

3. Asociaţia Industrială, Tehnică și de Comerț (ASITECO), organizație a angajatorilor 
din Spania,

4. Confederația Sindicală a Lucrătorilor din Industie (CCOO), sindicat din Spania,

5. Uniunea Sindicatelor Metalurgice din Lituania (LMPSS), sindicat din Lituania

6. Confederația Națională Sindicală ALFA (Cartel ALFA), sindicat din România,

7. Sindicatul Independent al Minerilor și Inginerilor din Energetică (KESA), sindicat 
din Estonia

Metodologia de proiect
Pe parcursul întâlnirii de început, partenerii de proiect au fost de acord cu faptul că 
metodologia proiectului se va baza, printre altele, pe analiza comparativă, care pe 
lângă tema participării lucrătorilor la gestionarea întreprinderii, va examina și factorii 
economici, sociali și politici ai implementării Pactului Verde European. Acești factori de-
termină modalitatea de tranziție climatică și, implicit, măsurile care asigură abordarea 
corectă a acesteia.

În faza de cercetare și analitică a proiectului au fost analizate nivelul actual al participării 
lucrătorilor la gestionarea întreprinderilor din țările partenerilor de proiect în raport cu 
țările Uniunii Europene, impactul dialogului social asupra politicii de stat care se aplică 
și au fost comparate atitudinile și postulatele partenerilor sociali vizavi de Pactul verde 
european. Însă, colectarea și analiza informațiilor au continuat pe toată perioada de im-
plementare a proiectului. Acest lucru a fost important având în vedere circumstanțele 
schimbătoare ale implementării Pactului Verde European în diferite țări, cum ar fi valurile 
succesive de cazuri de coronavirus și politicile implementate pentru a  limita răspândi-
rea virusului SARS-CoV-2, precum și creșterea prețurilor la energie, aprofundarea per-
turbărilor în lanțul de aprovizionare și, în sfârșit, atacul Rusiei asupra Ucrainei. Au fost 
analizate informații din surse disponibile (cercetare de birou și cercetare secundară). În 

plus, informațiile au fost colectate pe baza schimbului de informații, cunoștințe și bune 
practici între partenerii de proiect. În acest scop, proiectul a folosit metode interactive 
de cooperare între reprezentanții sindicatelor și organizațiile patronale în cadrul ateli-
erelor tematice. Atelierele tematice au reprezentat o  activitate cheie pentru atingerea 
obiectivelor proiectului, astfel încât pentru a exploata eficient această fază a proiectului, 
s-a acordat prioritate fazei de pregătire pentru această sarcină. Partenerii de proiect au 
elaborat rapoarte de țară (studii de caz) în domeniul de aplicare al obiectivelor proiectu-
lui, pe care apoi le-au prezentat în cadrul atelierelor. Ca rezultat, partenerii de proiect au 
avut o bază solidă de comparație și discuţii detaliate în cadrul atelierului, iar cooperarea 
lor a fost metodică. Partenerii de proiect au tras concluzii din analiza efectuată prin me-
toda SWOT, care constă în definirea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și ris-
curilor implementării obiectivelor Pactului verde european în fiecare țară, ținând cont de 
apariția pandemiei de Covid-19. În plus, fiecare dintre ateliere a inclus învățare reciprocă 
și schimb de experiență pe una dintre cele trei teme definite în proiect, respectiv corelaţia 
Pactului Verde European cu temele pandemiei de Covid-19, tranziției juste și economi-
ei inteligente. Atelierul a permis colectarea de informații, bune practici și recomandări 
pentru consolidarea participării lucrătorilor la implementarea Pactului Verde European. 
În plus, pe parcursul implementării atelierului, a fost consolidată rețeaua de cooperare 
a partenerilor de proiect. Schimbul de informații între partenerii de proiect în toate fazele 
proiectului a permis pregătirea raportului final al proiectului.

Activități desfășurate în cadrul proiectului
1. Întâlnire de început a partenerilor de proiect, în cadrul căreia s-a convenit metodo-

logia și ordinea activităților și s-a stabilit rețeaua de contact.

2. Ateliere pe domenii tematice:

 » Pactul verde european și pandemia de Covid-19,

 » Pactul vede european și tranziția justă,

 » Pactul verde european și eonomia inteligentă.

3. Întâlnire care rezumă faza atelierelor cu scopul de a defini concluziile care au reieșit 
din acestea de către partenerii de proiect și de a discuta despre dimensiunea ra-
portului final.

4. Conferinţa de încheiere a  proiectului dedicată prezentarii raportului final şi di-
scuției privind chestionarele de evaluare a proiecului.

Activitățile menționate mai sus au fost completate de crearea unei pagini de internet 
a proiectului, care, printre altele, a cuprins informații cu privire la stadiul actual al im-
plementării proiectului.

Acest raport final al proiectului intitulat Provocări contemporane ale participării 
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lucrătorilor – combaterea efectelor negative ale Covid-19 a  fost conceput cu scopul de 
a sprijini reprezentanții lucrătorilor și reprezentanții lucrătorilor în activitățile lor de re-
prezentare prin acordarea de informații, recomandări și bune practici. În primul capitol, 
Raportul prezintă obiectivele și modalitatea de desfășurare a  activităților din cadrul 
proiectului. Cel de-al doilea capitol cuprinde cele mai importante concluzii care decurg 
din cooperarea partenerilor de proiect și din soluțiile actuale în domeniul participării 
lucrătorilor și dialogului social, care pot sprijini desfășurarea activităților care promo-
vează dialogul social și participarea lucrătorilor la gestionarea întreprinderii pe parcur-
sul implementării Pactului Verde European. În cel de-al treilea capitol sunt enumerate 
recomandări și exemple de cele mai bune soluții.

Capitolul I

Pactul verde european1 este strategia de dezvoltare economică a  Uniunii Europene, 
adoptată de Comisia Europeană în 2019. Este de așteptat ca implementarea sa, prin 
tranziția climatică, să transforme economia Uniunii Europene într-o economie cu emisii 
scăzute de gaze cu efect de seră. Strategia este, de asemenea, menită să revigoreze 
economia europeană după încheierea pandemiei de Covid-19 și să asigure securitatea 
energetică legată de atacul rusesc asupra Ucrainei.

La scurt timp după anunțarea strategiei Pactului verde european, țările Uniunii Europene 
s-au confruntat cu pandemia de coronavirus și au luat măsuri împotriva răspândirii aces-
teia, care, printre altele, au afectat condițiile relațiilor de muncă ale lucrătorilor. În mare 
măsură, măsurile anticriză au fost stabilite independent de guvernele naționale, deși par-
tenerii sociali au participat adesea la stabilirea măsurilor anticriză. Foarte frecvent, peri-
oada de pandemie a fost folosită pentru a introduce soluții nefavorabile pentru lucrători. 
Mulți lucrători sunt afectați de abuzurile în domeniul drepturilor lor, inclusiv al sănătăţii și 
securităţii în muncă. Contracararea efectelor actualei pandemii de coronavirus absoarbe 
forțele și resursele sindicatelor și ale statului, ceea ce limitează posibilitatea implicării de-
pline în procesul de transformare climatică. Pandemia de coronavirus a evidențiat defici-
ențele de stat în serviciile publice, inclusiv în educație și sănătate, precum și digitalizarea 
insuficientă. La rândul său, răspândirea muncii la distanță îngreunează contactul parte-
nerilor sociali cu lucrătorii, purtarea dialogului social și asocierea de noi membri.

Se extinde sprijinul social prin măsuri de îmbunătățire a calității mediului natural. Între-
prinderile, conștiente de provocările legate de activitățile lor, acordă din ce în ce tot mai 
multă atenție aspectelor de mediu. Modul ecologic de producție condiționează din ce 

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

în ce mai mult achiziția de bunuri și participarea la lanțurile de aprovizionare, iar accesul 
la energie curată este un factor decisiv pentru investițiile străine directe sau finanțarea 
proiectelor. Datorită prețurilor mari la energie, și prețul acesteia devine din ce în ce mai 
important în deciziile de afaceri și afectează condițiile de viață ale societăților. Cu toate 
acestea, creșterea gradului de conștientizare a schimbărilor climatice nu merge întot-
deauna mână în mână cu înțelegerea esenței schimbărilor necesare pentru protecția 
climei, a costurilor și riscurilor și a pregătirii de a le face față individual prin schimbarea 
stilului de viață. În același timp, pandemia de coronavirus și agresiunea Rusiei împotriva 
Ucrainei complică foarte mult implementarea politicii climatice.

Tranziția climatică rezultată din adoptarea Pactului verde european va include o tranzi-
ție economică profundă a țărilor UE. Este un proces complex, prin care se vor schimba 
sursele de producere a energiei și funcționarea întreprinderilor, în primul rând, a celor 
industriale. În dezbaterea privind tranziția climatică, accentul se pune pe sectoarele 
extractive și energetice, dar Pactul verde european solicită și schimbări, de exemplu, 
în transporturi, industria automobilistică, construcții, agricultură, silvicultură și gesti-
onarea deșeurilor. Toate acestea cu scopul de a crea o economie circulară, respectiv 
o economie eficientă din punct de vedere al resurselor. Procesul de tranziție este legat 
de schimbări sociale semnificative, adaptarea la piaţa muncii, educație, încălzirea gos-
podăriilor și de transport. Se așteaptă ca procesul să fie rapid, având în vedere comple-
xitatea tranziției climatice. Schimbările vor fi resimțite mai ales în regiunile în care sunt 
concentrate mineritul și producția de energie, precum și în întreprinderile industriale. 
Provocarea tranziției climatice se va referi și la micro întreprinderi și întreprinderile mici. 
Costurile transformării climatice înseamnă și o pierdere semnificativă a veniturilor sta-
tului (inclusiv regiunilor), care rezultă din lichidarea sau restrângerea activităților anu-
mitor întreprinderi, care le poate afecta negativ potențialul de dezvoltare.

În ciuda adoptării Pactului verde european, întreprinderile continuă să aibă un grad 
limitat de conformitate cu strategiile climatice adoptate. De obicei este vorba de între-
prinderi publice, cu capital internațional sau legături externe (piețe de vânzare), care 
sunt mai conștiente de necesitatea activităților de mediu. Crește și presiunea acționa-
rilor întreprinderii date asupra unor astfel de activități, sau este necesară menținerea 
competitivității acesteia. Mai mult, nu există o discuție amplă, aprofundată, faptică cu 
privire la modalitatea de implementare a politicii climatice, care să nu încurajeze senti-
mentul de complicitate și responsabilitate pentru implementarea politicii climatice în 
rândul lucrătorilor și, mai larg, în societate. Acest lucru crește riscul ca tranziția climatică 
să nu fie realizată într-un mod just din punct de vedere social.

În același timp, tranziția climatică este o  oportunitate, o  provocare și o  amenințare. 
Acesta este o șansă pentru depășirea barierelor de dezvoltare (datorită investițiilor mari 
în reconstrucția infrastructurii publice și private), pentru creșterea capacităţii inovative 
a întreprinderilor și a statului și pentru îmbunătățirea sănătăţii cetățenilor. Provocarea 
constă în perioada de tranziție și costurile tranziției climatice (private și publice), pre-
cum și în incertitudinea rezultatului acestui proces complicat. Implementarea Acordu-
lui European este amenințată de riscul pierderii locurilor de muncă, al sărăciei crescute 
și excluziunii sociale, precum și de riscul degradării regiunilor, în special a acelora cu 
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concentrare a industriei și legate de extracția de materii prime și producția de energie. 
Un alt factor de o importanță excepțională îl constituie problema securității energetice 
a țărilor UE și păstrarea competitivității lor internaționale.

