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I. ĮVADAS  
Struktūriniai ir ekonominiai pokyčiai, su 
kuriais susiduria kasybos sektorius

 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis atmosferoje, CO2 ir vidutinė Žemės pa-
viršiaus temperatūra tarpusavyje yra stipriai susiję, o tai lėmė, kad nuo ikipramoninio 
laikotarpio iki šių dienų vidutinė planetos temperatūra padidėjo daugiau kaip 1  ºC, 
daugiausia dėl iškastinio kuro kaip energijos šaltinio naudojimo. Šį reiškinį, susijusį su 
mūsų dabartiniais energijos tiekimo būdais, vadiname klimato kaita.

Sprendimas, kurį mes nusprendėme įgyvendinti kovodami su klimato kaita, tiesiogiai 
yra susijęs su energetikos pertvarka, kurią galėtume apibrėžti kaip perėjimą prie pir-
minių energijos šaltinių, mažinančių CO2 išmetimą į atmosferą.

Šis energijos šaltinių naudojimo pokytis reiškia, viena vertus, priemonių, skirtų ma-
žinti ir skatinti efektyvesnį energijos vartojimą visuose sektoriuose, įdiegimą; o kita 
vertus, tradicinių energijos šaltinių pakeitimą atsinaujinančia energija. Todėl mes susi-
duriame su procesu, kuris kompleksiškai veikia visus gamybos sektorius, ypač kasybos 
pramonės sektorių, kai turime omeny priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 
proceso įgyvendinimą, kurį išsamiau aptarsime vėliau.

Minėta energetikos pertvarka turi būti vykdoma vadovaujantis formulėmis, kurios 
užtikrina socialinių ir ekonominių veikėjų dalyvavimą, nes jų dalyvavimas yra būtinas 
norint kalbėti apie socialiai atsakingą energetikos pertvarką, arba, kitaip tariant, teisin-
gą pertvarką.

EUROPOS VEIKSMAI KOVOJANT SU KLIMATO KAITA.

Nepaisant to, kad esame prisiėmę įvairius tarptautinius įsipareigojimus, matome, kad 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekis auga, kad šis augimas išliks ir kad iki 
2030 m. jų kiekis padidės 10,7 %, palyginti su 2016 m. Turint omenyje, kad didžiosios 
valstybės traukiasi iš Paryžiaus susitarimo, padėtis traktuotina kaip dar žymiai rimtesnė.

Europos Sąjunga tiesiogiai skatina bei pati dalyvauja kelete veiklų, susijusių su kova 
su klimato kaita. Nagrinėdami struktūrinius pokyčius, kuriuos išgyvena kalnakasybos 
sektorius, trumpai apžvelgsime šias veiklas:
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• Socialinė atsakomybė ir verslo tvarumas: Žalioji darbotvarkė

Socialinės atsakomybės ir verslo tvarumo ištakos siekia 1976 m. Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) gaires bei 1987 m. Brundtlanto 
ataskaitą (Jungtinės Tautos), o Europoje – Žaliąją darbotvarkę „Europos įmonių soci-
alinės atsakomybės pagrindų skatinimas“ (Viršūnių susitikimas Lisabonoje 2001 m.).

Socialinė atsakomybė reiškia griežtą galiojančių įstatymuose numatytų įsipareigoji-
mų laikymąsi bei įmonių įsipareigojimą savo interesų grupėms ir apskritai visuomenei, 
aplinkos apsaugos klausimus integruojant į jų verslą bei santykius su pašnekovais.

Kita vertus, tvarumas apibrėžiamas kaip „vystymasis, kuris tenkina dabarties poreikius 
neatimdamas galimybės iš ateities kartų patenkinti savo poreikius“. Trumpai tariant, so-
cialinė atsakomybė ir tvarumas reiškia geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimą atei-
ties kartoms.

• 2015 m. spalio 12 d. Paryžiaus susitarimas 

Susitarimą pasirašė 195 Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją ratifika-
vusios valstybės narės ir ES valstybės narės. Susitarimu siekiama “apriboti vidutinės pa-
saulinės temperatūros kilimą iki 2° C, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu, stengiantis 
apriboti šį skaičių iki 1,5° C“. Siekiant įgyvendinti šį ketinimą, buvo nustatyti kovos su 
klimato kaita tikslai, kurie įsigaliojo 2020 m. ir kurie bus peržiūrimi kas 5 metus.

• Klimato ir energetikos strategija, arba 20-20-20 priemonių paketas

Patvirtinta iki 2020 m. ir yra privaloma visoms valstybėms narėms. Šia strategija siekia-
ma įgyvendinti šiuos tikslus: sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų 
kiekį 20  proc., padidinti elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius 
išteklius, vartojimą iki 20 proc., padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 proc.

• 2030 m. klimato ir energetikos strategija 

Šioje strategijoje nagrinėjami 20-20-20 paketo tikslai, kurie pritaikomi 2030  m., atsi-
žvelgiant į 2050 m. strategijos scenarijų, papildomai peržiūrint 2023 m. tikslus, prisii-
mant šiuos įsipareigojimus:

 » Sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį mažiausiai 
40 proc., [Europos klimato įstatymo projekte, parengtame pagal Europos žaliąjį 
susitarimą, siūloma šią procentinę dalį didinti iki 55 proc.]

 » Pasiekti, kad energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, dalis 
sudarytų mažiausiai 32 proc. viso suvartojamo kiekio.

 » Padidinti energijos vartojimo efektyvumą mažiausiai 27 proc.
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Kiekviena valstybė narė iki 2019 m. pabaigos turėjo pateikti savo Nacionalinį energeti-
kos ir klimato planą bei parengti ilgalaikes nacionalines mažai anglies dioksido į aplin-
ką išskiriančios ekonomikos pažangos strategijas sukuriant, be kita ko,  naujas augimo 
ir užimtumo galimybes.

• Klimato atžvilgiu neutralios Europos strategija iki 2050 m.

Šią strategiją Europos Komisija pristatė 2018  m. spalio 28  d., prieš Jungtinių Tautų 
bendrąją klimato kaitos konferenciją (COP24), vykusią Katovicuose (Lenkija) 2018  m. 
gruodžio 2-14  d. Ši strategija dar kartą patvirtina Europos įsipareigojimą vadovauti 
pasauliniams klimato veiksmams vykdant socialiai teisingą pertvarką.

IŠKASTINIO KURO MAŽINIMO STRATEGIJA (ARBA PLANAI, T. Y. PROCESAI):  
ANGLIES KASYKLŲ UŽDARYMAS

Ši strategija atsirado iš Europos Tarybos sprendimo 2010/787/ES dėl valstybės pagalbos 
nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui, ja skatinama „sumažinti iškastinio kuro 
vartojimą“; t.  y. „neatšaukiamai“ uždaryti anglių kasyklas* (visiškai nutraukti anglies 
gamybą ir pardavimą) per 2011–2018 m. laikotarpį, kai bus nutrauktos minėtos sub-
sidijos ir parama.

