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I. ВОВЕД: Структурни и економски 
промени со кои се соочува секторот 
на рударска индустрија

 
Постои силна корелација меѓу содржината на гасовите со ефект на стаклена гра-
дина (GHG) во атмосферата, CO2 и просечната температура на Земјината површина, 
што доведе до тоа, од прединдустрискиот период до денес, просечната температу-
ра на планетата да се зголеми за повеќе од 1ºC, главно поради употребата на фосил-
ни горива ако извори на енергија. Овој феномен, кој е поврзан со нашите моментни 
модалитети на снабдување со енергија, на еден воопштен начин го нарекуваме кли-
матски промени. 

Решението за кое се одлучивме во борбата против овие климатски промени е енер-
гетска транзиција, што би можеле да ја дефинираме како: премин кон примарни изво-
ри на енергија кои ја намалуваат емисијата на CO2 во атмосферата.

Оваа промена во користењето на изворите на енергија подразбира, од една страна, 
воведување на мерки за намалена и поефикасна потрошувачка на енергија во сите 
сектори; и, од друга страна, замена (супституција) на конвенционалните извори на 
енергија, со обновливи енергии. Затоа сме соочени со процес што трансверзално 
влијае на сите производни сектори, а особено на секторот на рударска индустрија, 
кога ќе ја земеме предвид имплементацијата на процесот на декарбонизација за кој 
подетално ќе зборуваме подоцна.

Спомнатата енергетска транзиција мора да се спроведе во согласност со формулите 
што гарантираат учество на општествените и стопанските субјекти, бидејќи наведено-
то учество е неопходно за воопшто да можеме да зборуваме за општествено одговор-
на енергетска транзиција, или со други зборови за: праведна транзиција. 

ЕВРОПСКИ АКТИВНОСТИ СО ЦЕЛ БОРБА ПРОТИВ КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

И покрај тоа што се обврзавме на разни меѓународни обврски, гледаме дека емиси-
ите на гасови со ефект на стаклена градина се зголемуваат и дека тој тренд ќе про-
должи, а до 2030 година ќе се зголеми за 10,7 % во однос на нивоата од 2016 година; 
ситуацијата е уште посериозна доколку имаме предвид дека големите држави се по-
влекуваат од Договорот од Париз. 

Постојат неколку активности кои Европската унија ги промовира директно или во 
кои учествува, а се однесуваат на борбата против климатски промени; ние ќе дадеме 
краток преглед за нив во контекст на структурните промени низ кои поминува рудар-
скиот сектор:
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• Општествена одговорност и одржливост на работењето: Зелена агенда.

Почнува со насоките на ОЕЦД од 1976 година, и „Извештајот на Брунтланд“ од 1987 
година (Обединети нации), а во Европа, со Зелената агенда „Промоција на европската 
рамка за општествено одговорно работење“ (Самит во Лисабон 2001 година)

Општествена одговорност подразбира стриктно почитување на важечките законски 
обврски и посветеност на компаниите на своите групи од интерес и општеството во-
општо, со интегрирање на еколошките прашања во своето работење и во односите 
со соговорниците.

Од друга страна, одржливост е „развој кој ги задоволува потребите на сегашноста не 
доведувајќи ја во прашање способноста на идните генерации да ги задоволат соп-
ствените потреби“. Накратко, општествената одговорност и одржливоста подразби-
раат гарантирање на подобар квалитет на живот за идните генерации. 

• Договор од Париз, од 12 октомври 2015 година.

Потпишан е од страна на 195 држави членки на Рамковната конвенција на ОН за кли-
матски промени и државите членки на ЕУ со цел: „Да се задржи порастот на просечна-
та глобална температура под 2 ºC, во однос на прединдустрискиот период, со напори 
порастот на температурата да се задржи под 1,5ºC; За да се постигне тоа, има утврде-
но обврски за борба против климатските промени кои стапија на сила во 2020 година 
и кои ќе се ревидираат насекои 5 години.

• Стратегија за клима и енергија, или Пакет на мерки 20-20-20

Воспосѕавена до 2020 година, со обврзувачки карактер за сите држави членки, се 
стреми кон исполнување на следните цели: намалување на емисијата на гасови со 
ефект на стаклена градина за 20%, зголемување на уделот на потрошувачка на енер-
гија од обновливи извори на 20%, зголемување на енергетската ефикасност за 20%

• Стратегија за клима и енергија 2030

Оваа стратегија ги разгледува целите на Пакетот 20-20-20 и ги прилагодува за 2030 
година, земајќи го предвид сценариото на Стратегија 2050, при што ќе се направи до-
полнителна ревизија на целите во 2023 година, со следните обврски:

 » Намалување на емисијата на гасови со ефект на стаклена градина најмалку за 
40%, [Нацртот на европскиот закон за клима изработен во рамките на Европ-
скиот зелен договор, предлага овој процент да се зголеми на 55%

 » Достигнување на целта од најмалку 32% удел на обновливи извори на енер-
гија во вкупната потрошувачка 

 » Зголемување на енергетската ефикасност најмалку за 27% 
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Секоја држава членка мораше да претстави свој Национален енергетски и климатски 
план до крајот на 2019 година, и да воспостави долгорочни национални стратегии за 
остварување напредок во ниско-јаглеродната економија, со создавање на, меѓу дру-
гото, нови можности за раст и вработување.