În ciuda diversității aparent mari de cazuri din țările UE, există similitudini în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă lucrătorii și antreprenorii în viitoarele procese 
de tranziție climatică. Mulți lucrători se tem că își vor pierde locurile de muncă în cazul 
în care problema schimbărilor climatice nu este luată în considerare, iar noile locuri de 
muncă create pentru a compensa locurile de muncă pierdute nu vor fi la un nivel echi-
valent. Există și pesimism cu privire la efectele tranziției climatice. În timp ce bărbații, 
cel mai probabil, lucrează în industrii care necesită adaptare la schimbările climatice, 
femeile vor pierde, de asemenea, sursa de venit, iar oportunitățile lor de angajare se 
confruntă deja cu bariere în ceea ce privește condițiile de muncă, diferențele salariale și 
serviciile de protecție publică ineficiente. Femeile pot fi forțate să intre pe piața muncii 
din cauza creșterii costurilor vieții, în special, a costurilor legate de energie, din cauza 
decarbonizării și a eșecului în dezvoltarea de noi surse de energie. Ar fi dăunător atât 
pentru ele, cât și pentru economie, dacă acestea ar fi locuri de muncă prost plătite în 
condiții de tranziție (și reducere) a sectoarelor industriale, sau de eforturi ineficiente 
pentru a se completa lipsa de cunoștințe și competențe profesionale.

Sindicatele atrag atenția că efectele negative ale tranziției climatice vor afecta un nu-
măr mai mare de lucrători și întreprinderi faţă de numărul prevăzut în previziuni și că 
vor fi asociate cu costuri mai mari decât cele estimate anterior. Trebuie menționat fap-
tul că întreprinderile care cooperează cu entități care activează în sectoare supuse tran-
ziției sunt situate nu doar în regiunile în care este concentrată producția, ci în toată țara. 
În practică, operațiunile de afaceri ale fiecărei întreprinderi vor fi, într-o  măsură mai 
mare sau mai mică, adaptate la economia cu emisii scăzute de carbon. Întreprinderile 
indică asupra barierelor legate de investițiile în noi tehnologii. Toate aceste îngrijorări 
exprimate se materializează acum mai rapid decât efectele ţintă ale tranziției climatice 
prevăzute de Pactul verde european (o economie inovatoare, cu emisii scăzute de gaze 
cu efect de seră, locuri de muncă verzi și o creștere a calității vieții rezultată din îmbu-
nătățirea calității mediului). Acest lucru crește riscul respingerii de către societate a ideii 
Pactului verde european și al imposibilităţii implementării tranziției din cauza sărăcirii 
societății și a dificultăților pe care le-ar avea întreprinderile pentru a-și transforma acti-
vitățile în condiții de costuri ridicate ale energiei. Logica tranziției climatice în raport cu 
diverse politici implementate în afara Uniunii Europene este încă de neînțeles pentru 
societate. Există, de asemenea, o împotrivire față de costurile tranziţiei climatice și be-
neficiile distribuite inechitabil între țările UE și grupurile sociale. Pe lângă toate acestea, 
mai există și problema ambițiilor climatice scăzute ale țărilor din afara UE.

Modalitatea în care sunt îndeplinite obiectivele Pactului verde european va fi de o im-
portanță crucială. În primul rând, tranziția climatică trebuie să fie justă pentru ca nimeni 
să nu fie cu adevărat lăsat în urmă și pentru a se materializa beneficiile acestei strate-
gii economice, întreprinse de Comisia Europeană. Punctul de plecare ar trebui să fie 
o evaluare fiabilă a costurilor și beneficiilor activităților planificate pentru a se distribui 
în mod just costurile și beneficiile procesului de tranziție climatică. Este important ca 

cetățenii să participe la costurile tranziției climatice în funcție de capacitățile lor finan-
ciare și să profite proporțional de pe urma acesteia.

Un proces de tranziție climatică conceput inadecvat reprezintă o amenințare pentru 
locurile de muncă, condițiile de viață și afaceri. Schimbările trebuie planificate și imple-
mentate în timp util. Această abordare a ocolit prea des tranzițiile economice anteri-
oare, ceea ce a dus la degradarea regională și excluziunea socială. Până acum, statul și 
antreprenorii au deplasat prea des către ceţăţeni costurile și responsabilitatea adaptării 
la schimbări și nu au alocat suficiente fonduri pentru formarea personalului profesional 
și protecția socială. De asemenea, eșecurile procesului de tranziție economică sunt re-
zultatul nerespectării pozițiilor partenerilor sociali și a rolului lor în acest proces. Având 
în vedere aceste experiențe, ar trebui asigurată participarea cetățenilor la procesul de 
luare a deciziilor cu privire la modalitatea de transformare a climei. O tranziție climatică 
justă necesită implicarea lucrătorilor în procesul decizional cu privire la modalitatea 
de implementare a acesteia la nivelul întreprinderii lor și un dialog social de calitate la 
nivel național. Acestea sunt instrumente adecvate, care vor crește șansele unei tran-
ziții climatice incluzive și juste. Prin urmare, s-a  justificat implementarea proiectului 
Provocări contemporane ale participării lucrătorilor – combaterea efectelor negative ale 
Covid-19, al cărui obiectiv, printre altele, este consolidarea participării lucrătorilor la 
gestionarea întreprinderilor.

O politică de stat eficientă în domeniul tranziției climatice trebuie să țină cont de ne-
voia de dezvoltare durabilă a țării, de investiții în inovaţii și tehnologii avansate, ală-
turi de grija pentru locuri de muncă de înaltă calitate. O  atenţie deosebită necesită 
transformarea industriei, care este o sursă de creștere economică, inovarea și ocuparea 
forței de muncă care are nevoie de competențe specializate. Starea bună a industriei 
determină activitatea altor industrii, sectorului educației sau al cercetării și dezvoltării. 
De aceea, politica industrială trebuie să fie adaptată la obiectivele climatice și, în același 
timp, să se creeze condiții pentru deschiderea de locuri de muncă de calitate. Creșterea 
salariilor și salarii decente pentru lucrători ar trebui să fie fundamentul unei politici jus-
te privind clima. Pactul verde european ar trebui să servească drept instrument pentru 
atingerea obiectivelor în raza de acţiune menționată, și nu să reprezinte o barieră.

O condiție cheie pentru implementarea tranziției climatice este participarea lucrăto-
rilor și a reprezentanților acestora la planificarea și gestionarea schimbărilor în cadrul 
tranziției. Sindicatele și organizațiile patronale sunt un partener firesc și obligatoriu în 
dialogul privind tranziția climatică. Un rol puternic al negocierii colective și al dialogu-
lui social este o condiție prealabilă pentru o tranziție justă, deoarece acestea permit 
cooperarea trilaterală pentru a discuta și a negocia soluții de atenuare a efectelor ne-
gative asupra ocupării forței de muncă și pentru a garanta locuri de muncă de înaltă 
calitate. Tranziția va fi implementată la nivel de întreprindere, de aceea, dialogul social 
trebuie să funcționeze eficient la nivel de întreprindere. Participarea reprezentanți-
lor lucrătorilor în consiliile administrative ale întreprinderilor și, implicit, participarea 
acestora la gestionare, poate ajuta la implementarea proceselor de restructurare re-
zultate din tranziția climatică, într-un mod durabil și echitabil din punct de vedere so-
cial. O abordare a tranziției climatice bazată pe cooperare și dialog necesită voința și 



1110

angajamentul guvernului și al angajatorilor de a identifica avantajele acestei forme de 
gestionare a proceselor. O tranziție justă trebuie să includă construirea de parteneriate 
multilaterale, iar responsabilitatea includerii dialogului social în procesul de tranziție 
revine autorităților publice și, la nivelul întreprinderii, angajatorului. În plus, rolul pe 
care ar trebui să-l aibă în inițiativele de implicare a lucrătorilor și de construire a spriji-
nului social pentru participarea lucrătorilor revine sindicatelor la nivel de întreprindere, 
care sunt cele mai apropiate de lucrători și implicate direct în viața întreprinderii și în 
cooperarea cu părțile interesate din afara granițelor întreprinderii – cu administrația 
publică sau organizații neguvernamentale. Organizațiile patronale ar trebui să devină 
popularizatoare ale participării lucrătorilor în gestionarea întreprinderii. Partenerii so-
ciali ar trebui să primească sprijin material și logistic esențial pentru a putea influența 
crearea de condiții adecvate pentru dezvoltarea și funcționarea parteneriatelor și par-
ticiparea lucrătorilor în mediul local.

Starea dialogului social va juca un rol cheie în conturarea strategiilor partenerilor sociali 
în cadrul implementării tranziției climatice. Între timp, lipsa actuală a dialogului social 
sistemic pe această temă nu încurajează un sentiment de participare și responsabilitate 
comună pentru implementarea politicii climatice. În ciuda bunei practici, adesea parte-
nerii sociali nu au cunoștințe precise despre planurile guvernului și întreprinderilor cu 
privire la procesul de tranziție și fazele acestuia. Deciziile în domeniul politicii energe-
tice sunt instabile, dar acordurile se implementează. Acest lucru face dificilă modelarea 
procesului într-un mod just din punct de vedere social și obținerea de sprijin pentru 
tranziția climatică.

O tranziție climatică justă trebuie să fie incluzivă, ceea ce înseamnă că trebuie să acorde 
sprijin oamenilor în acest proces. O tranziție justă necesită o politică socială la fel de 
ambițioasă ca și politica climatică. Sfera prea restrânsă a politicii de tranziție climatică 
justă dezvoltată în prezent și lipsa unei finanțări suficiente vor face dificilă confruntarea 
cu provocările. Implementarea Pactului verde european nu trebuie să ducă la adânci-
rea inegalităților regionale și sociale în cadrul Uniunii Europene și în cadrul membrilor 
înșiși. De aceea este necesar să se asigure cheltuieli adecvate pentru politica socială, 
inclusiv beneficiile lucrătorilor în sume corespunzătoare, de ex. indemnizația de con-
cediere, concediile miniere plătite, pensiile, indemnizațiile de șomaj și instrumentele 
financiare care sprijină ocuparea forței de muncă și educația lucrătorilor. De asemenea, 
este necesar să se pregătească sistemul de învățământ pentru schimbările rezultate din 
tranziția climatică și să se dezvolte sectorul de cercetare și dezvoltare prin intermediul 
consumului public.

Pactul verde european ar trebui implementat pe baza unui contract social, care se va 
concentra asupra lucrătorilor.

Un cadru atotcuprinzător pentru proces ar trebui creat într-un dialog social sistemic 
și constant și cu participarea lucrătorilor la gestionarea întreprinderilor. Tranziția cli-
matică ar trebui să fie previzibilă, durabilă și negociată cu lucrătorii în toate aspectele 
care îi afectează. Cadrul unei tranziții juste trebuie să ofere resurse adecvate, planificare 
eficientă, promovare și consolidare a drepturilor lucrătorilor și includerea partenerilor 

sociali în economie printr-un dialog social intens. Acest cadru trebuie să ia în conside-
rare și mediul juridic, instituțional și financiar pentru o tranziție climatică justă, atât la 
nivelul țărilor și regiunilor UE, cât și al întreprinderilor și gospodăriilor. Tranziția climati-
că ar trebui să se bazeze pe analize fiabile ex ante și ex post și pe indicatori monitorizați 
ciclic pentru a se atinge corectitudinea sa. Aspectul social ar trebui să fie luat în consi-
derare în fiecare etapă, inclusiv în momentul transformării pieței muncii, adaptării edu-
cației și competențelor lucrătorilor și implementării instrumentelor de sprijin pentru 
lucrători și gospodării. O rețea de siguranță sub formă de scuturi sociale trebuie încor-
porată în procesul de tranziție pentru a proteja cetăţenii, în special cele mai vulnerabile 
grupuri sociale, de efectele negative ale schimbărilor.