Europos Bendrijos institucijų vykdomos reformos sąlygojo, kad nuo 2018 m. anglies 
dioksido kaina Europos taršos leidimų prekybos sistemoje labai išaugo. Ši sistema yra 
žinoma kaip apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS) ir priverčia visas 
stambias pramonės šakas mokėti už išmetamą CO2 kiekį; dėl to anglimis kūrenamos 
elektrinės netenka savo konkurencingumo, nes jos privalo mokėti šiuos mokesčius.

Panaikinus paramą bei įvedus prievolę mokėti minėtus mokesčius už išmetamą CO2 

kiekį buvo siekiama uždaryti kasyklas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Iš tikrųjų už energetinio modelio pertvarkos įgyvendinimą yra numatyta pagalba už 
kasyklų uždarymą, kuri, be kitų ko, gali būti naudojama šiems tikslams:

• mokėti socialines išmokas darbuotojams, kurie turi būti išleisti į pensiją, bet kurie 
dar neįgijo teisės gauti senatvės pensiją pagal įstatymą;

• padengti kitas papildomas darbuotojų, netekusių arba neteksiančių darbo, 
patirtas išlaidas;

• išmokėti pensijas ir išeitines išmokas, kurios viršija įstatymuose numatytas sumas, 
netekusiems arba neteksiantiems darbo darbuotojams;

• kompensuoti įmonėms tenkančias darbuotojų perkvalifikavimo išlaidas, 
skirtas palengvinti darbuotojams naujo darbo paieškas ne su anglies gavyba 
susijusiame sektoriuje, ypač mokymo išlaidas;
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• išmokėti kitas išmokas, kurios priklauso buvusiems kalnakasiams pagal sveikatos 
draudimą;

• bei padengti kitas kasyklų uždarymo parengiamųjų darbų išlaidas, uždarymo 
proceso administravimo uždarymo išlaidas, senų gavybos teritorijų sutvarkymo 
išlaidas ir kt.

II. Darbuotojų dalyvavimo  
priimant sprendimus jų įmonėse tyrimo 
analitinio etapo išvados

 
Nustatę, kad kalnakasybos sektoriuje diegiami struktūriniai, socialiniai bei ekonomi-
niai pokyčiai, galime trumpai apibendrinti išvadas, kurias priėjome atlikę mūsų įgy-
vendinamo projektą Together for efficient representation interests of employees of 
companies in extractive sector tyrimo etapą. Minėtame projekte dalyvauja organiza-
cijos iš septynių šalių (iš Lenkijos, Bulgarijos, Ispanijos, Serbijos, Makedonijos, Rumuni-
jos ir Lietuvos). Įgyvendinant minėtą projektą buvo siekiama išanalizuoti kasybos pra-
monės darbuotojų dalyvavimą priimant sprendimus jų įmonėse, atsižvelgiant į mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomiką gavybos pramonėje. 
Mūsų tikslas yra remiantis šiomis išvadomis nustatyti skatinimo priemones, kurios 
motyvuotų ir didintų darbuotojų dalyvavimą.

Mūsų tyrimo etapas susideda iš kiekvienos projekto partnerės šalies ekspertų pareng-
tų nacionalinių ataskaitų, parengtų remiantis „Vadovu klausimynu“, kurio tikslas buvo 
tarpusavyje suderinti temas, kurias galima suskirstyti į tris grupes:

• Kalnakasybos sektoriaus darbuotojų dalyvavimo sistemos, ES reglamentų 
taikymas bei konkrečių teisės aktų egzistavimas. 

• Kalnakasybos sektoriaus restruktūrizavimo poveikis užimtumui bei pramonei, 
kalnakasybos sektoriaus darbuotojų stabilumo užtikrinimo priemonės. 

• Profesinių sąjungų vaidmuo pertvarkant kalnakasybos sektorių.
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TYRIMO ETAPO IŠVADOS 

Apibendrindami tyrimo etapą, priėjome šias išvadas:

• Europos teisės aktų, reglamentuojančių dalyvavimą, įgyvendinimas: visos 
šalys perkėlė Europos Sąjungos teisės aktus dėl darbuotojų dalyvavimo į savo 
nacionalinę teisė ir tik Lenkija bei Ispanija yra priėmusi papildomus specialius 
dalyvavimą reglamentuojančius teisės aktus. Serbija ir Makedonija suderina savo 
nacionalinės teisės aktus su Europos teisės aktais, perkeldamos Europos teisės 
aktuose numatytus elementus, ypač susijusius su darbuotojų sveikatos apsauga 
ir sauga darbe.

Visos šalys, išskyrus Makedoniją, mano, kad minėti teisės aktai laikytini pakankamais 
darbuotojų dalyvavimui užtikrinti, nors Lenkija ir Lietuva mano, kad darbuotojų daly-
vavimo lygis yra žemas ir ne pakankamai veiksmingas.

• Dalyvavimo sistemos ir už dalyvavimo įgyvendinimą atsakingi organai: visose 
šalyse, išskyrus Makedoniją, darbuotojų informavimo ir konsultavimo sistemos yra 
naudojamos kaip darbuotojų dalyvavimo priemonės, nors kiekviena šalis jas taiko 
atsižvelgdama į darbuotojų skaičių, t. y. Ispanijoje minimalus darbuotojų skaičius yra 
6, Rumunijoje – 20, o Lenkijoje, Serbijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje – 50 darbuotojų.

Visos valstybės, išskyrus Lietuvą, pripažįsta teisę į kolektyvines derybas; taip pat teisę į strei-
ką (Ispanija ir Serbija) bei teisę į dalyvavimą institucijų lygmeniu (Ispanija ir Bulgarija).

Dalyvavimas įgyvendinamas per profesines sąjungas, o Lenkijoje, Ispanijoje, Lietuvoje 
ir Serbijoje – per darbuotojų tarybas. 

• Kolektyvinė sutartis kalnakasybos sektoriuje: visos šalys, išskyrus Makedoniją, 
turi individualią kalnakasybos sektoriaus kolektyvinę sutartį valstybės lygmeniu, 
o įmonės lygmeniu tokią sutartį turi Ispanija ir Lenkija, tik valstybės lygmeniu – 
Serbija, o įmonės lygmeniu – Lietuva.

• Iškastinio kuro mažinimo ir sektoriaus pertvarkos strategijos pasekmės: iškastinio 
kuro mažinimo procesas Ispanijoje turėtų būti užbaigtas 2025 m., Serbijoje – 2030 m., 
Makedonijoje – 2040 m., o Lenkijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje – 2050 m.

Prie iškastinio kuro mažinimo proceso pasekmių priskiriamas įmonių uždarymas bei 
darbo vietų praradimas.