• Стратегија за климатски неутрална Европа до 2050 година

Европската комисија ја претстави стратегијата на 28 октомври 2018 година пред Са-
митот на Обединетите нации за клима (COP24), одржан од 2 до 14 декември во Като-
вице (Полска). Оваа стратегија ја потврдува посветеноста на Европа да води глобална 
климатска акција преку социјално праведна транзиција.

СТРАТЕГИЈА (ИЛИ ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ПРОЦЕСИ) ЗА ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА: 
ЗАТВОРАЊЕ НА РУДНИЦИ ЗА ЈАГЛЕН.

Потекнува од Одлуката 2010/787/ЕУ на Европскиот совет за државна помош чија цел е 
овозможување на затворањето на неконкурентните рудници за јаглен, со која се про-
мовира „декарбонизација“; односно: „неотповикливо“ затворање* (траен престанок 
на производството и продажбата на јаглен) на рудниците за јаглен во периодот 2011-
2018, кога спомнатите субвенции и помош се укинуваат. 

Реформите што ги спроведоа институциите на Европската заедница доведоа до тоа, 
од 2018 година цената на јаглерод диоксид на европскиот систем за трговија со еми-
сии силно да се зголеми. Овој систем е познат под името ETS и тој ги принудува сите 
големи индустрии да плаќаат поради емисиите на CO2; ова доведува до тоа електра-
ните на јаглен да ја губат конкурентноста поради тоа што врз себе мора да ги презе-
мат овие плаќања.

Укинувањето на оваа помош и плаќањето на надоместоци поради емисијата на CO2, 
подразбираше затворање на рудниците до 31.12.2018.

Точно е дека за спроведување на промената на енергетскиот модел се предвидува 
помош за затворање на рудници, која може да биде искористена за следните работи, 
меѓу другото:

• трошоци за социјални давачки што произлегуваат од пензионирање на 
работници кои не го исполниле законскиот услов за старосна пензија;

• останати вонредни трошоци во корист на работниците кои ја загубиле или ќе ја 
загубат работата;

• исплата на пензии и отпремнини надвор од оние што постојат во рамките на 
правниот систем, во корист на работниците кои ја загубиле или ќе ја загубат 
работата; 

• трошоци што ги покриваат претпријатијата со цел преквалификација на 
работници, за да им се олесни барањето на нова работа вон секторот на јаглен, 
особено трошоци за обука;
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• преостанати давачки на име на здравствено осигурување на бивши рудари;

• и останати трошоци за работа на подготвителни работи за затворање на 
рудници; административни трошоци за затворање; санација на стари подрачја за 
екстракција, итн.

II. Заклучоци од анализата  
на фазата на истражување за учеството 
на работниците во донесувањето на 
одлуки во нивните претпријатија

 
Откако утврдивме дека доаѓа до структурни и социо-економски промени во секто-
рот на рударската индустрија, во кратки црти ќе ги резимираме заклучоците добие-
ни во фазата на истражувањето спроведено во рамки на нашиот проект Together for 
efficient representation interests of employees of companies in extractive sector, во кој 
учествуваат организации од седум земји (Полска, Бугарија, Шпанија, Србија, Македо-
нија, Романија и Литванија) и во кој една од целите беше анализа на учеството на ра-
ботниците од рударската индустрија во донесувањето на одлуки во рамки на нивните 
претпријатија, имајќи ја предвид ниско јаглеродната економија во екстрактивните 
индустрии. Целта е врз основа на овие заклучоци да воспоставиме инструменти за 
унапредување кои би го подобриле и зголемиле учеството на работниците. 

Нашата фаза на истражување подразбираше изработка на национални извештаи, 
од страна на експерти од секоја земја партнер во проектот, врз основа на „Прашал-
ник-водич“, што имаше за цел да постигне хомогенизација на темите што можат да се 
поделат во три групи:

• Системи на учество на работниците во рударскиот сектор, примена на ЕУ 
регулативата и постоење на посебни прописи. 