Activitățile de asigurare a aprovizionării cu energie la prețuri accesibile pentru cetățeni 
trebuie să protejeze în mod eficient societățile de sărăcia energetică. În conformitate 
cu Pilonul European al Drepturilor Sociale, fiecare are dreptul de a accesa servicii de 
bază de bună calitate, inclusiv apă, canalizare, energie, transport, servicii financiare și 
servicii de conectivitate digitală. Persoanele care au nevoie de ajutor ar trebui să fie 
sprijinite în accesarea acestor servicii. De aceea sunt necesare instrumente care să spri-
jine gospodăriile pentru a face față creșterii prețurilor la energie și a investi în soluții 
pentru locuințe și transport ecologice și eficiente din punct de vedere energetic. Unele 
dintre țări implementează deja măsuri de protecție, dar dimensiunea justă a tranziției 
climatice impune ca acestea să dobândească un caracter sistemic și să fie strict orienta-
te către persoane care au nevoie de acest tip de sprijin.

La momentul actual, implementarea Pactului verde european se desfășoară într-un 
context economic, social și politic complex. Uniunea Europeană se confruntă cu o creș-
tere semnificativă a  prețurilor la energie, care, la început, s-a  datorat în mare parte 
creșterii prețurilor globale la mărfuri, în lumina redresării economice după încetinirea 
din cauza pandemiei de Covid-19. Atacul Rusiei asupra Ucrainei a crescut și mai mult 
prețurile energiei la un nivel pe care lucrătorii și întreprinderile îl pot suporta cu greu. 
Creșterea prețurilor slăbește drastic puterea de cumpărare a lucrătorilor, creând riscul 
creșterii sărăciei. Prețurile energiei sunt, de asemenea, unul dintre principalii factori 
ai inflației ridicate și ai creșterii costurilor de producție, care pot amenința și mai mult 
locurile de muncă. În acest sens, situația din Uniunea Europeană este de diverse tipuri, 
dar, în general, provoacă îngrijorarea populației.

Condițiile schimbătoare pentru implementarea Pactului verde european necesită o ac-
tualizare a strategiei Uniunii Europene în domeniul politicii climatice, de exemplu, în 
ceea ce privește structura mixului energetic în următorii ani, precum și a  resurselor 
necesare implementării dimensiunii juste a tranziției climatice. Uniunea Europeană în 
ansamblu și toate țările UE trebuie să asigure furnizarea de energie la prețuri accesibile 
pe termen scurt și lung. Acțiunile UE și naționale în cadrul acestui proces ar trebui să fie 
consecvente și complementare, de asemenea, ar trebui să se asigure solidaritatea acți-
unilor în cadrul țărilor Uniunii Europene. Diversificarea direcțiilor și a surselor de apro-
vizionare cu energie, investițiile în tehnologii, asigurând, în același timp, securitatea și 
independența energetică, sunt activități prioritare care necesită flexibilitate în cadrul 
implementării Pactului verde european. Modalitatea de modelare a mixului energetic 
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în unele state membre UE și deciziile luate la nivelul UE cu privire la politica energetică 
a  UE vor determina deciziile întreprinderilor și, prin urmare, vor afecta condițiile de 
ocupare a forței de muncă și de viață ale lucrătorilor, în special în regiunile în care sunt 
concentrate industria minieră și producţia de energie. Acesta va fi criteriul de determi-
nare a structurii sprijinului public pentru procesele menționate mai sus.

Protecția locurilor de muncă și a  calității vieții lucrătorilor trebuie să fie considerate 
o prioritate în procesul de tranziție climatică. Ar trebui adoptat un plan de menținere 
și creare de locuri de muncă pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
și de restructurare a activității economice existente, păstrându-se, în același timp, po-
tențialul de muncă. Atingerea obiectivelor climatice necesită instrumente eficiente de 
sprijinire a  lucrătorilor și a  întreprinderilor în procesul de schimbări climatice, pentru 
a reduce riscul de pierdere a locurilor de muncă, de excluziune socială și de reducere 
a competitivității întreprinderilor. Este necesar să se ajute lucrătorii și familiile lor pen-
tru a se adapta la maxim la funcționarea într-o economie cu emisii scăzute, asigurân-
du-le la maxim nevoile și interesele. Lucrătorii trebuie să beneficieze de cunoștințe și 
sprijin financiar care să le permită să se adapteze și la schimbările din viața lor privată. 
Ar trebui să se acorde multă atenție educației și îmbunătățirii efective a competențelor 
lucrătorilor, care le sunt necesare pe piața muncii într-o economie cu emisii scăzute de 
carbon. Prin sisteme eficiente de sprijin social, trebuie protejate cele mai slabe grupuri 
sociale în procesul schimbărilor climatice.

Trebuie subliniat faptul că tranziția climatică nu este singurul proces care se desfășoară 
la momentul actual. Schimbările pe piața muncii rezultate din digitalizare și automati-
zare, din noile forme de muncă afectează condițiile de muncă ale lucrătorilor și dialogul 
social. Partenerii sociali trebuie să fie implicați în procesul de modelare a acestor schim-
bări și să aibă posibilitatea să-și reprezinte membrii pentru a le garanta beneficiile din 
procesele sus menționate prin construirea continuă a potențialului lor. Acest lucru ne-
cesită investiții în cunoștințele și abilitățile reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor, 
rețele puternice de cooperare între organizații și părțile interesate. Eficacitatea activi-
tăților partenerilor sociali și ale reprezentanților lucrătorilor în organele întreprinderii 
necesită implicarea membrilor acesteia și obținerea de sprijin social pentru postulatele 
formulate (la nivel de întreprindere, precum și la nivel regional și național), inclusiv im-
plicarea lucrătorilor din întreprinderile în care nu există sindicate, și din întreprinderi 
nou înființate. Prin urmare, sindicatele se află într-o poziție dificilă în contextul tranziției 
climatice. Pe de o parte, acestea trebuie să aibă grijă de protecția drepturilor lucrăto-
rilor, pe de altă parte, transformarea sectoarelor economice poate duce la lichidarea 
locurilor de muncă și, astfel, la reducerea numărului de membri ai acestora. De aceea, 
sindicatele trebuie să dezvolte strategii care să le permită să-și mențină numărul de 
membri, inclusiv prin implicarea lucrătorilor din întreprinderile nou înființate. Tranziția 
climatică poate fi văzută ca o  oportunitate a  sindicatelor pentru a-și crește baza de 
membri și a-și schimba structura. Cu toate acestea, acest lucru necesită capital de cu-
noștințe și resurse dedicate activităților de asociere, iar rezultatul acestora este incert.

Capitolul II

Dialogul social și participarea angajaților în managementul întreprinderii contribuie la 
desfășurarea activităţii de afaceri într-un mod responsabil din punct de vedere social. 
Acestea măresc transparența procesului și consistența deciziilor luate și, implicit, accep-
tarea lor socială. Experiența arată că munca unui sindicat într-o întreprindere este cea mai 
eficientă formă de reprezentare a  intereselor lucrătorilor. Din păcate, starea dialogului 
social în multe țări este relativ slabă. Adesea, guvernul nu recunoaște sindicatele și alte 
forme de reprezentare a lucrătorilor, nu adoptă întotdeauna o atitudine favorabilă față de 
sindicate și nu își îndeplinește obligația de a conduce dialogul social, fapt care se poate 
observa pe baza exemplelor existente în economie. În multe cazuri, barierele legale sau 
rezistența angajatorilor împiedică înființarea și funcționarea sindicatelor. Izbucnirea pan-
demiei de coronavirus a creat un risc suplimentar de decizii arbitrare din partea statului 
și a  întreprinderilor, a  înrăutățit calitatea dialogului social în multe țări din UE, a  redus 
drepturile muncii și sindicale și a extins sfera nerespectării legislației muncii.

Participarea lucrătorilor (înțeleasă ca implicarea lucrătorilor în procesul de luare a deci-
ziilor în cadrul întrprinderii și ca participarea acestora la managementul acesteia) are, în 
general forma de participare a reprezentanților lucrătorilor la dialog cu angajatorul și 
în instituțiile tripartite de dialog social. Dreptul la informare este forma de bază și cheie 
a participării lucrătorilor la managementul întreprinderii și a contactului dintre lucrători 
și angajatori, care stă la baza participării lucrătorilor la management și a tuturor acțiuni-
lor colective, pe care le întreprind reprezentanții lucrătorilor. Lucrătorilor sau reprezen-
tanților acestora trebuie să li se garanteze informarea și consultarea în timp util în cazu-
rile și în condițiile prevăzute de legislația UE și de legile și practicile naționale. Lucrătorii 
și angajatorii sau organizațiile lor competente, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu 
legile și practicile naționale, au dreptul de a negocia și de a încheia contracte colective 
la niveluri adecvate și de a  întreprinde activități colective, inclusiv greve, în apărarea 
propriilor interese. Participarea lucrătorilor la managementul întreprinderii necesită 
consultarea lucrătorilor în ceea ce privește decizii și mecanisme strategice, care asigură 
un flux eficient de informații despre funcționarea întreprinderii.

O formă eficientă de participare a lucrătorilor în managementul întreprinderii este par-
ticiparea reprezentanților lucrătorilor în organele întreprinderii: consiliile de suprave-
ghere și de administrație.

Participarea lucrătorilor la management înseamnă că, prin reprezentanții lor în organele 
întreprinderii, lucrătorii pot să co-decidă asupra activităților acesteia. Lucrătorii își aleg 
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sau își numesc reprezentanții lor în organele statutare ale întreprinderii, cum ar fi consi-
liul de administrație sau consiliul de supraveghere, care participă la ședințele organelor 
statutare și influențează managementul întreprinderii. Participarea lucrătorilor nu este 
o formă frecvent utilizată de managementul întreprinderii. Există o lipsă de cunoștințe 
despre acest mod de a conduce o întreprindere, atât în   rândul lucrătorilor și antrepre-
norilor, cât și în societate. Gradul scăzut de utilizare a participării lucrătorilor decurge din 
condiții juridice și istorice complexe, conform cărora aceasta poate funcționa în întreprin-
deri cu o anumită formă de proprietate (de exemplu, stabilite în procesul de privatizare 
a întreprinderilor de stat). Reprezentanții lucrătorilor în organele întreprinderii lucrează 
de obicei în entități deținute de stat și mai rar în cele private. Există și dificultăți în imple-
mentarea prevederilor, deoarece angajatorii sunt reticenți în a coopera cu reprezentanții 
lucrătorilor; având în vedere că nu sunt văzuți într-un rol managerial, încalcă reglemen-
tările care reglementează participarea lucrătorilor, inclusiv dreptul lucrătorilor de a alege 
si revoca membrii consiliilor de administrație și de supraveghere. De asemenea, aceștia 
sunt reticenți în a organiza alegerea reprezentanților lucrătorilor în organele întreprinde-
rii, limitează numărul de reprezentanți și le îngreunează munca, de exemplu, prin limi-
tarea accesului la informații. Pe de altă parte, reprezentanții lucrătorilor care lucrează în 
organele întreprinderii au un rol dificil, deoarece nu au întotdeauna posibilitatea să ofere 
informații complete lucrătorilor, în timp ce la gestionarea întreprinderii, pot ține cont de 
toate nevoile lucrătorilor. Acest lucru influențează evaluarea muncii reprezentanților lu-
crătorilor în organele întreprinderii și sprijinul pe care aceștia îl primesc de la lucrători 
atunci când vine vorba de această formă de reprezentare a intereselor acestora.

