Поли
итичесска платфор
рма – Кампа
К
ания зза
справедли
ив преход
преход: „Нищо за
з нас, без нас!“
Справедлив п

ото си на ин
ндустриални,, минни и е нергийни си
индикати ind
dustriAll Euroope и нейнитте членове
В качество
подкрепятт целта за кл
лиматична неутралност д
до 2050 г. и признават необходимос
н
стта от увели
ичаване на
амбициитее за 2030 г.,, за да се по
остигне тази цел. Изменението на климата се сллучва и разп
полагаме с
ограничен
но време, за да избегнем най‐лошитте сценарии
и, които ще засегнат
з
найй‐тежко рабо
отниците и
най‐уязвим
мите в общееството и в света. Декарббонизациятаа трябва да доведе
д
до тррансформац
ция, а не до
деиндустр
риализация – само пазар
рът няма да ппостигне товва.
Подкрепяй
йки Европей
йската зелена сделка, европейските лидери се ангажирааха, че необходимият
преход щее дойде съсс справедлив преход. Н
Ние спешно се нуждаем
м тази реторрика да се превърне
п
в
конкретни
и планове и действия, тъй като деекарбонизац
цията на на
ашата иконоомика и общ
щество ще
засегне вссеки един от нашите членове и сектоори. Преодол
ляването на недостига нна инвестици
ии, за да се
ускори внеедряването на необходи
имите техноллогии и инфраструктура,, запазванетто на водеща
ата роля на
европейскката промиш
шленост в стратегическитте технологи
ии и веригитте на стойноостта и създаването на
качествени работни места на целия кон тинент, изи
исква социа
ална и инддустриална политика,
ма с амбициите ни в областта
о
на климата. До
оговорените
е пътища за преход до 2050 г. за
съизмерим
всички отр
расли, с реалистични ме
еждинни целли, са от жизненоважно
о значение зза определян
не рамката
на действи
ията на различни полити
ически, геогррафски и про
омишлени ра
авнища.
Европейскките политиц
ци имат този
и шанс, тъй като така наареченият па
акет „Подходдящ за 55“ преминава
през Европ
пейския съвеет и Европей
йския парлам
мент. IndustrriAll Europe призовава
п
заа:
стабилна р
рамка на ЕС за справедл
лив преход зза всички за
асегнати инд
дустрии и рабботници
„Справедлливият прехо
од“, някогаш
шен лозунг нна профсъю
юзната кампа
ания, най‐наакрая си про
оправи път
към общи
ия език на европейскит
е
е политици и национал
лните лидер
ри. За синдиикатите спра
аведливият
преход оззначава преедвиждане и управлени
ие на пром
мените, в ко
оито участиеето на синд
дикатите и
работници
ите е задълж
жително усло
овие – „Нищоо за нас, безз нас“.
мане на Фонда за справеедлив прехо
од (ФСП) пре
ез юни 20211 г. бележи значителна
з
Окончателлното прием
победа за синдикатитте – но той е твърде огр аничен по обхват
о
и мащ
щаб. Освен ттова ресурси
ите са само
ви връзка с необходим
мостта от истински набоор от права, които да
част от иссторията. Ряядко се прав
гарантиратт, че преход
дът е плаве
ен за отделнните работн
ници. Същесствуващите иинструменти
и обаче са
подложени на постояянна атака чрез
ч
деценттрализациятта на систем
мите за колеективно догговаряне и
оциален диаалог в многго европейсски страни, особено ускорени от политиките на строги
слабия со
икономии след послед
дната светов
вна финансоова и иконом
мическа кризза. Обръщаннето на тази тенденция
е предпосставка за формиране
ф
на
н социалноо справедли
ив и отгово
орен преходд към неутр
ралност по
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отношение на климатта, като същ
щевременно се гарантира довериетто и подкреепата на евр
ропейските
и и граждани
и.
работници
нашите конккретни искан
ния?
Какви са н
рси за справ
ведлив прехоод, който не оставя нито един човвек или регион назад:
1. Достаттъчни ресур
справеедлив прехо
од ще бъде осъществен
о
ссамо ако се запазят и съ
ъздадат качеествени рабо
отни места,
всички
и региони могат
м
да процъфтяват и се преодо
олеят социал
лно‐икономиическите не
еравенства.