• Влијание на реструктурирањето на рударскиот сектор врз вработеноста  
и индустријата, и мерки за постигнување на стабилност на работниците во 
рударскиот сектор.

• Улога на синдикатите во процесите на реструктурирање на рударскиот сектор.
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ЗАКЛУЧОЦИ ОД ФАЗАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Како резиме, ги изведовме следните заклучоци:
• Примена на европската регулатива за учеството: Сите држави ги транспонираа 

прописите на Европската унија за учество на работниците; а само Полска 
и Шпанија имаат дополнителни посебни прописи што се однесуваат на учеството. 
Србија и Македонија го прилагодуваат своето национално законодавство на 
европското, така што вклучуваат елементи од европската регулатива, посебно во 
однос на безбедноста и здравјето при работа.

Сите држави освен Македонија сметаат дека конкретната регулатива е доволна да се 
гарантира учеството на работниците, иако Полска и Литванија сметаат дека учеството 
на работниците е ниско и не е толку ефикасно.

• Системи на учество и органи што се задолжени да го спроведуваат: Во сите земји, 
освен во Македонија, системите на информирање и консултирање се користат 
како инструменти за учество на работниците, иако секоја земја ги применува во 
зависност од бројот на работници во претпријатието: во Шпанија, минималниот 
број на работници е 6; во Романија 20; а во Полска, Србија, Бугарија и Литванија е 
50 работници.

Освен Литванија, сите држави го признаваат правото на колективно преговарање; 
покрај правото на штрајк (Шпанија и Србија) и правото на институционално учество 
(Шпанија и Бугарија).

Учеството се спроведува преку синдикатите, а во Полска, Шпанија, Литванија и Србија 
и преку совети на вработени.  

• Постоење на колективен договор во рударскиот сектор: Сите земји, освен 
Македонија, имаат посебен колективен договор за рударскиот сектор: на ниво 
на држава и на ниво на компании во случајот на Шпанија и Полска; само на ниво 
на држава во Србија; на ниво на компании во Литванија.

• Последици од декарбонизација и стратегии за реструктурирање на секторот: 
Процесот на декарбонизација треба да заврши во 2025 година во Шпанија; 
2030 година во Србија; 2040 година во Македонија; а во 2050 година во Полска, 
Бугарија, Литванија и Романија. 

Последиците од декарбонизација се: згаснување на претпријатија и губење на работ-
ни места. 

Сите држави имаат стратегии за решавање на проблемите поврзани со реструкту-
рирање на секторот, а во Шпанија и Бугарија процесот се одвива преку трипартитни 
договори.

Основни појдовни точки на овие стратегии се: нов пристап кон индустријата на јаглен 
(Полска, Србија и Литванија); и зголемување на инвестициите во енергетскиот сектор 
(Полска, Србија, Шпанија и Бугарија).
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• Инструменти за ублажување на последиците од губење на работни места: 
Сите држави сметаат дека обуката и стручната преквалификација се основни 
елементи за задржување на нивото на вработеност на рударите.

Покрај тоа, Полска и Шпанија се одлучуваат за субвенции и социјална помош со цел 
ублажување на последиците од губење на работни места; од друга страна, Србија, 
Бугарија, Шпанија, Романија и Литванија повеќе се наклонети кон опцијата на гене-
рирање на „зелени“ работни места во рамките на новите индустрии.
Освен тоа, за да се гарантира лична и општествена стабилност на рударите, се пред-
лагаат различни опции: 

 » Субвенции и социјална помош во Полска, Србија, Шпанија и Романија;
 » Субвенционирани предвремени пензии во Шпанија, Македонија, Литванија 

и Романија;
 » Додека Бугарија, единствениот излез за рударите кои се соочуваат со после-

диците од процесот на декарбонизација, го гледа во миграцијата, односно 
преселувањето.  

• Имиџ и улога на синдикатите: Синдикатите имаат потешкотии во вршењето на 
своите активности поради: губењето на престижот што ја отежнува нивната 
положба како соговорник во преговорите со работниците и работодавачите 
во Полска и Шпанија; и, поради губењето или нискиот број на членство во 
рударскиот сектор, во Србија, Литванија, Шпанија и Полска.