Visos šalys turi su sektoriaus pertvarka susijusių problemų sprendimo strategijas, o Is-
panijoje ir Bulgarijoje procesas vyksta sudarant trišalius susitarimus.

Pagrindiniais šių strategijų atspirties taškais laikomi naujas požiūris į anglių pramonę 
(Lenkija, Serbija ir Lietuva) bei investicijų energetikos sektoriuje didinimas (Lenkija, 
Serbija, Ispanija ir Bulgarija).
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• Darbo vietų praradimo padariniams švelninti skirtos priemonės: visos šalys mano, 
kad mokymas ir profesinis perkvalifikavimas yra pagrindinės dedamosios, kurios 
gali padėti palaikyti kalnakasių užimtumą.

Be to, siekdamos sušvelninti darbo praradimo padarinius, Lenkija ir Ispanija nuspren-
dė pasirinkti subsidijas ir socialinę paramą, tačiau Serbija, Bulgarija, Ispanija, Rumunija 
ir Lietuva labiau yra linkusios rinktis „žaliąsias“ darbo vietas naujose pramonės šakose.

Be to, siekiant užtikrinti asmeninį ir socialinį kalnakasių stabilumą, siūlomos įvairios 
galimybės:

 » Subsidijos ir socialinė parama Lenkijoje, Serbijoje, Ispanijoje ir Rumunijoje;

 » Iš subsidijų mokėti išankstines pensijas Ispanijoje, Makedonijoje, Lietuvoje ir 
Rumunijoje;

 » Tačiau Bulgarija vienintele išeitimi kalnakasiams, kuriems tenka susidurti su 
iškastinio kuro mažinimo proceso padariniais, laiko migraciją, t. y. perkėlimą.

• Profesinių sąjungų įvaizdis ir vaidmuo: profesinėms sąjungoms sunku vykdyti 
savo veiklą dėl prestižo praradimo, kuris apsunkina jų, kaip šalies (pašnekovo), 
poziciją derybose su darbuotojais ir darbdaviais (Lenkija ir Ispanija), taip pat 
dėl išstojusių bei nedidelio narių skaičiaus kasybos sektoriuje (Serbija, Lietuva, 
Ispanija ir Lenkija).

Lenkija įsitikusi, kad dalyvavimas kovoje su klimato kaita ir pertvarkos procese yra 
labai menkas; o Lenkija ir Lietuva mano, kad profesinių sąjungų veiksmingumas daly-
vaujant kolektyvinėse derybose yra nepakankamas.

Nepaisant tokios padėties, visos šalys, išskyrus Makedoniją, yra sudariusios kasybos 
sektoriaus susitarimus dėl įvairių klausimų: dėl atlyginimų, darbuotojų sveikatos, už-
imtumo sąlygų ir kt.
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III. Dalyvaujamosios  
ir socialiai atsakingos energetikos 
pertvarkos strategija kasybos  
pramonės sektoriuje 

TEISINGA PERTVARKA KAIP DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS JŲ 
ĮMONĖSE UŽTIKRINIMAS

Kalbėdami apie Just Transition, turime atsigręžti į Kanados ir JAV profesinių sąjungų 
veikimo laikotarpį, kai jos, siekdamos sukurti priemones, padėsiančias išsaugoti darbo 
vietas, kurioms grėsė aplinkos ir energetikos krizės sukelti pokyčiai, bei parengti dar-
buotojų ir teritorijų, kurias paveikė energetinė krizė, apsaugos mechanizmų keitimo 
pasiūlymus, praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje įvedė šį terminą.

Galime padaryti išvadą, kad teisinga pertvarka negali būti įgyvendinta be darbuotojų 
dalyvavimo per jų atstovus. Tai patvirtina ir įvairūs teisės aktai bei susitarimai:

• Paryžiaus susitarimo preambulėje numatytas šis reikalavimas dėl darbuotojų 
dalyvavimo: „atsižvelgti į įsipareigojimą užtikrinti sklandų darbo jėgos perėjimą“.

• Tarptautinė darbo organizacija (TDO) savo gairėse rekomenduoja konsultuotis 
ir bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis kuriant ir įgyvendinant mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančią politiką, „siekiant užtikrinti sklandų perėjimą 
prie ekologiškai tvarios ekonomikos ir bendrovių“.

• Be to, Europos Komisija savo 2015 m. Energetikos sąjungos dokumentų rinkinyje 
(Energy Union Package) pabrėžia socialinių partnerių vaidmens svarbą bei ragina 
juos į savo socialinį dialogą įtraukti energetikos pertvarką.

Darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus jų įmonėse, be kita ko, yra pateisina-
mas tuo, kad struktūriniai pokyčiai, kurie šiuo metu vyksta sektoriuje, turi didžiulę įta-
ką darbuotojų darbui bei jų profesiniam gyvenimui.
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Just Transition savybės:

Siekiant užtikrinti Just Transition veiksmingumą:

• Pertvarka (perėjimas) turi būti įgyvendinamas per trišalį socialinį dialogą: tarp 
vyriausybės, darbdavių ir profesinių sąjungų.

• Būtina įtraukti specialias priemones, skirtas remti nukentėjusius sektorius ir 
pramonės šakas.

• Vykstant energetikos pertvarkos procesui turi būti numatytos pažeidžiamiausių 
darbuotojų socialinės apsaugos priemonės, ypač susijusios su tiesioginiu, 
netiesioginiu ir laikinuoju darbu.

• Būtina įtraukti teritorijų ekonominio gaivinimo planus, kuriuose pirmenybė 
būtų teikiama ekonominės veiklos įvairinimui ir kaimo plėtrai, ypatingą dėmesį 
skiriant paramai moterims ir jaunimui.

• Būtina turėti naujų žaliųjų darbo vietų plėtros ir mokymo planus.

• Būtina numatyti finansinius išteklius iš valstybės biudžeto ir žaliosios (aplinkos) 
mokesčių sistemą.

Atsižvelgdami į šias savybes bei siekdami teisingos, dalyvaujamosios ir socialiai atsa-
kingos pertvarkos, turime skatinti darbuotojus dalyvauti kolektyvinėse derybose ir 
siekti didinti profesinių sąjungų vaidmens svarbą dalyvavimo procese.

DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS SAVO ĮMONĖSE SKATINIMAS

Europos teisės aktai dėl darbuotojų dalyvavimo teisės 

Europos Sąjungos darbuotojų dalyvavimo teisė grindžiama 1989 m. Bendrijos darbuo-
tojų pagrindinių socialinių teisių chartija (vadinamąja Socialine chartija), kurioje nuro-
doma, kad „pageidautina skatinti darbuotojų dalyvavimą“, taip pat vėlesne Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija, kuria  pripažįstama kolektyvinė teisė į darbuotojų 
dalyvavimą, be kita ko:

• Susirinkimų ir susivienijimų laisvė, tiek politinėje, tiek profesinėje sąjungoje (12 str.).