În întreprinderile private, participarea lucrătorilor la management nu există aproape 
niciodată, iar sindicatele sunt foarte rare. La aceasta influențează, printre altele, și for-
ma relației angajator-lucrător, cu rolul dominant al angajatorului, precum și gradul de 
respectare a drepturilor lucrătorilor. De exemplu, în Polonia, participarea lucrătorilor la 
managementul întreprinderii există într-un număr mic de întreprinderi care au suferit 
transformări de proprietate în trecut (de la întreprindere de stat la întreprindere publi-
că) și cu capital străin. În Spania, însă, această formă poate exista și în întreprinderi de 
stat și în instituții publice.

Aria mică a domeniului de aplicare al participării lucrătorilor și cunoștințele despre aceas-
tă formă de management al întreprinderii fac dificilă, printre altele, construirea unei rețele 
de contact între persoanele care participă la această formă de management al întreprin-
derii pentru a face schimb de cunoștințe și de bune practici. Acest lucru limitează presi-
unea asupra lucrătorilor pentru a crește rolul acestei forme de reprezentare a intereselor 
lucrătorilor în procesele de luare a deciziilor în întreprindere și pentru ca angajatorul să 
înțeleagă beneficiile care rezultă din aceasta. Informațiile cu privire la amploarea aplicării 
acestei forme în economie sunt, de asemenea, limitate. Cel mai frecvent, sindicatele sunt 
acelea care pledează pentru managementul întreprinderii cu participarea lucrătorilor și 
creează rețeaua de contact a reprezentanților lucrătorilor în organele întreprinderii.

Participarea lucrătorilor este o  formă de democrație în întreprindere și, prin urmare, 
este utilă ca instrument pentru implementarea justă a tranziției climatice. Ajută lucrăto-
rii să dobândească cunoștințe despre schimbări, le permite să influențeze modalitatea 

de implementare a acestora și, prin urmare, să le accepte mai ușor, crește responsabi-
litatea lucrătorilor pentru succesul operațiunilor întreprinderii și responsabilitatea an-
gajatorului pentru bunăstarea lucrătorilor, construind, astfel, responsabilitatea socială 
corporativă și dimensiunea de sustenabilitate a acesteia. Ca rezultat, se obține o mai 
bună calitate a deciziilor, eficacitatea implementării procesului și sustenabilitatea aces-
tora. Avantajul participării lucrătorilor este că permite un flux mai bun de informații 
și, astfel, valorificarea potențialului întreprinderii și garanția continuității proceselor de 
management. Participarea lucrătorilor se reflectă în funcționarea comunității în care se 
desfășoară activitatea de afaceri, datorită căreia procesele sistemului dobândesc o di-
mensiune umană. Această formă de management al întreprinderii creează posibilitatea 
de a ține cont de interesele tuturor actorilor tranziției climatice, respectiv, ca nimeni să 
nu fie neglijat în practică. Prin urmare, merită efortul angajatorilor pentru a vedea be-
neficiile unei participări mai mari a lucrătorilor în managementul întreprinderii, în spe-
cial, în contextul adaptării la cerințele climatice care decurg din Pactul verde european.

Participarea lucrătorilor este o  formă de reprezentare a  lucrătorilor la nivel de între-
prindere, care se diferenţiază de reprezentarea de către sindicate sau comitetele de în-
treprindere. Formele variază în funcție de reglementări, roluri și jurisdicții. Participarea 
lucrătorilor trebuie privită în contextul dialogului social, ca o modalitate de de realizare 
a dimensiunii sociale a activității economice în cadrul întreprinderii.

Atât activitățile partenerilor sociali, cât și ale reprezentanților lucrătorilor în organele 
întreprinderii se desfășoară într-un mediu instituțional, care este modelat individual 
pentru o anumită țară, dar există asemănări vizibile între ele. Mediul instituțional este 
important pentru funcționarea tuturor formelor de dialog social, dar factorii cheie sunt 
bunele practici și voința de a implica partenerii sociali (și reprezentanții lucrătorilor în 
cazul participării lucrătorilor) în procesul de adoptare a deciziilor. Ținând cont de aria 
de aplicare a negocierilor colective, ar trebui să se recunoască faptul că există provocări 
serioase pentru răspândirea dialogului social în Uniunea Europeană sub toate formele 
sale. O calitate deosebit de scăzută a dialogului se remarcă în țările din Europa Centrală 
și de Est, atât la nivel național, cât și la nivel de întreprindere. Acest lucru este con-
firmat și de Comisia Europeană în documentele semestrului european, ale procesului 
de management economic în Uniunea Europeană. Dacă, totuși, observăm exemple de 
bune practici, acest lucru se observă mai mult în cadrul dialogului social decât în   cadrul 
participării lucrătorilor la managemetul întreprinderii. Una dintre barierele menționate 
în funcționarea dialogului social este refuzul angajatorilor și al guvernului de a recu-
noaște sindicatele și alte forme de reprezentare a lucrătorilor, precum și refuzul de a se 
angaja în dialog social. O mare problemă este lipsa de voință a angajatorilor de a crea 
asociații patronale și de a se alătura structurilor acestora, motiv pentru care sindicatele 
se luptă cu lipsa unui partener reprezentativ din rândul angajatorilor, care să conducă 
dialogul social. Este greu să se schimbe această situație. Stimulentele, cum ar fi scuti-
rile fiscale, nu conduc la creșterea potențialului organizațiilor patronale și a implicării 
acestora în dialogul social. Acest lucru face dificilă dezvoltarea unei culturi a dialogu-
lui social și consolidarea rolului acesteia în procesele de luare a deciziilor, atât la nivel 
de întreprindere, cât și la nivel economic. Prin urmare, se pare că este important rolul 
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statului și al instituțiilor UE, care ar trebui să promoveze dialogul social prin implemen-
tarea sa adecvată și să aștepte ca acesta să se desfășoare în economie, de exemplu, prin 
acordarea de avantaj întreprinderilor cu contracte colective, de exemplu, în achiziţiile 
publice, sau prin sistemul de certificare.

Partenerii sociali au o  serie de potențiale pe care le pot folosi în procesul de tranziție 
climatică. În cazul sindicatelor, puterea provine din capacitatea de a afilia lucrătorii, din 
statutul juridic și potențialul de impact asupra formei dezbaterii publice. Nivelul de sindi-
calizare este important pentru evaluarea potențialului sindicatelor pentru desfășurarea 
dialogului social, dar în practică nu îl determină. Influența sindicatelor depinde în mare 
măsură de cultura și tradiția unei țări date în domeniul dialogului social, dar și de capa-
citatea de a mobiliza societatea pentru a susține cerințele sindicatului. Amploarea mai 
mică a organizării sindicale cu care se confruntă sindicatele din unele țări nu înseamnă că 
este imposibil să fie eficientă. Există exemple de organizații sindicale care arată că tocmai 
capacitatea de a construi sprijin social bazat pe credibilitate face ca aplicarea postulatelor 
să fie eficientă. Sprijinul social este creat în principal prin confruntarea cu teme importan-
te din punctul de vedere al societății și care nu sunt legate exclusiv de relațiile de muncă. 
Participarea la viața comunității facilitează sindicatelor accesul la cunoașterea probleme-
lor și opiniilor și la construcția comunității. În multe țări, sindicatele au putere politică care 
le permite să influențeze politica de stat. Acest lucru poate rezulta din împuternicirile 
legale de a participa la procesul de luare a deciziilor, de exemplu, prin consultări publi-
ce sau impactul informal asupra deciziilor. Mai mult, în multe țări, numărul membrilor 
sindicali sau al organizațiilor angajatorilor și sfera de cuprindere prin contracte colective 
sunt un argument care consolidează puterea opiniilor exprimate public. Partenerii sociali 
au, de asemenea, oportunitatea de a modela opinia publică prin inițierea unei campanii 
media, discuții, să-și expună opiniile lor și opiniile profesionale. În cazul sindicatelor, ac-
tivitățile colective precum sunt demonstrațiile, blocajele și grevele pot fi, de asemenea, 
o modalitate de a influența procesul de luare a deciziilor.

Există o serie de documente internaționale legate de dialogul social și participarea lu-
crătorilor, iar apelurile în acest sens sunt din ce în ce mai puternice. Pe lângă realizări-
le Organizației Internaționale a Muncii, de exemplu, Agenda 2030 a Națiunilor Unite2, 
adoptată în 2015, ca unul dintre Obiectivele dezvoltării durabile (8), indică creșterea 
economică și munca decentă. În practică, munca decentă presupune, printre altele, 
locuri de muncă de înaltă calitate într-o  întreprindere care respectă drepturile lucră-
torilor, apreciată corect și fără discriminare în orice punct de vedere și din punct de 
vedere al salariului. Creșterea economică, la rândul său, ar trebui să fie durabilă, ceea 
ce înseamnă, de asemenea, o diviziune justă a roadelor creșterii economice. Aceste ele-
mente sunt în centrul acționării sindicatelor. În plus, un alt obiectiv al Agendei (16) este 
promovarea unei societăți pașnice și incluzive și crearea unor instituții incluzive, efici-
ente și responsabile la toate nivelurile. Concret, este vorba despre dezvoltarea unor 
instituții eficiente, responsabile și transparente și asigurarea unui proces de luare a de-
ciziilor incluziv și participativ la toate nivelurile. Acest lucru ar trebui înțeles ca activități 
ale partenerilor sociali în cadrul dialogului social.

2 https://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) subliniază, de aseme-
nea, importanța dialogului social ca o soluție pentru depășirea provocărilor legate de 
schimbările climatice.

Declarația din Silezia privind solidaritatea și tranziția echilibrată, adoptată de șefi de sta-
te și guverne la Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice de la Katowice 
(COP 24, 2018) subliniază că „părțile confirmă faptul că imperativul tranziției juste a forței 
de muncă este grija pentru o muncă demnă și locuri de muncă de calitate”. Declarația 
subliniază, de asemenea, importanța procesului participativ și reprezentativ al dialogului 
social, care implică toți partenerii sociali în vederea promovării unei rate înalte a ocupării 
forţei de muncă, a protecției sociale adecvate, a standardelor de muncă și a veniturilor 
lucrătorilor și comunitățile lor în timpul creării politicii climatice la nivel național.

Mai mult, Pilonul European al Drepturilor Sociale3, document al Uniunii Europene apro-
bat de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, se re-
feră la dialogul social. În punctul 8., Dialogul social și participarea lucrătorilor, ei au 
subliniat că partenerii sociali trebuie să fie consultați cu privire la dezvoltarea și pune-
rea în aplicare a politicii economice și sociale. Documentul confirmă faptul că lucrătorii 
sau reprezentanții lor au dreptul să fie informați și să își exprime opiniile în timp util cu 
privire la probleme relevante pentru ei. Potrivit Pilonului, trebuie încurajate negocierea 
și încheierea contractelor colective cu privire la problemele legate de partenerii sociali. 
În plus, este important să se susțină potențialul partenerilor sociali și să se promove-
ze dialogul social. Acesta este un alt document al UE, cu excepția Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene3 și Carta privind drepturile fundamentale ale Uniunii 
Europene 4, care se referă la dialogul social.