Полска верува дека учеството во областа на борба против климатските промени 
и  еструктурирањето на секторот е многу слабо; а Полска и Литванија сметаат дека 
ефикасноста на синдикатите во колективното преговарање не е соодветна.
И покрај ваквата ситуација, сите држави, освен Македонија, склучија договори во ру-
дарскиот сектор за разни прашања: плати, заштита на здравјето при работа, услови 
за вработување итн.
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III. Стратегија  
за партиципативна и општествено 
одговорна енергетска транзиција во 
секторот на рударската индустрија

ПРАВЕДНА ТРАНЗИЦИЈА КАКО ГАРАНЦИЈА ЗА УЧЕСТВОТО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОДЛУКИ ВО НИВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Кога зборуваме за Just Transition, мора да се вратиме во времето на делување на 
синдикатите на Канада и САД, кои го осмислија овој поим во 90-тите години, со цел 
создавање на алатки за зачувување на работните места кои се загрозени од проме-
ните предизвикани од еколошката и енергетската криза, како и со цел изработка на 
предлози за промена на механизмите за заштита на работниците и териториите кои 
се засегнати од енергетската криза.

Она што можеме да го извлечеме како заклучок е дека не е можна праведна транзи-
ција без учество на работниците, преку нивните претставници; тоа исто така е потвр-
дено со различни прописи или договори:

• Договорот од Париз во својата преамбула бара учество на работниците: „да се 
земе предвид императивот на праведна транзиција на работната сила“.

• MOR во своите насоки препорачува консултирање и соработка со синдикатите 
при изработка и примена на политики на ниски емисии на јаглерод „со цел 
праведна транзиција кон еколошки одржливи стопанства и општества за сите“.

• И, Европската комисија во својот Пакет за Енергетска унија (Energy Union Package) 
од 2015 година ја нагласува важноста на улогата на социјалните партнери и ги 
повикува да ја вклучат енергетската транзиција во својот социјален дијалог.

Учеството на работниците во донесување на одлуки во рамки на нивните претприја-
тија, меѓу другото, има свое оправдување и поради фактот што структурните промени 
низ кои поминува спомнатиот сектор имаат огромно влијание на работниот и профе-
сионалниот живот на работниците.



10

Карактеристики на Just Transition:

За да биде ефикасна, Just Transition мора:

• Да се реализира преку трипартитен социјален дијалог: меѓу владата, 
работодавачите и синдикатите. 

• Да вклучува посебни мерки за поддршка на засегнатите сектори и индустрии. 

• Да поседува мерки на социјална заштита за најзагрозените работници за време 
на процесот на енергетска транзиција, и тоа оние што се однесуваат на директни, 
индиректни и индуцирани работни места.

• Да вклучи планови за стопанско заживување на териториите, во кои се дава 
приоритет на диверзификацијата на економските активности и руралниот развој, 
со посебен акцент на поддршката на жените и младите.

• Да поседува планови за обука и усовршување за нови зелени работни места. 

• Да предвиди финансиски средства од државниот буџет и зелен (еколошки) 
даночен систем

Поаѓајќи од овие карактеристики, а со цел постигнување на праведна, партиципа-
тивна и општествено одговорна транзиција, мора да го промовираме учеството на 
работниците преку колективно преговарање, и да инсистираме на поважна улога на 
синдикатите во процесот на учество.

ПРОМОВИРАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО  
НА ОДЛУКИ ВО НИВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Европска регулатива за правото на работниците на учество 

Правото на учество на работниците во Европската унија, се потпира на Повелбата 
на Заедницата за основните социјални права на работниците од 1989 година (т.н. Со-
цијална повелба) која истакнува: „пожелно е да се поттикнува учеството на работни-
ците“; и подоцна на Повелбата за основните права на Европската унија, која го при-
знава колективното право на учество на работниците, како: 

• Слобода на собирање и здружување, како политичко така и синдикално (чл. 12)

• Право на информирање и консултирање на работниците кога станува збор за 
прашања кои се однесуваат на претпријатијата или одредениот сектор, што се 
врши преку претставниците на работниците или синдикатите (чл. 27)
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• Право на преговарање и колективно делување на соодветни нивоа, вклучително 
и право на штрајк (член 28)

Покрај тоа, Договорот за функционирање на Европската унија (TFEU) регулира с што се 
однесува на учеството на работниците во донесувањето на одлуки преку системите на 
информирање и консултации, во Глава X, за социјалната политика (чл. 151 до 161).

Во согласност со ова, Европскиот парламент усвои различни директиви и резолуции 
со одредби кои се однесуваат на информирањето и консултирањето, со кои се бара 
на работниците да им се гарантира правото да учествуваат во процесот на донесу-
вање на одлуки во компаниите и на работните места, и тоа како во домашните, така 
и во меѓународните компании, за различни прашања, вклучително и меѓусекторски 
договори на социјалните партнери.

Од овие прописи се издвојуваат три директиви што се однесуваат на информирањето 
и консултациите на национално ниво, кои го регулираат правото на работниците да 
бидат информирани и консултирани од страна на своите работодавачи за низа пра-
шања што се однесуваат на економскиот ефект и идните развојни планови на прет-
пријатието кои можат пресудно да влијаат на вработувањето, меѓу другото.