• Teisė į darbuotojų informavimą ir konsultavimąsi, kai kalbama apie klausimus, 
susijusius su įmone ar konkrečiu sektoriumi, kuri įgyvendinama per darbuotojų ar 
profesinių sąjungų atstovus (27 str.).

• Teisė į derybas ir kolektyvinį veikimą tinkamu lygmeniu, įskaitant teisę į streiką 
(28 str.).
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Be to, Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) reglamentuoja visus klausimus, su-
sijusius su darbuotojų dalyvavimu priimant sprendimus, pasinaudojant informavimo 
ir konsultavimo sistema (X skyrius, reglamentuojantis socialinę politiką (151–161 str.)).

Vadovaudamasis pirmiau nurodytais faktais, Europos Parlamentas priėmė įvairias di-
rektyvas ir rezoliucijas, kurių nuostatos yra susijusios su informavimu ir konsultavimu-
si bei kuriose numatytas reikalavimas užtikrinti darbuotojų dalyvavimo teisę priimant 
sprendimus įvairiais klausimais ir įmonėse, ir darbovietėje tiek savo šalyje, tiek tarp-
tautiniu mastu, įskaitant tarpšakinius socialinių partnerių susitarimus.

Kalbant apie nurodytus teisės aktus, būtina paminėti tris direktyvas, susijusias su in-
formavimu ir konsultavimusi nacionaliniu lygmeniu, kurios reglamentuoja darbuotojų 
teisę į informaciją ir konsultacijas su darbdaviais daugeliu klausimų, susijusių su eko-
nomine veikla ir būsimais bendrovių plėtros planais, kurie gali turėti lemiamą įtaką 
užimtumui, be kita ko:

• 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB – Kolektyvinis atleidimas iš darbo, 
numatanti, kad masinio atleidimo atveju darbdavys turi pradėti derybas su 
darbuotojais, norėdamas rasti būdą, kaip išvengti tokių atleidimų arba sumažinti 
atleidžiamų darbuotojų skaičių.  
 
Direktyvoje apibrėžiama kolektyvinio atleidimo iš darbo sąvoka, atsižlegiant 
į atleidžiamų darbuotojų skaičių, nors teisę apibrėžti šią sąvoką turi kiekviena 
valstybė narė. Minėta direktyva taip pat reglamentuoja darbdavių pareigas (bei 
darbuotojų teisių įgyvendinimą per jų atstovus) prieš atleidžiant darbuotojus. 
Darbdavių pareigos ir darbuotojų teisės: 

 » Darbdavys privalo darbuotojų atstovams raštu pateikia visą reikalingą infor-
maciją apie atleidimo planą,  t.  y. nurodyti atleidimo priežastis, darbuotojų 
kategorijas ir atleidžiamus darbuotojus, kriterijus, pagal kuriuos nustatomas 
etatų (darbuotojų) perteklius, bei išeitinių išmokų  apskaičiavimo tvarką. Visą 
šią informaciją darbdavys taip pat privalo pateikti kompetentingai valstybės 
institucijai.

 » Siekdamas susitarimo, kuris padėtų išvengti arba sumažinti atleidimų skaičių, 
t. y. siekdamas sušvelninti šių atleidimų padarinius papildomomis socialinėmis 
priemonėmis, kurios skirtos padėti iš naujo įsidarbinti arba persikvalifikuoti 
atleistiems darbuotojams, sušvelninti atleidimo pasekmes, darbdavys privalo 
surengti konsultacijas su darbuotojų atstovais.
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• 2001 m. kovo 12 d. Direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų 
darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo 
atveju, suderinimo (darbdavio prievolė informuoti darbuotojus).

• 2002 m. kovo 11 d. Direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo 
ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje, nustatanti 
minimalius šių teisių apsaugos reikalavimus, kuriuos analizuosime vėliau.

2013 m. buvo atliktas visų šių trijų direktyvų Fitness Check bei buvo nustatyta, kad di-
rektyvos yra „atitinkamos, veiksmingos, suderintos bei papildo viena kitą“, nors buvo 
pastebėta ir tam tikrų jų taikymo trūkumų.

Be kitą ko, turėtume paminėti Europos socialinių teisių ramstį, kurį sudaro 20 „privalo-
mojo“ pobūdžio priemonių, taikomų visoms ES valstybėms narėms. Taikant minėtas 
priemones kaip savotišką vadovą, planuojama pasiekti veiksmingų socialinių rezulta-
tų ir veiksmingos užimtumo politikos, taip pat siekiama užtikrinti geresnį reglamenta-
vimą bei socialinių teisių taikymą. Šiame dokumente numatyta ne tik darbuotojų teisė 
į informaciją, bet ir jų teisė į konsultacijas dėl toliau nurodomų sandorių:

visi bet kurio sektoriaus darbuotojai turi teisę į informaciją ir konsultacijas dėl jiems svar-
bių klausimų, ypač kai tai yra susiję su įmonės perkėlimu, restruktūrizavimu ir prijungimu/
sujungimu, taip pat planuojant kolektyvinį atleidimą, siekiant pagerinti šiose situacijose 
atsidūrusių darbuotojų apsaugą. [8 principas]

Dalyvavimo, informavimo ir konsultavimosi sistemos taikymas pagal Direktyvą 
2002/14

Direktyva 2002/14/EB reglamentuoja darbuotojų dalyvavimą priimant sprendimus 
bei apima darbuotojų informavimą bei konsultavimąsi kaip tokio dalyvavimo sude-
damąsias dalis.

• Informavimas apibrėžiamas kaip duomenų perdavimas darbdavio darbuotojų 
atstovams, siekiant atstovus supažindinti su dalyko esme ir išnagrinėti jį, kai 
kalbama apie personalo politiką, darbo užmokestį, darbo sąlygas bei sektoriaus, 
kuriam priskiriama įmonė veikla, perspektyvumą ir kt.

• Konsultavimas – pasikeitimas nuomonėmis ir dialogo tarp darbuotojų atstovų ir 
darbdavio įvedimas. Tai daro įtaką darbuotojų darbo organizavimui ir profesinei 
veiklai, be kita ko, yra susijusi su šiais klausimais: darbo vietų pertvarka, darbo 
laiko sutrumpinimas, visiškas ar dalinis įmonės perkėlimas, įmonės prijungimas ar 
sujungimas, profesinio mokymo planai ir kt.



13

Abiem dalyvavimo sistemoms nustatyti šie bendri reikalavimai:

• Kada taikoma: prievolė informuoti ir konsultuoti darbuotojus taikoma tuo atveju, 
kai kalbama apie tokius klausimus kaip įmonės finansinė padėtis, užimtumo 
struktūra ir perspektyvumas, sprendimai, galintys lemti reikšmingus darbo 
organizavimo ar sutartinių santykių pokyčius.

• Informavimas ir konsultavimas turi vykti tinkamu laiku, siekiant užtikrinti 
darbdavių ir darbuotojų dialogą konkrečia tema.