Toate cele menționate indică faptul că dialogul social ar trebui să joace un rol cheie în 
procesul de tranziție climatică. Cu toate acestea, slăbirea dialogului social observată 
în multe țări reprezintă o amenințare pentru dimensiunea justă a tranziției climatice și 
democratizarea punerii în aplicare a Pactului verde european. Participarea lucrătorilor 
la managementul întreprinderii și dialogul social instituțional sunt utilizate în măsură 
limitată în procesul de realizare a obiectivelor Pactului verde european. La nivel de în-
treprindere, participarea lucrătorilor la procesul de tranziție climatică este în mare par-
te neglijabilă. Se concentrează în principal pe întreprinderi mari de producție. Cu toate 
acestea, trebuie avut în vedere faptul că în structura economiei UE, o mare parte este 
formată din întreprinderi micro și mici în care, de regulă, sindicatele nu funcționează. În 
plus, un număr mic de întreprinderi la nivelul economiei UE au o strategie de tranziție 
climatică și în acest caz, protecția lucrătorilor de consecințele negative ale tranziției 
climatice trebuie să se desfășoare prin soluții care sunt dezvoltate în cadrul dialogului 
social la nivel național. În țările în care condițiile de dialog social sunt scăzute și încă 
există bariere formale în calea muncii, sindicatele se confruntă cu dificultăți în a influ-
ența eficient procesul de luare a deciziilor privind tranziția climatică, inclusiv principiile 
acestuia și conținutul documentelor strategice. Consultările publice sunt adesea doar 

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
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o aparență, durează puțin și nu se termină cu un acord asupra conținutului documen-
telor. De asemenea, se întâmplă ca partenerii sociali să fie lăsați în afara procesului de 
consultare, iar documentele să fie trimise doar organizațiilor neguvernamentale.

Procesul de tranziție către o economie cu emisii scăzute va fi rezultatul proceselor eco-
nomice și al schimbărilor tehnologice, dar și în mare măsură, și al deciziilor politice care 
creează cadrul legal și determină direcția schimbărilor. Prin urmare, includerea dialo-
gului social în acest proces este importantă din punctul de vedere al acelor persoane 
reprezentate de partenerii sociali. În prezent, majoritatea inițiativelor întreprinse de 
sindicate în domeniul tranziției climatice sunt implementate la nivel național și sunt 
de natură sistemică, deși există și inițiative pentru implementarea tranziției la nivel de 
întreprindere. În practică, efectele tranziției vor fi în timp din ce în ce mai vizibile la nivel 
de întreprindere, iar aici se va concentra activitatea partenerilor sociali. S-a observat 
faptul că partenerii sociali, în ciuda barierelor descrise mai sus, nu numai că reacțio-
nează la provocările existente legate de tranziția climatică, ci încearcă și să influențeze 
în mod activ forma acestui proces, atât la nivelul planificării tranziției, cât și prin im-
plementarea acestuia, postulând că ar trebui să se ţină cont de procesul de securitate 
a ocupării forței de muncă. Acest lucru are forma unor activități continue sau strategii 
structurate. În acest scop, partenerii sociali încearcă să exploateze atât competențele 
care decurg din legislația în vigoare în țara respectivă, cât și posibilitatea de a influen-
ța forma dezbaterii publice asupra tranziției climatice. Este vorba despre influențarea 
asupra opiniilor experților și a publicului, de exemplu, prin organizarea sau participa-
rea la evenimente și conferințe media, prin desfășurarea de activități prin intermediul 
mass-media tradiționale și electronice (scrise sau vizuale), prin crearea de campanii de 
popularizare a opiniilor, organizarea de demonstrații. Activitatea menționată necesită 
cunoștințe și experiență din partea partenerilor sociali, precum și resurse financiare și 
cooperare cu entitățile care se ocupă de domeniile menționate.

Partenerii sociali trebuie să continue să-și încurajeze membrii pentru a  participa la 
modelarea tranziției climatice astfel că, de exemplu, vor informa membrii și vor lucra 
pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la provocările legate de procesul de 
tranziție climatică, dar și astfel că vor colecta feedback de la aceștia cu privire la această 
temă și nevoile lor. Implicarea puternică a membrilor organizației în procesul de contu-
rare a tranziției sporește mandatul reprezentanților acestora în cadrul dialogului social 
și al participării lucrătorilor la managementul întreprinderii și poate contribui, de ase-
menea, la implementarea sistemului de tranziție justă.

Între partenerii sociali există un acord potrivit căruia comunitățile din regiunile supuse 
schimbărilor climatice trebuie să fie implicate în pregătirea planului de tranziție. Este 
necesar ca – înainte de implementarea activităților din acest proces precum închiderea 
sau restructurarea întreprinderii – să pregătească investiții pentru menținerea și crea-
rea de noi locuri de muncă, oportunități de recalificare și sistemul de protecție socială 
(preventivă). Cât mai curând posibil, este necesar să se pregătească mediul juridic, in-
stituțional și financiar pentru o tranziție climatică justă, la nivelul statului, regiunii, între-
prinderilor și gospodăriilor. Dialogul social și participarea lucrătorilor la managementul 
întreprinderilor sunt necesare în fiecare etapă și la fiecare nivel de tranziție (la nivel 

național, regional și de întreprindere). Părțile locale interesate trebuie să fie informate 
cu privire la detaliile acestui proces, iar cadrul acestuia trebuie să fie stabilit pe scară 
largă, astfel încât să se poată adapta la schimbările legate, de exemplu, de educație sau 
de alegerea carierei profesionale.

În ceea ce privește atitudinea sindicatelor față de Pactul verde european, acestea atrag 
atenţia, în principal, asupra riscurilor sociale și economice ale acestei strategii, a realită-
ţii ritmului adoptat de schimbări în contextul complexității tranziției climatice și asupra 
provocărilor legate de acest proces. În ciuda acceptării generale a măsurilor de protec-
ție a mediului și, implicit, de îmbunătățire a sănătății și condițiilor de viață ale lucrăto-
rilor, sindicatele sunt convinse că impactul financiar și social al implementării politicii 
climatice asupra condițiilor de viață ale cetățenilor și posibilităților tehnice nu a  fost 
evaluat în mod corespunzător. Acestea se așteaptă la un impact negativ al procesului 
de tranziție climatică asupra creșterii costului vieții (prețul bunurilor și serviciilor), la 
costuri ridicate ale procesului însuși de tranziție (investiții personale ale cetățenilor țări-
lor, care rezultă din necesitatea de adaptare la tranziție: termomodernizarea locuinţei, 
modalitatea actuală de încălzire, dobândirea de calificări necesare activității profesi-
onale în economie cu emisii reduse). Acestea atrag atenţia asupra impactului poten-
țial negativ al tranziției climatice asupra pieței muncii (nivelul șomajului, condițiile de 
ocupare a  forței de muncp, sănătatea și securitatea la locul de muncă), asupra stării 
economice și sociale a  regiunilor cele mai vulnerabile la tranziție (precum și sărăcia 
și excluziunea socială) și asupra competitivităţii țărilor (degradare potențială). Potrivit 
opiniilor acestora, politica climatică a UE va avea ca rezultat pierderea competitivității 
produselor UE, mai ales în etapa de tranziție, cu o creștere semnificativă a costului vieții 
cetățenilor UE. Potrivit opiniilor acestora, politica climatică a Uniunii Europene va avea 
consecințe negative pentru întreaga economie a  UE, deși țările mai dezvoltate, care 
sunt favorizate de politica climatică, se vor descurca mai bine. De regulă, reprezentanții 
lucrătorilor pledează pentru atenuarea cât mai mult posibil a traiectoriei tranziției cli-
matice, cu creșterea concomitentă a cheltuielilor pentru atenuarea consecințelor sale 
sociale. Sindicatele apelează la asigurarea securității energetice a țărilor și pregătirea 
instrumentelor de protecție pentru lucrători și întreprinderi. Acestea semnalează că 
acea cale dinamică a tranziției climatice va spori împotrivirea socială față de politica 
climatică a UE din cauza creșterii rapide a costului vieții pentru cetățeni. Ele cer, de ase-
menea, schimbări în politica energetică a Uniunii Europene și măsuri la nivelul UE, care 
să protejeze piața UE de bunurile și serviciile create fără a lua în considerare costurile 
de mediu și respectarea drepturilor omului și ale muncii.

Pe de altă parte, organizațiile patronale se concentrează pe barierele legale și organi-
zaționale pentru implementarea tranziției climatice. Potrivit opiniei lor, acestea atrag 
atenţia asupra costurilor mari ale afacerilor, care limitează posibilitatea de a investi în 
adaptarea la o economie cu emisii scăzute, precum și asupra procedurilor administra-
tive complicate de utilizare a fondurilor publice. În plus, ele semnalează un deficit de 
lucrători. Ele, ca și sindicatele, cer schimbări în politica energetică a Uniunii Europene 
pentru a se reduce costurile activității economice. În prezent, cele mai mari provocări 
pentru antreprenori sunt prețurile la energie, bunuri și servicii și dificultățile de acces la 
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materiale din cauza lanțurilor de aprovizionare întrerupte. Aceste bariere limitează po-
tențialul de implementare a tranziției climatice și, în același timp, forţează și activitatea 
economică pentru a se adapta în conformitate cu aceasta.

Exemple de roluri pe care le pot juca partenerii sociali în dialogul privind o tranziție 
climatică justă:

 » la nivel de întreprindere – convenirea asupra unor planuri specifice, limitate în 
timp, de reducere a  emisiilor pentru întreaga întreprindere, de exemplu, prin 
investiții în crearea de locuri de muncă decente, recalificare și menţinerea lu-
crătorilor, în instruire, asigurarea unui nivel de trai pentru lucrătorii pensionați și 
investiții în comunitatea locală. Informarea lucrătorilor și asigurarea faptului că 
angajatorul îi informează.

 » la nivelul sectorului industrial – promovarea obiectivelor ambițioase ale politicii 
climatice, a ocupării forței de muncă și tranziției juste, precum și investirea în co-
operarea sectorială în dezvoltarea și diseminarea tehnologiilor și cunoștințelor 
verzi; insistarea asupra dialogului social al reprezentanților autorităților naționa-
le și regionale.

 » la nivel regional și național – un rol activ în formularea și implementarea unei 
politici climatice care să ia în considerare o tranziție justă, o piață activă a muncii 
și politici de protecție socială, precum și investiții publice în formare și educație și 
infrastructura durabilă care le susține. Informații postulante și dezbateri publice 
asupra procesului de tranziție climatică.

Elemente selectate ale analizei SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități și 
riscuri) a transformării climatice implementate în cadrul proiectului (pentru țările 
reprezentate în aceasta):

Avantaje:

 9 personal de calitate, educat și experimentat,

 9 rolul relativ mare al industriei în economiile țărilor din proiect, cu potențial de 
restructurare n vederea adaptării la economia cu emisii scăzute și inovații,

 9 direcția politică a UE privind politica climatică și fondurile UE menite tranziției 
climatice,

 9 structuri existente pentru dialog social.