• Директива 98/59/ЕЗ на Советот, од 20 јули, која се однесува на колективните 
откази, според која, во случај на масовни откази, работодавачот мора да стапи 
во преговори со работниците за да се пронајде начин да се избегнат спомнатите 
масовни откази, или за да се намали бројот на отпуштени работници 
 
Директивата го утврдува поимот на колективен отказ врз основа на бројот 
на откази, иако неговата дефиниција е препуштена на избор на секоја држава 
членка, а исто така се регулираат и обврските на работодавачите (како и 
правата на работниците, преку нивните претставници), пред давање на 
наведените откази: Обврските на работодавачите и правата на работниците се 
огледаат во следното:  

 » Работодавачот на претставниците на работниците ќе им ги достави во писме-
на форма сите потребни информации за планот на отпуштање, и тоа: причини 
за отпуштањето; категории и работници кои ќе бидат отпуштени; критериуми 
врз основа на кои се утврдува вишокот на работници и пресметка на отпрем-
нини. Сите овие информации работодавачот исто така ќе ги пренесе и до на-
длежниот јавен орган.

 » Работодавачот мора да се консултира со претставниците на работниците за да 
се постигне договор за избегнување или намалување на отпуштањето; однос-
но за да се ублажат последиците од отпуштањето со примена на социјалните 
мерки за доквалификација или преквалификација на отпуштените работници
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• Директива 2001/23/ЕЗ, од 12 март, во врска со должноста за известување на 
работниците во случај на пренос на претпријатието и заштита на правата на 
вработените во таквите случаи

• Директива 2002/14/ЕЗ, од 11 март, со која се воспоставува општа рамка во врска 
со информирањето и консултирањето на работниците во Европската заедница, 
со утврдување на минималните процедурални правила за заштита на овие права, 
а која ќе ја анализираме подоцна.

Овие три директиви ги оцени Fitness Check од 2013 година, кој утврди дека се: „реле-
вантни, ефикасни и кохерентни, и дека меѓусебно се надополнуваат“; иако се воочени 
одредени недостатоци во однос на нивната примена.

Исто така мора да го спомнеме Европскиот столб за социјални права, кој се сос-
тои од 20 мерки кои имаат карактер на „обврски“ за сите држави членки на ЕУ, чија 
цел е да служат како водич во постигнувањето на ефикасни социјални резултати 
и ефикасна политика на вработување, како и да се гарантира подобро регулирање 
и примена на социјалните права. Овој документ не го предвидува само правото на 
работниците да бидат информирани, туку и да бидат консултирани во врска со овој 
вид деловни трансакции:

Сите работници во кој било сектор имаат право да бидат информирани и консул-
тирани за прашања што за нив се важни, а посебно кога станува збор за пренос, рес-
труктурирање и спојување на претпријатија, како и за колективни отпуштања, со 
цел подобрување на заштитата на работниците во овие ситуации. [Начело 8.]

Примена на системот на учество, информирање и консултации, според  
Директива 2002/14

Директивата 2002/14/ЕЗ, е референтна во однос на учеството на работниците во доне-
сувањето на одлуки, и ги вклучува информирањето и консултирањето како елементи 
на спомнатото учество.

• Информирањето се дефинира како пренесување на податоци од страна на 
работодавачите до претставниците на работниците, за работниците да можат 
да се запознаат со одредена тема и да ја анализираат; и тоа кога станува збор за: 
кадровска политика; заработка и услови за работа; перспектива на секторот во 
чии рамки работи претпријатието итн.

• Консултирањето е размена на мислења и отворање на дијалог меѓу 
претставниците на работниците и работодавачите; тоа влијае на организацијата 
на работата и на професионалните активности на работниците, а се однесува 
на прашања како што се: реорганизација на работните места, намалување 
на работното време, целосно или делумно преместување на претпријатието, 
процеси на спојување или припојување на претпријатија, планови за стручно 
оспособување итн.
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За двата системи на учество е воспоставена општа рамка со следните процедурални 
правила:

• Во кои ситуации се спроведуваат: Информирање и консултирање се вршат кога 
станува збор за прашања како што се финансиска ситуација на компанијата; 
структура и перспектива на вработувањето; одлуки што можат да предизвикаат 
значителни промени во организацијата на работата или во договорните односи.