• Turinys: darbdavio teikiama informacija turi suteikti darbuotojų atstovams 
galimybę susipažinti su realia situacija, kad jie galėtų parengti atsakymą 
(konsultavimo etapas) pradėta diskutuoti tema.

• Proceso veikėjai: informavimas ir konsultavimas vyksta per darbuotojų atstovus 
(darbuotojų tarybas) arba tiesiogiai per profesines sąjungas.

• Konsultacijų tikslas: susitarti dėl sprendimų, kurie galėtų lemti reikšmingus verslo 
organizavimo ar sutartinių santykių pokyčius. 

Be to, minėta direktyva siekiama užtikrinti darbdavių profesinėms sąjungoms teikia-
mos informacijos konfidencialumą ir nustatyti duomenų konfidencialumo ir komer-
cinės paslapties saugojimo prievolę, pagal kurią darbuotojų atstovai ir jų patarėjai 
negali atskleisti jokios informacijos, kurią gavo iš įmonės kaip konfidencialią. Be to, 
darbdaviai neprivalo informuoti ar konsultuotis su darbuotojų atstovais, jeigu toks 
informavimas ar konsultavimas gali pakenkti įmonės veiklai.

Dalyvavimas, informavimas ir konsultavimas sveikatos ir saugos darbe srityje

Tiek priimant svarbius sprendimus, tiek kalbant apie sveikatą ir saugą darbe vado-
vaujamasi keletu reglamentų, nustatančių darbuotojų dalyvavimo procedūras, api-
mančias taisykles, kurios kartu su teise į darbuotojų dalyvavimą nustato konkrečias 
pareigas, kurių privalo laikytis darbdaviai, siekdami užtikrinti tinkamas sveikatos ir 
saugos sąlygas:

• Europos Sąjungos pagrindų direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų 
saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo:

 » Darbuotojų informavimas (10 str.) laikantis vidaus teisės aktų nuostatų, tradi-
cijų bei praktikos, taip pat atsižvelgiant į riziką, jos įvertinimą ir apsaugos bei 
(arba) prevencijos priemones.

 » Konsultavimasis su darbuotojais ar jų atstovais (11 str.).
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 » Proporcingas dalyvavimas pagal nacionalinės teisės aktus (11 str.).

 » Tinkamas ir pakankamas darbuotojų mokymas sveikatos ir saugos klausimais, 
visų pirma, informavimas ir instrukcijų teikimas (12 str.).

Šioje Direktyvoje nurodytas darbuotojų atstovas, atsakingas už darbuotojų saugą ir 
sveikatą apibrėžiamas kaip: 

„Bet kuris asmuo, išrinktas arba paskirtas pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) nacio-
nalinę praktiką atstovauti darbuotojams, kai kyla problemų, susijusių su darbuotojų sau-
ga ir sveikatos apsauga darbe“.

Minėtiems atstovams yra suteikti įgaliojimai vykdyti šalies (pašnekovo) funkcijas, per 
konsultacijas, kai aptarinėjami su darbuotojų sauga darbe ir jiems suteikiamomis ga-
rantijomis susiję klausimai (pakankamai laisvadienių, nemažinant darbo užmokesčio 
bei visos savo užduotims atlikti reikalingos priemonės), kad jie galėtų tinkamai atlikti 
jiems paskirtą funkciją. Jiems taip pat suteikiama teisė reikalauti iš darbdavio imtis 
atitinkamų priemonių rizikai darbo vietoje mažinti bei teisė kreiptis į kompetentingą 
instituciją, jei mano, kad darbdavys nesiima reikiamų priemonių.

Be to, ši minėta Pagrindų direktyva įpareigoja darbdavį užtikrinti darbuotojų saugą ir 
sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais. Šiam tikslui pasiekti nustatyti šie preven-
cinių veiksmų principai:

 » Įvertinti riziką, kurios galima išvengti, bei vengti jos.

 » Užkirsti kelią rizikai prieš jai atsirandant bei aprūpinti darbuotojus būtinomis as-
meninės apsaugos priemonėmis (AAP).

 » Pritaikyti darbą darbuotojui, užtikrinti AAP ir darbo metodo pasirinkimą, siekti su-
mažinti monotonišką ir pasikartojantį darbą bei neigiamą poveikį sveikatai.

 » Prevencinių priemonių, apimančių techniką, darbo organizavimą, planavimas, 
darbo sąlygos, socialiniai santykiai ir aplinkos apsaugos veiksniai.

 » Nurodymų, informacijos ir darbuotojų mokymo rengimas.

 » Sukurti apsaugos priemones, reikalingas teikiant pirmąją pagalbą, gesinant gais-
rą bei evakuojant darbuotojus.

 » Savanoriškai periodiškai tikrinti savo darbuotojų sveikatą.
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• 2014-2020 m. Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saigos darbe strateginė 
programa, į kurią įtrauktos šios nuomonės apie darbuotojų dalyvavimą [nurodyta 
programa per artimiausius mėnesius bus pakeista nauja 2021–2027 m. programa, 
kurioje toliau bus nagrinėjami klausimas šia tema]:

 » Visapusiškas darbuotojų dalyvavimas bei vadovybės įsipareigojimas saugos ir 
sveikatos srityje.

 » Stiprinti Darbuotojų atstovų įgaliojimus „siekiant tinkamai taikyti sveikatos ir 
saugos darbe taisykles“.

 » Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kompetentingi atstovai sveikatos ir sau-
gos srityje „galėtų dalyvauti mokymuose, kurie neapsiribotų vien pagrindiniais 
moduliais“.

 » Įstatymo pakeitimai turėtų būti priimami „skaidriai ir demokratiškai“ dalyvau-
jant socialiniams partneriams.

 » 2021-2027 m. Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos darbe strateginėje 
programoje bus nagrinėjami šie klausimai:

 » Būtinybė užtikrinti „geresnį pasirengimą kovojant su naujomis krizėmis ir grės-
mėmis, tokiomis kaip dabartinė COVID-19 pandemija, ypač todėl, kad profesi-
nės sveikatos ir saugos priemonės turi lemiamos reikšmės darbų vykdymui“.

 » Būtinybė išlaikyti ir pagerinti aukštus darbuotojų saugos ir sveikatos standar-
tus, pasirengti „kitoms naujoms krizėms ir grėsmėms, siekiant sumažinti nelai-
mingų atsitikimų darbe ir su darbu susijusių susirgimų/ligų skaičių“.

Galiausiai turime atsižvelgti į  specialiąją direktyvą dėl gavybos pramonės sektoriuje 
dirbančių darbuotojų:

• Direktyva 92/104 dėl būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos 
gerinimo reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų antžeminės ir požeminės 
gavybos įmonėse, kurioje numatyta, kad darbuotojai ir (arba) jų atstovai 
konsultuojami ir jie dalyvauja sprendžiant šiuos klausimus:

 » Darbo vietos: planavimas, kūrimas, įrengimas, vykdymas, paslaugos, sauga.