Slăbiciuni:

 9 calitate scăzută a  dialogului social în multe țări, atât la nivel național, cât și la 
nivel de industrie și întreprinderi,

 9 un număr mic de angajatori care utilizează participarea lucrătorilor la manage-
mentul întreprinderilor și desfășoară activități comerciale în conformitate cu 
principiile afacerii social responsabile;

 9 cheltuieli inadecvate pentru serviciile publice și salariile lucrătorilor din sectorul 
public, cruciale pentru implementarea dimensiunii juste a tranziției climatice,

 9 participare suboptimală a femeilor pe piaţa muncii, diferenţe constante de sa-
lariu,

 9 dificultăți în mobilitatea lucrătorilor, atât între sectoare, cât și teritorial,

 9 venituri mici ale unui grup mare de cetățeni, ceea ce face dificilă acoperirea chel-
tuielilor necesare pentru adaptarea la noua economie cu emisii reduse,

 9 dezbateri publice limitate cu privire la metoda și costurile implementării tran-
ziției climatice,

 9 doar un număr mic de persoane au cunoștințe despre Pactul verde european, 
respectiv se limitează la experți și la persoanele implicate în procesul de creare 
a unui cadru pentru tranziția climatică.

Oportunități:

 9 investițiile în tehnologii creează posibilitatea de creștere a progresului tehnolo-
gic al întreprinderilor, de creștere a inovației acestora, de menținere a competiti-
vității și cucerire de noi piețe,

 9 dezvoltarea de noi sectoare economice și modernizarea celor existente,

 9 îmbunătățirea calității mediului și, prin urmare, o sănătate mai bună a cetățenilor 
și costuri mai mici pentru sistemul de sănătate datorită tratării bolilor cauzate de 
poluarea mediului,

 9 îmbunătățirea sănătății și securității în muncă,

 9 posibilitatea modificării numărului de sindicate în legătură cu crearea de între-
prinderi în noi sectoare economice.

Riscuri:

 9 ipotezele Acordului European se vor dovedi a fi inadecvate condițiilor sociale, 
economice și politice schimbătoare,

 9 dialogul social ineficient privind tranziția climatică (neexploatarea cunoștințelor 
partenerilor sociali) va avea ca rezultat lipsa unei dimensiuni sociale a  acestui 
proces, nearmonizarea instrumentelor de sprijin cu nevoile lucrătorilor și între-
prinderilor, creşterea amploarei neliniştilor sociale şi respingerea ideii de tran-
ziție climatică,

 9 procesul de tranziție climatică va crește șomajul, sărăcia și excluziunea socială,

 9 utilizarea ineficientă a potențialului lucrătorilor va avea ca rezultat pierderea și 
deteriorarea condițiilor de viață ale lucrătorilor și ale familiilor acestora,

 9 neajustarea ritmului tranziției climatice la adaptabilitatea lucrătorilor și a întreprin-
derilor va împiedica implementarea ei efectivă, fapt care, la rândul său, va amenința 
prosperitatea economică, locurile de muncă și dimensiunea socială justă a tranziției;
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 9 noile locuri de muncă vor fi de proastă calitate,

 9 cunoștințele insuficiente ale antreprenorilor cu privire la modalitatea de de-
sfășurare a procesului de adaptare a întreprinderilor la afaceri într-o economie 
cu emisii scăzute va face dificilă continuarea afacerilor și menţinerea locurilor 
de muncă;

 9 investirea de forțe și resurse în procesul de tranziție va fi greu de conciliat cu 
menținerea competitivității actuale a întreprinderilor și a ocupării forței de mun-
că,

 9 incertitudinea legată de situația politică internațională și de dezvoltare va per-
turba atingerea securității energetice și accesul la energie la prețuri accesibile 
pentru întreprinderi și lucrători,

 9 costurile tranziției climatice vor depăși nivelul asumat al finanțării UE, precum și 
oportunitățile publice și private;

 9 sectoarele economice actual responsabile de creșterea economică nu vor fi în-
locuite efectiv cu altele noi – prin acordarea de avantaje competitive și locuri de 
muncă, fapt care va avea ca rezultat creșterea șomajului, migrarea populației și 
degradarea regiunii (implementarea ineficientă a planurilor de tranziție justă),

 9 potențialul inovator al actualului sector minier, al industriei energetice și elec-
tromecanice și al lucrătorilor acestora se va pierde din cauza dezactivării profe-
sionale sau a angajării cu calificări mai scăzute în țară sau a emigrării economice 
(impact asupra competitivității țării pe arena internațională),

 9 reducerea sindicalizării ca urmare a  desfiinţării locurilor de muncă și a  dificul-
tăților în asocierea lucrătorilor din întreprinderile nou înființate va înrăutăți cali-
tatea dialogului social.

Capitolul III

Recomandări
Recomandările se referă la o gamă largă de aspecte, atât la organizarea tranziției cli-
matice, cât și la consolidarea rolului dialogului social și a participării lucrătorilor în ma-
nagementul întreprinderilor în acest proces. Recomandările se adresează sindicatelor, 
angajatorilor și organizațiilor acestora, precum și guvernelor statelor și organismelor 
Uniunii Europene. Recomandările ar trebui privite ținând cont de nevoile naționale și 

de diferențele în organizarea formală a dialogului social și în practica în domeniul dat. 
În unele țări, un aspect important îl vor constitui reglementările care conturează bazele 
legale ale dialogului social și ale participării lucrătorilor, fără de care este imposibil a se 
aștepta la implementarea lor. În alte țări ar trebui dezvoltate bune practici, deoarece 
rolul partenerilor sociali în economie este mai respectat, iar cultura dialogului este la 
un nivel mai înalt.

 
Cadre pentru o tranziție climatică justă:
1. În dialogul social, este necesar să se construiască un acord social cu privire la mo-

dalitatea de realizare a  unei tranziții climatice juste, cu rolul și responsabilitatea 
fundamentală a statului pentru desfășurarea acesteia. Tranziția climatică este un 
proces complex, iar condițiile de implementare a  acesteia se schimbă, astfel în-
cât dezvoltarea consensului social și politic asupra principiilor tranziției ar reduce 
incertitudinea lucrătorilor și antreprenorilor cu privire la viitoarele decizii politice 
în această chestiune. Este o bună practică încheierea unui acord social între par-
tenerii sociali și guvern pentru o tranziție climatică justă. Un astfel de acord social 
cu principii și obligații cheie ar fi de facto piatra de temelie a  dialogului privind 
tranziția. Nu există un model pentru tranziție care să corespundă tuturor. Planuri-
le trebuie să fie individuale, esența lor trebuie să fie protecția locului de muncă, 
munca demnă și politica educațională. De asemenea, ar trebui aplicată o abordare 
individuală pentru fiecare întreprindere și lucrător.

2. Este o bună practică să se instituie o unitate de decizie la nivel de guvern (de exem-
plu, într-un minister), care se ocupă de problema tranziției juste.

3. Rolul dialogului social la nivel național, teritorial, sectorial și la nivel de întreprin-
dere ar trebui consolidat prin conformarea acestuia cu dispozițiile privind dialogul 
social privind schimbările climatice.

4. Instituțiile de dialog social ar trebui utilizate în mod eficient în gestionarea pro-
ceselor economice de implementare a Pactului verde european. Acolo unde este 
necesar, ar trebui eliminate barierele legale în calea înfiinţării și acţionării sindica-
telor și a participării lucrătorilor la managementul întreprinderii. În plus, contro-
lul respectării legii ar trebui consolidat. Un dialog social care funcționează bine și 
un sistem puternic de protecție socială pot contribui ca lucrătorii să vadă tranziția 
climatică ca pe o  oportunitate, şi nu ca pe o  amenințare. Managementul între-
prinderii sub forma participării lucrătorilor, atunci când reprezentanții lucrătorilor 
sunt membri ai organului de conducere al întreprinderii, poate facilita procesul de 
tranziție printr-un flux mai bun de informații și coordonarea activităților, sporind, 
astfel, eficacitatea acestuia.

5. În cadrul dialogului social ar trebui să se dezvolte instrumente de piață a muncii și 
de protecție socială, care vor fi aplicate în mod consecvent, și să se monitorizeze 
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eficacitatea lor (planuri create democratic în comun pentru o  tranziție climatică 
justă). Tranziția trebuie să includă măsuri de combatere a sărăciei, inclusiv sărăcia 
energetică și sărăcia în muncă. Ele trebuie să fie însoțite de inițiative.

6. Împreună cu partenerii sociali, ar trebui pregătite noi specializări ale regiunilor în 
care se va concentra transformarea climatică, pentru a se crea noul lor potențial de 
dezvoltare.

7. Este necesar să se ţină cont de calitatea ocupării forței de muncă în economie, inc-
lusiv limitarea diferențelor salariale și a altor forme de discriminare pe piața muncii. 
Locurile de muncă de calitate trebuie să devină un cadru pentru tranziția lucrăto-
rilor între sectoare ale economiei și activarea persoanelor inactive din punct de ve-
dere economic în cadrul implementării Pactului verde european (activități legate 
de activitatea pe piața muncii, condiționarea unei tranziții juste).

8. Activitățile care vizează femeile în tranziția energetică ar trebui să fie de natură holistică 
și să acopere domeniile educației, pieței muncii, infrastructurii și măsurilor de schimbare 
a normelor sociale. Provocările instituționale legate de slăbiciunea serviciilor publice tre-
buie depășite și trebuie redusă amploarea nerespectării legislației muncii în economie.

9. Vocea femeilor pe tema tranziției climatice trebuie luată în considerare, inclusiv 
prin implicarea în procesele de luare a deciziilor și activarea lor pentru a acționa. 
Provocările și oportunitățile pentru femei în procesul de tranziție climatică trebuie 
identificate și să se asigure să fie corecte față de acestea.

10. Realizarea unei tranziții climatice într-un mod just și incluziv necesită investiții pu-
blice sporite în serviciile publice, inclusiv bugete pentru învățarea pe tot parcursul 
vieții și personal didactic și compensații echitabile. Condițiile de ocupare a forței 
de muncă în administrația publică și serviciile publice ar trebui îmbunătățite, ca 
fiind cheia succesului procesului de tranziție climatică.

11. Nu există nicio pierdere în ceea ce privește consecințele sociale ale pandemiei de 
Covid-19, care a împovărat societățile în sensul finanțelor și sănătăţii. Politica pu-
blică trebuie să aibă în vedere efectele pandemiei de Covid-19, făcând investiții 
adecvate în serviciile publice.

12. O  tranziție climatică justă trebuie să includă pregătirea unei strategii industriale 
care să fie conformată cu obiectivele ambițioase de mediu și să asigure locuri de 
muncă de înaltă calitate.

13. Ar trebui depuse eforturi pentru a se asigura că energia și produsele în afara Uniunii 
Europene sunt produse cu respectarea drepturilor omului, a drepturilor lucrătorilor 
și a protecției mediului și pentru a le elimina accesul la piața UE, dacă este necesar.

14. Politicile UE și naționale, ca parte a unei tranziții climatice juste, trebuie să asigure 
accesul întreprinderilor și lucrătorilor la energie la prețuri accesibile.

15. Fondurile destinate tranziției trebuie să fie la un nivel adecvat nevoilor (fonduri 
adecvate). Ar trebui create stimulente (de exemplu, acces mai ușor la finanțare, 
proceduri administrative clare) pentru mobilizarea investițiilor private pentru 
transformarea către o economie cu emisii scăzute de carbon.

16. Informațiile cu privire la instrumentele de sprijin disponibile, dedicate tranziției cli-
matice, trebuie să fie clare (transparența sistemului de sprijin, concentrarea într-un 
singur loc, îndeplinirea criteriilor de accesibilitate).

17. Serviciile de consiliere ar trebui să fie disponibile întreprinderilor și lucrătorilor în 
cadrul sistemului de sprijin public.