• Информирањето и консултациите треба да бидат спроведени во соодветно 
време, за да се овозможи дијалог на одредена тема меѓу работодавачите 
и работниците

• Содржина: Информациите што ги дава работодавачот мора да им овозможат 
на претставниците на работниците да се запознаат со реалната ситуација за да 
подготват свој одговор (фаза на консултации) на покренатото прашање

• Актери на процесот: Информирањето и консултациите се вршат преку 
претставниците на работниците (совети на вработените) или директно, преку 
синдикатите

• Целта на консултациите е постигнување договор за одлуките што би можеле да 
доведат до значителни промени во начинот на организирање на работата или во 
договорните односи, 

Покрај тоа, Директивата има за цел да ја гарантира доверливоста на информациите 
кои работодавачот им ги дава на синдикатите, и се воведува обврска за чување на 
тајноста и доверливоста на податоците, според која претставниците на работниците 
и нивните советници не смеат да објавуваат никакви информации што ги добиле како 
доверливи од компанијата. Покрај тоа, работодавачите немаат обврска да ги инфор-
мираат или консултираат претставниците на работниците доколку тоа информирање 
или консултирање сериозно би го нарушило работењето на компанијата.

Учество, информирање и консултирање во областа на безбедност и здравје на 
работното место

Како во однос на донесувањето на важни одлуки, така и во однос на безбедноста 
и здравјето при работа, постојат низа прописи што ги регулираат процедурите за 
учество на работниците, а кои воспоставуваат низа правила кои заедно со правото 
на учество на работниците, утврдуваат конкретни обврски што работодавачите мора 
да ги исполнат, за да им гарантираат на работниците соодветни услови во однос на 
безбедноста и здравјето:

• Рамковна директива на Европската унија 89/391/ЕЕЗ, за воведување на мерки 
за поттикнување на подобрувањето на безбедноста и здравјето на работниците 
при работа, која подразбира
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 » Информирање на работниците (чл. 10), во согласност со одредбите на домаш-
ното законодавство, обичај и пракса и во зависност од ризикот, неговата про-
ценка и мерки на заштита и/или превенција 

 » Консултирање со работниците или нивните претставници (чл. 11) 

 » Балансирано учество во согласност со националното законодавство (чл. 11)

 » И соодветна и доволна обука на работниците за прашањата кои се однесуваат 
на безбедноста и здравјето; особено: давање информации и упатства (член 12)

Оваа директива го дефинира поимот претставник на работниците со посебна одго-
ворност за безбедноста и здравјето на работниците на следниот начин:

„Кое било лице кое е избрано, именувано или одредено во согласност со национални-
те прописи и/или пракса, да ги претставува работниците во случај на проблеми што 
произлегуваат од областа на безбедност и здравје на работниците при работа“. 

Спомнатите претставници имаат овластување да бидат соговорници во фазата на 
консултации кога станува збор за прашањата на заштита при работа, и дадени им се 
гаранции (доволно слободни денови, без намалување на заработката и сите потреб-
ни средства за вршење на нивните задачи) за да ја вршат правилно функцијата што 
им е доделена; исто така им се признава правото да побараат од работодавачите да 
се преземат соодветни мерки за ублажување на ризиците на работното место, како 
и право да се обратат до надлежниот орган доколку сметаат дека работодавачот не 
ги презема потребните мерки. 

Покрај тоа, оваа Рамковна директива го обврзува работодавачот да ја гарантира без-
бедноста и здравјето на работниците во сите аспекти што се однесуваат на работата, 
и за таа цел се воспоставуваат следните начела на превенција:

 » Да се проценат ризиците што можат да се избегнат; и /истите/ да се избегнат.

 » Да се спречуваат ризиците од нивниот извор и на работниците да им се обез-
беди потребната лична заштитна опрема (ЛЗО)

 » Да се прилагоди работата на работникот; избор на ЛЗО и метод на работа; со 
цел намалување на монотоната и репетитивна работа и негативните ефекти 
врз здравјето

 » Планирање на превенција која ја опфаќа техниката, организацијата на работа; 
условите за работа; општествените односи и факторите за заштита на живот-
ната средина

 » Обезбедување на упатства, информации и обуки за работниците

 » Да се воспостават заштитни мерки во областа на давање на прва помош, бор-
ба против пожари и евакуација на работниците

 » Да се спроведува периодичен надзор на доброволна основа над здравјето на 
работниците
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• Стратешка рамка за безбедност и здравје при работа на Европската унија 2014-
2020, која ги вклучува следните ставови за учеството на работниците [оваа Рамка 
во следните месеци ќе биде заменета со нова рамка за периодот 2021-2027, која 
ќе ги задржи истите ставови за темата со која се занимаваме]:

 » Целосно учество на работниците, како и посветеност на менаџментот, во об-
ласта на безбедност и здравје. 

 » Зајакнување на овластувањата на претставниците на работниците „со цел за-
доволителна примена на прописите за безбедност и здравје при работа”. 