 » Rizikos nustatymas ir įvertinimas, prevencinių priemonių nustatymas ir apsau-
gos priemonių naudojimas.

 » Apsaugos priemonės, reikalingos teikiant pirmąją pagalbą, apsaugant nuo 
gaisro, sprogimų bei sveikatai kenksmingos atmosferos. 

 » Evakuacijos ir gelbėjimosi priemonės.
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 » Informavimas apie saugos ir sveikatos priemones darbo vietoje, apie perspėji-
mo ir pavojaus signalizavimo sistemas.

 » Darbuotojų sveikatos priežiūra.

 » Darbo vietos organizavimas.

 » Informavimas, instrukcijų teikimas bei mokymų organizavimas, įskaitant pro-
fesinio perkvalifikavimo mokymus, siekiant išsaugoti sveikatą ir saugą.

 » Informacija apie įrangą ir mechaninius bei elektrinius įrenginius ir jų priežiūrą.

 » Darbo saugos pratybų rengimas (modeliavimas).

Kolektyvinės derybos (arba socialinis dialogas): darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus sistema

Kolektyvinės derybos kartu su asociacijų laisve laikytinos pagrindiniu Tarptautinės dar-
bo organizacijos (TDO) postulatu, kuris buvo patvirtintas 1919  m., o pakartotinai pa-
tvirtintas 1944 m. Vėliau jis buvo papildomai aptartas Tarptautinės darbo organizacijos 
konvencijose Nr. 151 ir Nr. 154, kur pateikiamas kaip darbo ginčų sprendimo procedūra.

Pagal 154 konvencijos 2 str. nuostatas:

„kolektyvinės derybos vyksta, siekiant nustatyti darbo ir užimtumo sąlygas, reguliuoti 
darbdavių ir darbuotojų santykius, reguliuoti santykius tarp darbdavių ir darbuotojų or-
ganizacijų“.

Be to, numatytas nemažas skaičius priemonių, skatinančių kolektyvines derybas: 

• Užtikrinti galimybes visiems darbdaviams ir visų darbuotojų grupėms vykdyti 
kolektyvines derybas.

• Palaipsniui praplėsti kolektyvines derybas, įtraukiant į jas visus su darbo 
sąlygomis susijusius klausimus.

• Reglamentuoti ginčų sprendimo procedūras tokiu būdu, kad tai padėtų skatinti 
kolektyvines derybas.

• Kolektyvines derybas vykdyti visais lygmenimis: įmonių lygmeniu, regionų ar 
nacionaliniu lygiu.

• Derybų šalys privalo turėti visą deryboms reikiamą informaciją ir būti išsamiai 
supažindintos su faktais.

Europos lygmeniu kolektyvinės derybos laikytinos teise, numatyta ES pagrindinių tei-
sių chartijos 28 straipsnyje, o kolektyvinių derybų tvarką reglamentuoja Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 152, 154 ir 155 straipsnių nuostatos.
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Šiuo trumpu reglamentu nustatomas glaustas kolektyvinių derybų teisinė pagrindas, 
kurį, nors jis ir yra minimalus, socialiniai partneriai laiko pakankamu dabartinei praktikai.

Visų pirma, SESV 152 str. numatyta prievolė laikytis šalių autonomijos ir asociacijų lais-
vės principų, taip pat socialiniams partneriams suteikiamos galios reguliuoti darbo 
santykius, kuriuose jie dalyvauja, kolektyvines derybas paverčiant alternatyvia teisės 
aktų rengimo priemone, o ne tik papildoma priemone, kaip buvo numatyta anksčiau.

 Kita vertus, SESV 155 str. 1 dalyje numatyta, kad:

„Jei socialiniai partneriai pageidauja, jų dialogas Europos Sąjungos lygmeniu gali už-
megzti sutartinius santykius, įskaitant susitarimų sudarymą“.

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSIKIŠIMAS ĮGYVENDINANT TEISINGOS  
PERTVARKOS  SUSITARIMUS

Teisingos pertvarkos susitarimai

Mes jau minėjome, kad dalyvaujamoji ir socialiai atsakinga teisinga energetikos per-
tvarka yra priemonė, kuri turėtų suteikti darbuotojams galimybę tęsti darbą ir likti gy-
venti savo dabartinėje gyvenamojoje  vietoje, net jeigu pasikeistų gamybos modelis, 
o darbdaviams padėtų kurti naujus verslus, jeigu jų įmonės užsidarytų.

Norint įgyvendinti šiuos procesus kaip dalį mūsų kuriamos Strategijos, teisingos 
pertvarkos susitarimai laikytini teritorijų, kuriose uždaromos gavybos įmonės, šilu-
minės jėgainės ar kiti energetikos objektai, ekonominio atsigavimo priemone, bei 
priemone, skirta  apsaugoti darbuotojus, kuriuos paveikė iškastinio kuro mažinimo 
proceso pasekmės.

Todėl teisingos pertvarkos susitarimai susideda iš dviejų viena kitą papildančių veiks-
mų dalių: pirma, būtina parengti integruotą teritorinį veiksmų planą, t. y. sukurti kon-
krečiu laiku apibrėžtą veiksmų  planą, kuriame būtina apibrėžti įmonių ir darbuotojų, 
kuriuos paveikė minėti procesai, sąveiką ir glaudų bendradarbiavimą, o antra, suda-
ryti darbo susitarimus, kuriuose būtina nurodyti visas priemones, skirtos apsaugoti 
darbuotojus uždarius įmones, kuriose dirba.

Šiuo tikslu turėtų būti skatinami teisingos pertvarkos susitarimai tose srityse, kuriose 
veikia energetikos sektoriaus įmonės (mūsų atveju – kalnakasybos sektorius) ir kurias 
planuojama uždaryti perėjus prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių tech-
nologijų ekonomikos. Siekiant susitarimų veiksmingumo, būtinas yra visų socialinių 
ir politinių veikėjų įsitraukimas ir tarpusavio veikimas, taip pat turi būti numatytos 
priemonės ir planai, užtikrinantys stabilų ir orų užimtumą. Susitarimuose taip pat turi 
būti numatytos būtinos finansavimo, įgyvendinimo ir pagrindimo sąlygos.
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Vientisas teritorinis veiksmų planas

Kaip ir bet kuriame veiksmų plane, šiame plane turi būti numatytos konkrečios prie-
monės ir planai, kuriuos galima įgyvendinti per trumpą ir vidutinės trukmės laikotarpį, 
be to, planas turi būti vertinamas atsižvelgiant į rodiklius, kurie mums leistų stebėti 
planuotų tikslų įgyvendinimą tiek finansų, tiek aplinkos apsaugos požiūriu.