18. Fondurile publice (inclusiv fondurile UE) ar trebui folosite ca pârghie pentru a pro-
mova condiții decente de muncă, dialogul social și educația de înaltă calitate. Fi-
nanțarea activităților legate de ocuparea forței de muncă ar trebui să fie condițio-
nată, respectiv să depindă de respectarea de către angajator a drepturilor muncii 
și drepturilor lucrătorilor de a înființa sindicate și activitățile acestora.

19. Întreprinderile ar trebui să adopte și să implementeze raportarea de sustenabilitate 
(ESG), un standard recunoscut atât în   materie de responsabilitate corporativă, cât și de 
sustenabilitate. În prezent, scara de raportare a dezvoltării durabile este aplicată într-
-o mică măsură, de aceea este necesar să se depună eforturi pentru a crește gradul de 
conformitate a întreprinderilor cu drepturile omului și ale muncii prin verificarea acti-
vităților de raportare. Întreprinderile ar trebui să facă mai mult cu privire la due diligence 
recomandate de Principiile directoare ale Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile 
omului. Lanțurile de aprovizionare ale întreprinderilor trebuie să țină cont de respecta-
rea drepturilor omului și a drepturilor muncii de către toți actorii economici.

20. Guvernul și administrația publică ar trebui, prin sistemul de achiziții publice, să 
promoveze întreprinderi care respectă drepturile lucrătorilor, drepturile sindicale 
și care au contract colectiv de muncă.

21. Consultările publice cu privire la aspectele legate de tranziția climatică ar trebui 
să fie obligatorii, iar costurile participării la acestea ar trebui să fie neutre pentru 
partenerii sociali (de exemplu, în sensul cheltuielilor de călătorie pentru a participa 
la şedinţe) și ar trebui să fie efectuate în timp util.

22. Ar trebui introdusă și implementată cerința ca părțile interesate să primească fe-
edback în timp util cu privire la rezultatele consultărilor publice și rezultatele dia-
logului social.

23. Ar trebui efectuată o evaluare ciclică a efectelor sociale și economice ale tranziției cli-
matice, inclusiv ocuparea forței de muncă, situația în sectoarele industriale și în regiuni.

24. Având în vedere că prioritatea unei tranziții climatice juste este păstrarea pe piața 
muncii a lucrătorilor calificați și cu experiență, fiecare plecare de la locul de muncă ar 
trebui să fie legată de instrumente care activează piața muncii. Un nou loc de muncă 
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ar trebui să fie deschis în locul celui închis (înainte de închiderea acestuia). Procesul 
de recalificare trebuie să fie „croit pe măsură”, respectiv trebuie să fie adaptat la un 
lucrător concret și să se monitorizeze eficacitatea acestuia. Dacă este necesar, ar tre-
bui utilizate mai multe instrumente de sprijin pentru un lucrător sau întreprindere. 
Calitatea ocupării forței de muncă ar trebui să fie o măsură a eficacității sprijinului. 
Un sistem eficient de activare profesională poate consta în facilitarea și sprijinirea lu-
crătorilor în găsirea unui loc de muncă prin intermediul serviciilor publice de ocupare 
a forței de muncă, prin organizarea așa-numitelor bursele de locuri de muncă, prefe-
rințele pentru tranziția întreprinderilor și lucrătorilor acestora pentru participarea la 
investiții în specializări regionale nou create sau relocarea lucrătorilor într-un alt loc 
de muncă pentru a se valorifica potențialul lor și a se menține continuitatea ocupării 
forței de muncă. Strategiile individuale de tranziție climatică ar trebui dezvoltate la 
nivel de întreprindere, în cooperare cu sindicatele. Instrumentele de sprijin trebuie să 
fie disponibile pentru toți lucrătorii afectați de schimbările climatice.

25. Activarea profesională ar trebui să aibă loc din surse private și publice. La nivelul 
UE, măsurile de finanțare a  șomajului temporar, cum ar fi instrumentul SURE, ar 
trebui extinse atât timp cât este necesar.

26. Diversitatea lucrătorilor (inclusiv aspectele legate de vârstă și sex) ar trebui să fie 
luată în considerare în elaborarea planurilor naționale, regionale și individuale de 
transformare climatică.

27. Ar trebui create condiții pentru instruirea lucrătorilor (financiare, logistice, timpul 
alocat). Scopul educației ar trebui să fie obţinerea unui loc de muncă stabil, de 
calitate al lucrătorului. Trebuie luată în considerare calitatea educației (a se lua în 
considerare sistemul de certificare). Partenerii sociali ar trebui să fie implicați în 
procesul de definire a nevoilor de competențe și a oportunităților de recalificare 
a lucrătorilor, precum și în anticiparea schimbărilor folosind dreptul la informare și 
consultare, de ex. sub formă de grupuri de lucru, consilii de supraveghere la toate 
nivelurile dialogului social (la nivel național, industrial și de întreprindere). Sprijinul 
la ocuparea forței de muncă ar trebui să țină cont de costurile de instruire, dotarea 
locului de muncă, schimbarea locului de domiciliu și deplasarea la muncă. Condiţii-
le de educație pot fi sub forma unui concediu de formare plătit pentru persoanele 
care își perfecţionează calificările profesionale. Învățarea se poate desfăşura prin 
schimbul de cunoștințe (de exemplu, prin mentorat) în întreprinderi (organizate de 
angajatori) și în comunitățile locale (instituții publice).

28. Domeniul de aplicare al instrumentelor de sprijin în cadrul unei tranziții climati-
ce juste ar trebui să includă, de asemenea, indemnizația de concediere, concediul 
anual sau fondurile pentru înființarea afacerii. În același timp, trebuie avut în vede-
re faptul că valoarea sprijinului pentru demararea unei afaceri permite, de obicei, 
funcționarea doar a activităților microeconomice și că supraviețuirea întreprinde-
rilor nou înființate este relativ scăzută. Prin urmare, acest instrument nu ar trebui să 
excludă instrumentele de activare profesională sub forma lucrătorilor. Dimensiu-
nea regională a gestionării tranziției este importantă pentru a nu pierde potenția-
lul de muncă din regiune și, prin urmare, a crește riscul de degradare.

29. Sistemul educațional ar trebui adaptat la nevoile economiei în transformare (pro-
grame de educație și formare profesională), iar cunoștințele și abilitățile lucrăto-
rilor din sectorul educațional ar trebui îmbunătățite.

30. Statele trebuie să pună în aplicare în mod eficient recomandările Consiliului Uniu-
nii Europene privind: competențe-cheie în procesul de învățare pe tot parcursul 
vieții; educația și formarea profesională pentru competitivitate durabilă, justiție so-
cială și reziliență și privind cadrul european, pentru calitatea și eficiența uceniciei.

31. Este important ca întreprinderile să investească în competențele lucrătorilor și să 
aibă politici care să promoveze ocuparea durabilă a forței de muncă.

32. Tranziția climatică trebuie să meargă mână în mână cu investițiile în transportul 
public colectiv pentru a  îmbunătăți condițiile de viață, mobilitatea lucrătorilor și 
condițiile de afaceri.

33. Este necesar să se sprijine dezvoltarea locuirii în diferite forme de proprietate pentru 
a crește mobilitatea lucrătorilor și a îmbunătăți condițiile de viață ale acestora în regiuni.

34. Conștientizarea societății cu privire la schimbările climatice trebuie sporită pentru 
a permite planificarea adaptării și a utilizării instrumentelor de sprijin, construirea 
încrederii sociale și transparenţa procesului de tranziție. Campaniile de informare 
trebuie să fie desfăşurate de angajatori la nivel de întreprindere și de administrația 
publică la nivel regional și național.

Consolidarea rolului dialogului social
1. În funcţie de necesitate, în cooperare cu partenerii sociali, a se modifica prevederi-

le legale pentru a crește posibilitățile de negociere colectivă eficientă în domeniul 
tranziției climatice. Schimbările trebuie să vizeze, printre altele, reglementările care 
blochează crearea și funcționarea sindicatelor și popularizarea rolului dialogului 
social (inclusiv participarea lucrătorilor) în managementul întreprinderilor. În plus, 
dialogul social trebuie consolidat prin alocarea de resurse (ale întreprinderilor) pu-
blice și private adecvate în acest scop.

2. Instituțiile existente de dialog social trebuie utilizate pentru a organiza cooperarea 
între guvern și partenerii sociali privind conținutul și implementarea strategiilor de 
dezvoltare a țării și regiunii, ținând cont de tranziția climatică justă.

3. Nivelul de co-decidere a lucrătorilor atât în   sectorul privat, cât și în cel public, tre-
buie ridicat prin introducerea posibilității de participare a lucrătorilor în consiliile 
de administrație ale întreprinderilor private.

4. Dreptul lucrătorilor la informare și consultare și implicarea acestora în procesul de 
luare a deciziilor în cazul restructurării ar trebui consolidat prin cadrul legal la nive-
lul UE dedicat tranziției climatice.
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5. Partenerii sociali și structura lor se pot utiliza ca purtător de informații despre 
proiecte și instrumente dedicate tranziției climatice în rândul întreprinderilor și lu-
crătorilor (releu și platformă pentru comunicare și construirea încrederii sociale ca 
parte a procesului de tranziție climatică).

6. Merită răspândirea în societate a cunoștințelor despre dialogul social și participa-
rea lucrătorilor la managementul întreprinderilor prin intermediul sistemului de 
învățământ.

7. Este important ca lucrătorii și comunitățile să înțeleagă procesul de tranziție clima-
tică, de aceea ar trebui depuse eforturi deosebite pentru a se asigura că informații-
le sunt disponibile și comunicate continuu partenerilor sociali. Informațiile cu pri-
vire la tranziția climatică, calendarul acestui proces și progresul activităților trebuie 
să fie disponibile opiniei publice și să fie transmise direct partenerilor sociali. Im-
plementarea unei politici de informare de fond va crea conștientizarea socială cu 
privire la acest proces, va crește transparența acestuia și va permite părților intere-
sate să planifice educația, traseul profesional, modul de încălzire a locuințelor sau 
activitățile de afaceri. Informațiile bazate pe cunoștințe ar trebui să se desfăşoare 
la toate nivelurile și sub diferite forme, relevante pentru destinatarii conținutului.

8. Trebuie să se lase suficient timp pentru a se oferi lucrătorilor și reprezentanților ace-
stora informațiile necesare cu privire la procesul de tranziție justă, pentru a se utiliza 
forme adecvate de comunicare (de exemplu, în scris – pe hârtie sau în formă elec-
tronică; la întâlniri față în față sau online; seminarii web; sesiuni de întrebări și răspu-
nsuri, buletine informative) și a se pregăti pentru un dialog pe această problemă.

9. Ar fi bine să se creeze un forum cu participarea partenerilor sociali (la nivel național 
și regional, de întreprinderi), care să monitorizeze implementarea tranziției clima-
tice și echitatea acesteia.

10. Instituțiile publice, lucrătorii și organizațiile înseşi ale partenerilor sociali pot organi-
za cursuri profesionale privind tranziția climatică justă în vederea construirii specia-
lizării anumitor reprezentanți ai partenerilor sociali și ai reprezentanților lucrătorilor 
în organele întreprinderii, de ex. cu ajutorul instituţiilor şi experţilor externi.

11. Fondurile publice și fondurile UE trebuie utilizate pentru a  organiza cooperarea 
partenerilor sociali în vederea schimbului de cunoștințe și bune practici în dome-
niul tranziției climatice (la nivel național și internațional).

12. Partenerii sociali trebuie să creeze și să monitorizeze în comun utilizarea instru-
mentelor de protecție socială, activarea profesională, cheltuirea fondurilor publice 
la nivel de stat, industrie, regiune și întreprindere.