 » Државите членки треба да гарантираат дека надлежните претставници во об-
ласта на безбедност и здравје „можат да поминат обука која нема да биде огра-
ничена само на основните модули“. 

 » Измените на законот треба да се вршат „на транспарентен и демократски на-
чин“; со учество на социјалните партнери

 » Покрај тоа, новата Стратешка рамка за безбедност и здравје при работа на Ев-
ропската унија за периодот 2021-2027, конкретно зборува за:

Потребата да се овозможи „подобра подготвеност за соочување со нови кризи 
и закани, како моменталната пандемија COVID-19, посебно заради тоа што мер-
ките за безбедност и здравје при работа се пресудни за вршење на работата“.

Потребата да се одржат и да се подобрат високите стандарди за безбедност 
и здравје на работниците, и да се подготвиме за „следната нова криза и закана, 
со цел намалување на несреќите при работа и болестите поврзани со работата“.

На крајот, мора да се осврнеме на специфичната директива која се однесува на работ-
ниците кои се вработени во секторот на екстрактивна индустрија:

• Директива 92/104, за минимални барања за подобрување на безбедноста 
и здравјето на работниците во индустриите за вадење на минерали од 
површински и подземни копови која предвидува дека консултирањето 
и учеството на работниците и/или нивните претставници ќе се врши во однос на 
следните прашања:

 » Работни места: осмислување, изведување, опрема, функционирање, услуги, 
безбедност

 » Детекција и процена на ризик и воспоставување на превентивни мерки и упо-
треба на заштитна опрема

 » Заштита во областа на давање прва помош, мерки за заштита од пожар, екс-
плозии и штетен воздух

 » Средства за евакуација и спасување
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 » Информирање за мерките на безбедност и здравје на работното место, за сис-
темите на предупредување и аларми

 » Здравствен надзор на работниците 

 » Организација на работните места

 » Информирање, давање на упатства и организирање на обука, вклучително 
и обука за стручна преквалификација, заради зачувување на безбедноста 
и здравјето

 » Информации за опремата и механичките и електричните инсталации и нивно-
то одржување

 » Спроведување на вежби (симулации) за безбедност при работа  

Колективно преговарање (или социјален дијалог): Систем на учество на работни-
ците во донесувањето на одлуки

Колективното преговарање, заедно со слободата на здружување, е основен постулат 
на Меѓународната организација на трудот (МОТ), кој е утврден во 1919 година, па ре-
афирмиран во 1944 година и дополнително разработен со конвенциите 151 и 154 на 
Меѓународната организација на трудот и кој е претставен како постапка за решавање 
на работните спорови.

Според член 2 од Конвенцијата 154:

„Колективното преговарање се води поради: утврдување на работните услови и ус-
ловите за вработување; уредување на односите меѓу работодавачите и работници-
те; уредување на односите меѓу работодавачите и работничките организации.“

Покрај тоа, се воспоставуваат низа мерки за поттикнување на колективното прего-
варање: 

• Колективното преговарање да им се овозможи на сите работодавачи и сите 
групи на работници 

• Колективното преговарање да се шири прогресивно на сите прашања кои се 
однесуваат на условите за работа  

• Постапките за решавање на спорови да се уредат на начин што ќе придонесе за 
поттикнување на колективното преговарање.

• Колективното преговарање да се одвива на сите нивоа: на ниво на претпријатие, 
на регионално или национално ниво 

• Страните во преговорите да ги имаат потребните информации за преговарање 
и да бидат детално запознаени со фактите

На европско ниво колективното преговарање е признаено како право во член 28 
од Повелбата за основните права на ЕУ; постапката на колективно преговарање 
е регулирана со членовите 152, 154 и 155 од Договорот за функционирање на Ев-
ропската унија (TFEU). 



17

Оваа кратка регулатива утврдува концизна правна рамка за колективното преговарање 
која, иако е минимална, социјалните партнери ја сметаат за доволна за актуелната пракса:

Конкретно, член 152 од TFEU воспоставува почитување на принципот на автономија 
на волјата на страните и слобода на здружување и им дава легитимитет на социјал-
ните партнери да ги регулираат работните односи во кои учествуваат, претворајќи го 
колективното преговарање во алтернативно средство за изработка на правни пропи-
си, а не само комплементарен пат, како што беше замислено првично.

Од друга страна, член 155 од TFEU, во својот 1. став вели:

„Доколку социјалните партнери сакаат, нивниот дијалог на ниво на Унијата може да 
доведе до воспоставување на договорни односи, вклучително склучување на договор”

ИНТЕРВЕНЦИЈА НА СИНДИКАТИТЕ ПРЕКУ „ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРАВЕДНА 
ТРАНЗИЦИЈА“.

Договори за праведна транзиција.