Европаа се нуждае от устойчива индустриаална политикка, която да използва поттенциала за създаване
на рааботни местта, свързан
н с преминнаването къ
ъм промиш
шленост с ннулеви еми
исии, като
същеввременно оссигури инве
естиции за ттрансформиране на индустриалнатта база. Тряябва да се
подпо
омогне прехо
одът от едно
о работно мяясто към друуго, а това предполага ссериозни инвестиции в
активн
ни политики
и на пазара
а на труда,, преквалиф
фикация и повишаванее на квалиф
фикацията:
изчисллява се, че повишаванетто на квалиф
фикацията/пр
реквалифика
ацията на еддин работник струва 10
хил. еввро. Понасто
оящем ФСП не
н е подходяящ за тази заадача. Ресур
рсите трябва да бъдат оссигурени от
бюджеетите на ЕС,, националните фондов е и индустр
рията. Въпреки че справведливият пр
реход не е
безплаатен, разход
дите за нека
ачествен прееход са мно
ого по‐високи за отделнните хора, ре
егионите и
общесството като цяло.
ц
мишленосттаа и мащабаа на протич
чащата траннсформация, все още
2. Въпреки важносттта на пром
н последици
ите за заетосстта от прем
минаването
предсттои да се направи ясно, детайлно оччертаване на
към нееутрални по
о отношение на климата отрасли на регионално
о равнище. ББез да се раззбере къде
точно са засегнати
ите работниц
ци, програми
ите за преквалификация и повишаваане на квали
ификацията
не могат да бъдатт адаптирани
и така, че даа осигурят преход от едно работно място към друго.
д
Този
анализз трябва да бъде
б
извърш
шен от публи
ичните власти в координация със соцциалните пар
ртньори.
3. Предввиждане на промените и социален
н диалог за всички
в
рабо
отници: презз 2013 г. Евр
ропейският
парлам
мент предло
ожи европей
йска правна рамка за предвиждане
е и управленние на пром
мените – тя
трябваа да бъде съ
ъздадена, за да се гаранттира, че рабо
отниците им
мат право на съвместно вземане
в
на
решен
ния на техните работни места
м
и в теххните региони по време
е на преходаа, да укрепи социалния
диалог и колективвното догова
аряне.
р от права, за да се гарантира, чче преходътт е безпроб
блемен за оотделните работници:
р
4. Набор
активн
ните политикки на пазара
а на труда тррябва да отговорят на не
еотложната нужда от об
бразование
и обуччение, които
о да гаранти
ират прекваллификация и повишаван
не на квалиф
фикацията, за
з да може
работн
ниците да сее подготвят за работа в рамките наа трансформ
миращите сее отрасли и между
м
тях.
Всеки работник, независимо от
о договора, трябва да има право на качествено обучение и учене през
целия живот.
5. Сътруд
дничество в областта на
а политикатта и обмен на
н добри пра
актики: Спрааведливият преход ще
се осъ
ъществи на местно
м
ниво в регионалнните икономики и на раб
ботните местта, но има много неща,
които могат да бъдат
б
формуулирани чреез общи пол
литически це
ели и обмеен на добри практики.
формата за сп
праведлив преход
п
следвва да бъде разширена,
р
така
т
че да оббхване всичкки сектори,
Платф
нати от Европ
пейската зел
лена сделка. За пример, мобилната екосистема,
е
която предсставлява 16
засегн
милио
она работни места в Европа, включчително в пр
роизводството, ще бъдее силно засе
егната като
пряко следствие от предлож
женията на пакета „По
одходящ за 55“, като ннапример по‐строгите
п
стандаарти за емиссиите. Понастоящем обачче не същесттвува рамка за справедллив преход на
н равнище
ЕС, ко
оято да отр
разява прехо
ода в този важен секттор. Пътища
ата на преххода трябва да бъдат
разраб
ботени съвм
местно чрез социален
с
диаалог и участие на работн
ниците.
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лна сделка няма
н
да има
а зелена сдеелка
Без социал
шение на сп
праведливияя преход кр
рие големи
Политичесското бездействие или символизмъът по отнош
рискове заа Европа. Като се има пр
редвид брояят на работните места, които са засттрашени, и мащабът
м
на
протичащаата трансформация, соц
циалните съттресения, дъ
ължащи се на
н лошо упраавляван пре
еход, могат
сериозно д
да подкопаяят успеха на Европейскат
Е
та зелена сде
елка.
Съзнавамее, че светът следи как ЕС и национаалните прави
ителства изп
пълняват амббициите ни в областта
на климатта. Бихме исскали Европ
па също да ббъде водещ
ща в света при прилаганнето на Спр
раведливия
преход. Р
Работниците в цяла Европа се мообилизират, за да отсттояват правоото си да участват в
преоформ
мянето на наш
шите работн
ни места и инндустрии днес, с оглед на бъдещето..
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