13. Sindicatele și organizațiile patronale trebuie să-și folosească structura pentru 
a crește fluxul de informații privind tranziția climatică și să-și folosească potențialul 
pentru a pune accent pe includerea, de ex. a problemelor de muncă. Trebuie con-
solidate comunicarea și coordonarea pozițiilor în cadrul acestuia și între organizații 

(construirea de alianțe). Fluxul de cunoștințe trebuie să fie bidirecțional, între toate 
nivelurile structurii organizației și între lucrători și reprezentanții acestora în or-
ganele întreprinderii. Avantajul unei bune comunicări interne constă în coerența 
activităților și sprijinul mai mare al acestora.

14. Partenerii sociali trebuie să dezvolte cunoștințe despre tranziția climatică pentru 
a forma calificări interne de specialitate și pentru a dezvolta strategii de acțiune 
și, astfel, să poată reprezenta mai bine interesele membrilor lor. Construirea cu-
noștințelor poate fi sub forma cercetării independente, a cooperării între partenerii 
sociali la nivel național și internațional, folosind experți externi. Această abordare 
necesită investiții financiare în oameni și construirea unei rețele de cooperare.

15. Partenerii sociali pot numi o persoană în cadrul structurii lor sau pot crea un grup/
echipă care va fi responsabilă de colectarea de cunoștințe (construirea specializării) 
cu privire la procesul de tranziție climatică, din resurse pe care alți reprezentanți le 
vor putea folosi în dialogul social.

16. Ar trebui să-şi îmbunătățească abilitățile de negociere și prezentarea atitudinilor.

17. Partenerii sociali și reprezentanții lucrătorilor în consiliile de conducere ale între-
prinderilor trebuie să-și documenteze într-o mai mare măsură activitatea în dome-
niul tranziției climatice și să o prezinte extern. Acest lucru face posibilă creșterea 
cunoaşterii poziţiilor prezentate, indică rolul în modelarea acestui proces, influ-
enţează conștientizarea socială și procesele de luare a  deciziilor și construieşte 
credibilitatea reprezentanților lucrătorilor în sfera publică în domeniul tranziției 
climatice. Realizările care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea 
domeniului de participare a  lucrătorilor au configurarea specifică a  acelora care 
le-au realizat – trebuie prezentate într-o formă modernă. Formele disponibile de 
diseminare a  experiențelor sunt publicațiile pe hârtie, expozițiile tematice, înre-
gistrările audio-vizuale disponibile pe web, întâlnirile personale pe parcursul cur-
sului, participarea la emisiuni de radio sau TV. Bunele practici în acest domeniu tre-
buie incluse în strategia de acțiune implementată pentru a îmbunătăți eficacitatea 
participării lucrătorilor în managementul întreprinderii.

18. La nivel de întreprindere, trebuie dezvoltată comunicarea bidirecțională cu lu-
crătorii și reprezentanții acestora pentru a defini nevoile și așteptările lucrătorilor și 
pentru a crea soluții pentru tranziția climatică.

19. La nivel de întreprindere, lucrătorii trebuie să aibă acces la informații fiabile și 
transparente cu privire la tranziția climatică planificată, de exemplu, prin organiza-
rea de întâlniri cu experți în cadrul întreprinderii și prin publicarea de conținut care 
va spori cunoștințele lucrătorilor și ale reprezentanților acestora despre acest pro-
ces. În întreprindere trebuie utilizate diferite forme de comunicare, ținând cont de 
feedback-ul constructiv din partea lucrătorilor și a reprezentanților acestora. Este 
important modul în care sunt organizate întâlnirile (sfera tematică, timpul alocat 
acestora, data). Ele nu trebuie să fie sporadice, de natură generală, iar timpul alocat 
pentru discuții nu trebuie să fie prea scurt.
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20. Este o bună practică ca angajatorul să înființeze o comisie specială la nivelul între-
prinderii dedicată procesului de tranziție climatică, să delege în aceasta persoane 
care vor fi responsabile de fluxul de informații pe această temă (ofițeri de legătură).

21. Realizarea beneficiilor oferite de participarea lucrătorilor, care se realizează prin 
dialogul social și participarea lucrătorilor în organisme, nu poate fi orientată către 
grupuri care sunt convinse deja, ci trebuie să fie orientată către întreaga societate 
și actorii din relațiile economice. Responsabilitatea pentru purtarea dialogului so-
cial și starea acestuia revine guvernelor și organismelor Uniunii Europene.

Consolidarea potențialului partenerilor sociali
1. A se investi în potențialul partenerilor sociali (din fonduri publice și UE (de exem-

plu, un fond special de fonduri pentru organizarea dialogului social ca parte a unei 
tranziții climatice juste).

2. Trebuie să se răspândească cunoştinţele, deoarece membrii organizației trebuie 
să fie familiarizați cu problemele politicii climatice pentru a-i introduce în procesul 
de negociere colectivă și pentru a asigura o dimensiune echitabilă a procesului de 
tranziție. Creșterea participării membrilor asociați la discuțiile privind punerea în 
aplicare a Pactului verde european le va permite acestora să fie bine informați, ast-
fel încât interesele lor să poată fi bine reprezentate în procesul de tranziție clima-
tică. Organizarea de seminarii, sesiuni de instruire, sesiuni de întrebări și răspunsuri 
și desfășurarea de studii este o modalitate utilă de a răspândi cunoștințe, postulate 
și de a  face schimb de informații și, astfel, de a  crește gradul de conștientizare. 
Este o bună practică să se implice experți științifici, reprezentanți ai autoguvernării 
locale, birouri locale și părți interesate în procesul de tranziție climatică. Schimbul 
bidirecțional de informații trebuie să aibă loc la toate nivelurile (întreprindere, su-
cursală și nivel național). Trebuie dezvoltate metode de coordonare a cooperării 
între niveluri în cadrul organizației (în cadrul structurii acesteia).

3. Este o bună practică formarea de grupuri interne care se ocupă de politica clima-
tică în cadrul organizației partenerilor sociali, sau desemnarea unei persoane spe-
cializate în această temă, pentru a  permite managerilor organizației să utilizeze 
cunoștințele. Întâlnirile regulate ale responsabililor pe tema tranziției climatice 
sunt, de asemenea, utile.

4. Investiții ale partenerilor sociali în competențe și instrumente digitale, care să 
permită deschiderea și extinderea domeniului de acțiune, inclusiv comunicarea, 
prezentarea opiniilor, crearea de rețele, planificarea activităților comune, întâlniri, 
campanii de informare și, prin urmare, coaliții pentru sprijin și cooperare socială, 
care permit influența deciziilor la nivel de întreprinderi, industrii, regiuni și țări. Este 
de dorit să se folosească mass-media tradițională și electronică pentru a prezenta 
puncte de vedere asupra tranziției climatice. Pentru succesul activității pot fi deci-
sive nivelul adecvat de efort pentru modelarea mesajului media și managementul 
abil al canalelor de distribuție a informațiilor.

5. Organizarea așa-numitei „zi pentru acțiune” pentru a crește gradul de conștien-
tizare cu privire la postulatele despre dimensiunea justă a  tranziției climatice și 
creșterea rolului dialogului și al participării lucrătorilor în acest proces.

6. Este o bună practică pentru partenerii sociali să stabilească cooperarea cu organi-
zațiile neguvernamentale locale și naționale pentru a face schimb de cunoștințe, 
atitudini și pentru a concepe activități comune.

7. Pentru mentorat, este util să folosim experiența liderilor organizațiilor care s-au retras 
din cariera de activiști sociali. Acești oameni pot deveni ghizi în conturarea dialogu-
lui social și a participării lucrătorilor, experți care oferă sfaturi în timpul negocierilor 
colective, creatori de opinii de specialitate, care țin cont de cunoștințele dobândite.

8. Cooperarea internațională este un domeniu în care sindicatele trebuie să consoli-
deze cooperarea și coordonarea activităților. Structurile de dialog social la nivel 
european sunt un forum important pentru discuții și negocieri inter-industriale și 
sectoriale între partenerii sociali, precum și un loc pentru schimbul de cunoștințe și 
experiență, pentru inițierea activităților și o reacţie rapidă la nevoile lucrătorilor. Co-
operarea este importantă mai ales în lumea globalizată a concernelor multinaționale 
și a procesului din ce în ce mai clar de management integrat al mediului de afaceri al 
întreprinderilor la nivelul instituțiilor UE, care influenţează viața societăților.

Rolul politicii Uniunii Europene
1. Este necesar să se creeze condiții pentru tranziția climatică prin reanalizarea și ve-

rificarea politicii energetice a Uniunii Europene.

2. Comisia Europeană trebuie să încurajeze bunele practici în dialogul social și par-
ticiparea lucrătorilor la managementul corporativ, inclusiv consultări publice de 
înaltă calitate la nivel de stat. Semestrul european (un instrument de management 
economic în Uniunea Europeană), Pilonul European al Drepturilor Sociale, Fondul 
European pentru Reconstrucție și procesul de cheltuire a  fondurilor comunitare 
trebuie să fie utilizate pentru implementarea unui dialog social eficient între țări.

3. Sunt necesare rezervarea și reînnoirea anuală a  fondurilor UE care vor fi alocate 
pentru construirea potențialului dialogului social și creșterea rolului negocierii co-
lective în economia Uniunii Europene în perioada de tranziție climatică.

4. La nivelul UE trebuie definite și implementate recomandări pentru consultări publice 
oportune și de înaltă calitate, precum și pentru participarea sindicatelor și a reprezen-
tanților lucrătorilor la nivel local, național și european la conturarea politicilor de stat.

5. Comisia Europeană trebuie să verifice efectiv acțiunile statelor în cadrul imple-
mentării și aplicării directivei privind salariile minime adecvate în Uniunea Europe-
ană, ca parte a  planului de acțiune pentru îmbunătățirea negocierii colective și 
încheierea contractelor colective de muncă.
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6. Directivele Uniunii Europene privind raportarea de către întreprinderi de informații 
privind durabilitatea şi due diligence trebuie să fie corect formulate și să includă 
un domeniu de aplicare mai mare și cerințe detaliate legate de aspectele sociale 
(inclusiv problemele lucrătorilor).

Concluzie

Provocările legate de protecția climei și dezvoltarea durabilă sunt la momentul actual 
unele dintre cele mai serioase provocări globale. O condiție pentru o creștere economi-
că durabilă, care va realiza obiectivele economiei europene cuprinse în documentele 
strategice ale Uniunii Europene, inclusiv în Pactul verde european, este un parteneriat 
eficient al principalilor actori, printre care partenerii sociali, în cadrul dialogului social. 
Trebuie depuse eforturi pentru a asigura ca dialogul social să fie eficient la toate nive-
lurile, astfel încât dimensiunea socială a Uniunii Europene să devină o realitate. Acest 
lucru este deosebit de important în procesul de restructurare a întreprinderii (care este 
rezultatul adaptării la o economie cu emisii scăzute de gaze nocive). Luând în conside-
rare obligațiile legale, responsabilitatea conducerii dialogului social și a potențialului 
partenerilor sociali în acest sens revine guvernelor și organismelor naționale ale Uniu-
nii Europene. Încă o dată, trebuie subliniată importanța educației, care trebuie să inclu-
dă nu doar lucrătorii, ci, mai înainte de toate, pe aceia care conduc afacerea, în special în 
domeniul afacerilor social responsabile. Dimensiunea justă a tranziției climatice poate 
fi atinsă doar printr-o decizie comună asupra procesului de tranziție.
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