Remdamiesi šia prielaida, galime apibrėžti keletą elementų, kurie mums padėtų sufor-
muoti veiksmų planą pagal tam tikrą teisingos pertvarkos susitarimą.

Visų pirma, plane turi būti nurodyta: 

• Geografinės vietovės ir įmonių, kurias paveikė iškastinio kuro mažinimo procesas, 
nuodugnus ištyrimas ir įvertinimas.

• Procese dalyvaujančių veikėjų identifikavimas: viešasis administravimas, 
darbdaviai ir darbuotojų ar profesinių sąjungų atstovai.

• Teritorinio veiksmų plano rengimas.

• Susitarimo stebėsenos komisijos formavimas.

Antra, turime apibrėžti teisingos pertvarkos susitarimo rengimo etapus, kurie turi būti 
įgyvendinami šia tvarka:

• Apibrėžti geografinę vietovę, kurioje bus vykdomi susitarime numatyti veiksmai.

• Preliminarūs paveiktos vietovės (teritorijos) tyrimai.

• Visuomenės dalyvavimas, kuris turėtų prasidėti nuo išankstinių tyrimų rengimo 
momento atstovaujant profesinėms sąjungoms per socialinį dialogą. Minėtas 
profsąjungos dalyvavimas turi būti įtraukus ir veiksmingas, užtikrinantis teisingą 
pertvarką (perėjimą).

• Potencialių investuotojų ir plėtros projektų nustatymas.

• Svarstytinų finansavimo šaltinių ir kitų paramos formų apibrėžimas.

Trečia, turime apsvarstyti ir kitas papildomas priemones, tarp kurių galėtume pami-
nėti darbuotojų, kuriuos labiausiai ir tiesiogiai paveikė pasekmės, apsaugą, subsidijų 
ir paramos skyrimą paveiktų įmonių ar savivaldybių projektams, finansinės paramos 
mechanizmų ir projektų finansavimo linijų aktyvinimą.

Galiausiai, ketvirta, turime apibrėžti paramos ir finansavimo kryptys, atsižvelgdami į 
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tai, kad sąžiningo teisingos pertvarkos susitarimas nėra finansuojamas iš konkrečių 
fondų, tačiau lėšos skiriamos pagal atrinktus projektus, susijusius su atskirais susitari-
mais, kuriems, kaip jau minėjome, būtina numatyti reikalingą finansavimą.

Darbo susitarimas:

Remiantis teisingos pertvarkos susitarimu sudaryto darbo susitarimo prioritetinis tikslas 
yra išlaikyti ir kurti naujas darbo vietas regione, kuriam taikomas šis susitarimas, todėl 
šiuose susitarimuose turi būti atsižvelgta į poreikį gerinti darbuotojų įsidarbinimo ga-
limybes ir darbo sąlygas, o visa tai turi būti įgyvendinama per derybas ir susitarimus 
su profsąjungomis.

Vadovaujantis atlikto tyrimo etapu, galima pastebėti, kad kalnakasybos sektoriaus 
darbuotojai susiduria su dviem pagrindinėmis problemomis, kylančiomis kaip struk-
tūrinių pokyčių pasekmė. Viena vertus, tiesioginių darbo vietų praradimas dėl įmo-
nių uždarymo ir, kita vertus, daugelio darbuotojų profesinės kvalifikacijos trūkumas ir 
profesinio prisitaikymo trūkumas, dėl to darbuotojams sunku išlaikyti dabartinį darbą 
ir gauti naują žaliąją darbo vietą, kurią bus planuojama steigti.

Todėl mūsų darbo susitarimuose turime atkreipti ypatingą dėmesį į šias dvi proble-
mas ir turėti omeny, kad dauguma asmenų, kurie įsidarbins naujose žaliosiose darbo 
vietose, nebūtinai bus tie, kurie neteko darbo „rudosios“ ekonomikos įmonėse.

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, norėdami išvengti darbo vietų kalnakasybos sektoriu-
je praradimo, turime numatyti, kas vyks 2050 m., kai, kaip tikimasi, „išmetamųjų dujų 
negeneruojanti gamyba“ taps realybe, bei įgyvendinant teisingą energetikos pertvarką 
būtina taikyti daugybę priemonių ir laikytis tikslų, be kita ko:

• Nustatyti priemones, skirtas išlaikyti tiesioginį ir netiesioginį užimtumą 
kalnakasybos regionuose, rengiant specialiuosius planus bendradarbiaujant 
su angliakasių savivaldybėmis.

• Nustačius labiausiai paveiktus sektorius ir regionus bei įgyvendinus 
darbuotojų profesinio perkvalifikavimą, skatinti darbuotojų perkėlimą.

• Užtikrinti tinkamą kompensacijų mechanizmą darbuotojams, kurie neteks 
darbo kalnakasybos įmonėse, kurios bus uždarytos, pvz., išankstinį išleidimą į 
pensiją, išeitines išmokas ar pinigines išmokas, žalos atlyginimą.

• Skatinti kurti universalumo, vienodo požiūrio bei tęstinumo principais 
pagrįstą socialinės apsaugos sistemą, kuri užtikrintų medicininę priežiūrą, 
pajamų saugumą ir socialines paslaugas.
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• Skatinti darbuotojų, priklausomų nuo gamtos išteklių, tinkamų socialinės 
apsaugos priemonių integravimą į nacionalinę klimato kaitos politiką, 
įvertinus energijos nepriteklių bei nustačius pažeidžiamiausius vartotojus.

• Rengti paramos, skirtos nukentėjusiųjų sričių darbuotojų profesiniam mokymui 
ir užimtumui, planus.

• Tartis dėl susitarimų tiek sektorių, tiek įmonių lygmeniu, siekiant numatyti tam 
tikrų kvalifikacijų poreikį ir skatinti tęstinį profesinį mokymą labiausiai ekologinės 
pertvarkos paveiktuose sektoriuose, pvz., kasybos pramonėje.

• Siekiant numatyti strateginius pokyčius ir stebėti įmonėje vykdomą mokymo 
politiką, naudoti informavimo ir konsultavimo mechanizmus, kurie padėtų 
mokymus pritaikyti prie darbuotojų poreikių įgyvendinant ekologinės pertvarką.

• Siekiant išlaikyti vietinį užimtumą, ypač kai kalbama apie atleidimus iš 
kalnakasybos ir susijusių įmonių, apibrėžti Kalnakasybos modernizavimo planą 
bei sudaryti sąlygas saugiam gamyklų uždarymui užtikrinant maksimaliai 
veiksmingus aplinkos apsaugos rezultatus, biologinės įvairovės atkūrimą bei 
skatinant naują verslo veiklą paveiktose teritorijose.

Profesinių sąjungų dalyvavimas teisingos pertvarkos susitarime: patobulinimų 
pasiūlymai

Kalbant apie veiksmų planus, profesinių sąjungų dalyvavimas, kuris yra būtinas teisin-
gai pertvarkai, turi būti orientuotas į tikslus surinkti kuo daugiau konkrečių idėjų ir 
pasiūlymų rengiant įmonių ir viešųjų įstaigų priemones bei verslo planus iškastinio 
kuro mažinimo proceso paveiktose srityse.

Kita vertus, kalbėdami apie darbo susitarimus, turime omeny tikrąsias kolektyvines 
derybas kalnakasybos sektoriuje, vesdami kurias giname darbo sąlygas ir galimybę iš-
saugoti darbuotojus, kuriuos veikia įmonių uždarymo padariniai, sukurdami tinkamą 
socialinę apsaugą. 

Šiuo atveju galime pasakyti, kad susiduriame su kelias sritis apimančiais procesais, ku-
rie, viena vertus, gali paveikti skirtingus tos pačios geografinės vietovės profesinius 
sektorius, todėl būtina ekonomiškai suaktyvinti ir atgaivinti teritorijas, patiriančias 
įmonių uždarymo pasekmes, nustatant priemones, skirtas apsaugoti darbuotojus, 
nukentėjusius dėl įmonių uždarymo.

Tai įpareigoja profesines sąjungas išsaugoti tinkamą profesinių sąjungų koordinavimą, 
kuomet jų teritorinės ir sektorinės struktūros turėtų papildyti viena kitą paveiktose 
vietovėse. Todėl labai svarbu yra prieiti prie sutarimo, kuris padėtų pasiekti vieningo 
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profsąjungų atsako dėl kiekvieno teisingos pertvarkos susitarimo sudarymo bei daly-
vavimo juos sudarant.

Kaip galėjome pastebėti vykdydami mūsų tyrimo etapą, dabartinis profsąjungų daly-
vavimas yra žemas arba labai žemas, o kai toks ir stebimas, jis nėra toks veiksmingas, 
kaip buvo tikimasi. Vadovaudamiesi kitų klausimynų paskelbtais rezultatais, priėjo-
me išvadą, kad vykdydami socialinį dialogą nei profsąjungos, nei darbdaviai nelaiko 
energetikos pertvarkos prioritetu, jie šį klausimą vertina kaip ateities perspektyvą; 
kita vertus, darbuotojai, siekdami išspręsti šias problemas ir padidinti šiuo metu žemą 
profsąjungų dalyvavimą ir įsitraukimą, prašo profsąjungų glaudžiau bendradarbiauti 
tarpvalstybiniu mastu.

Ši situacija priverčia mus manyti, kad profsąjungos ne visada suvokia savo dalyvavi-
mo ir vaidmens svarbą priimant sprendimus, todėl, mūsų nuomone, profsąjungos turi 
skatinti darbuotojus dalyvauti sprendžiant bet kuriuos klausimus, susijusiais su kalna-
kasybos sektoriaus restruktūrizavimu, t. y. profsąjungos turi parengti savo lyderius ir 
atstovus veikti veiksmingiau, kai kalbama apie dalyvavimą ir bendravimą, nes profe-
sinės sąjungos (darbuotojai ir darbuotojų atstovai) turi būti pagrindinę visų reformų, 
susijusių su teisingą ekologinės pertvarką, ašis.

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, norėdami išskirti galutinį mūsų Dalyvaujamosios ir 
socialiai atsakingos pertvarkos strategijos siekiant įgyvendinti mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų ekonomiką gavybos pramonėje tikslą, mes parengėme 
nemažą skaičių geros praktikos priemonių, susijusių su profesinių sąjungų dalyvavimu, 
padėsiančių didinti darbuotojų dalyvavimą priimant sprendimus kalnakasybos įmo-
nėse, kurios susiduria su struktūriniais pokyčiais.

• Informuoti profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovus apie tai, kas nurodyta 
Europos teisės aktuose, reglamentuojančiuose  iškastinio kuro mažinimo procesą, 
koks jų poveikis gavybos sektoriaus pertvarkai.

• Šviesti profesinių sąjungų lyderius apie išsamios ir tikslios informacijos 
apie tai, koks turėtų būti darbdavių indėlis informavimo procese, pateikimo 
darbuotojams svarbą.

• Užtikrinti tinkamą profesinių sąjungų lyderių ir darbuotojų atstovų 
apmokymą tomis temomis, kurios yra būtinos norint aktyviai dalyvauti kuriant ir 
įgyvendinant teisingos energetikos pertvarkos plėtros strategijas.

• Numatyti teisingą pertvarką kaip profesinių sąjungos politikos prioritetą.

• Įtraukti visą profesinę sąjungą, pasitelkiant diskusijas, priemones bei 
pasiūlymus, kurie užtikrins profsąjungos dalyvavimą ginant kalnakasybos 
sektorių.
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• Steigti aljansus su kitomis profsąjungomis ir organizacijomis, kurie gali mums 
padėti skatinti teisingą pertvarką, atsižvelgiant į kompleksinį ekologinės 
pertvarkos pobūdį.

• Skatinti profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų pripažinimą teisėtomis 
šalimis (pašnekovais) dialoge su darbdaviais, kartu vengiant nuasmeninimo 
priimant sprendimus, taip pat reikalaujant, kad darbuotojų ir profesinių sąjungų 
atstovai nebūtų laikomi pavaldžiais ekonominių ir socialinių procesų veikėjais.

• Siekti padidinti kalnakasybos sektoriaus darbuotojų narystę profsąjungose, 
užtikrinant didesnį profsąjungų dalyvavimą darbo vietose, o tai leistų aktyviau 
dalyvauti patiems darbuotojams bei leistų lengviau juos apsaugoti nuo 
nepalankų darbo sąlygų.

• Dirbti ties profesinių sąjungų koordinavimu skirtinguose sektoriuose ir 
teritorinėse struktūrose. Svarbu, kad profsąjunga galėtų pasiūlyti unikalų atsaką 
į kompleksinį pagal savo pobūdį energetikos pertvarkos procesą.

• Kovoti už darbo vietų ir darbuotojų gyvenimo kokybės išsaugojimą 
kalnakasybos sektoriuje, kuris susiduria su artėjančiu iškastinio kuro mažinimo 
procesu, darbo vietų praradimu ir gavybos pramonės uždarymu.

• Ginti užimtumo kokybę bei skatinti mokymą kaip profesinio tobulėjimo 
priemonę įdiegiant naujas technologijas, įvedant naujas darbo formas bei 
bandant užtikrinti naujas žinias bei įgūdžius, kurie yra būtini pertvarkant sektorių.

• Tirti kalnakasybos sektoriaus darbuotojų sveikatos ir saugos sąlygas, nustatant 
mechanizmus, kurie leis geriau kovoti su naujomis rizikingomis situacijomis, 
atsirandančiomis sukūrus naujas žaliąsias darbo vietas, bei su nauja sveikatai 
kylančia ir psichosocialine rizika, sąlygota Covid-19 pandemijos.
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