Веќе спомнавме дека партиципативната и општествено одговорна праведна енергет-
ска транзиција е инструмент кој би требало да овозможи, дури и доколку се промени 
производниот модел, вработените да продолжат да работат и да останат да живеат во 
своите места, а работодавачите да започнат нови деловни потфати доколку нивните 
претпријатија се затворат.

Со цел спроведување на овие процеси и како дел од Стратегијата што ја изготвуваме, 
договорите за праведна транзиција претставуваат средство за стопанско заживување 
на териториите на кои се затвораат екстрактивни индустрии, термоелектрани или 
други енергетски објекти, како и средство за заштита на работниците кои се засегна-
ти од процесот на декарбонизација.

Затоа договорите за праведна транзиција имаат две комплементарни активности: од 
една страна, изработка на интегрален територијален акциски план кој мора да содржи 
карта на патот со конкретни активности кои се дефинирани временски, и кој мора да 
воспостави синергија и блиска соработка меѓу компаниите и работниците кои се засег-
нати од овој процес; и, од друга страна, Работен договор кој треба да ги содржи сите 
мерки за заштита на работниците во случај на згаснување на нивните претпријатија.

Во таа смисла, договорите за праведна транзиција би требало да се промовираат во 
области каде има компании кои работат во енергетскиот сектор (во нашиот случај 
секторот на рударска индустрија), а чие згаснување се планира како последица од 
преминувањето на ниско јаглеродна економија. За да бидат ефикасни, договорите 
мора да подразбираат вклученост и координација на сите општествени и политички 
актери, а освен тоа мора и да вклучуваат мерки и планови што ќе генерираат стабил-
но и достоинствено вработување; договорите исто така мора да ги содржат и неоп-
ходните услови во однос на финансирање, имплементација и оправданост.
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Интегрален територијален акциски план:

Како и секој акциски план, и овој план мора да содржи конкретни мерки и планови 
што можат да се спроведат на краток и на среден рок; покрај тоа, планот мора да 
биде подложен на евалуација, со индикатори кои би ни овозможиле да го следиме по-
стигнувањето на планираните цели, како во однос на финансирање, така и во однос 
на заштита на животната средина.

Поаѓајќи од оваа премиса, можеме да дефинираме некои елементи кои ќе ни помог-
нат да конфигурираме акциски план во рамките на одреден договор за праведна 
транзиција.

Пред с, планот треба да содржи:

• Дијагноза и евалуација на географското подрачје и компаниите засегнати од 
процесот на декарбонизација

• Идентификација на актерите кои учествуваат во процесот: јавна управа, 
работодавачи и претставници на работниците или синдикати

• Осмислување на територијалниот акциски план 

• Основање на комисија за следење на Договорот.

На второ место, мора да ги дефинираме фазите за изработка на договорот за правед-
на транзиција, што треба да бидат спроведени по следниот редослед:

• Дефинирање на географското подрачје на кое ќе се спроведуваат активностите 
од Договорот

• Прелиминарна дијагноза на засегнатото подрачје

• Процес на учество на јавноста кој ќе се одвива од моментот на изработка на 
прелиминарна дијагноза и кој ќе биде дефиниран со учеството на синдикатите 
преку социјалниот дијалог. Спомнатото синдикално учество мора да биде 
инклузивно и ефикасно за да се гарантира праведна транзиција.

• Идентификација на потенцијални инвеститори и развојни проекти

• Идентификација на извори на финансирање и други форми на поддршка што 
можат да се земат предвид

На трето место, мора да разгледаме и други дополнителни мерки, меѓу кои можеме да 
вклучиме: заштита на работниците кои најдиректно се засегнати; доделување на суб-
венции и помош со проекти на претпријатијата или општините кои се засегнати; и ак-
тивирање на механизми за финансиска поддршка и линии за финансирање на проекти.

На крајот, на четврто место, мора да дефинираме линии за поддршка и финанси-
рање, имајќи предвид дека Договорот за праведна транзиција не се финансира од 
конкретни фондови, туку средствата се обезбедуваат врз основа на избрани проекти 
во рамки на поединечни договори, за кои е неопходно, како што веќе рековме, да се 
обезбедат неопходните линии за финансирање.
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Работен договор:

Приоритетна цел на Работниот договор, во рамки на Договорот за чесна транзиција, 
е задржување и создавање на нови работни места во регионот на кој се однесува 
договорот; затоа спомнатите договори мора да ја земат предвид потребата за подо-
брување на вработеноста и условите за работа на работниците; сето тоа мора да се 
реализира преку преговори и договори со синдикатите.

Од спроведената фаза на истражување забележавме дека постојат два главни пробле-
ма за работниците во секторот на рударска индустрија, кои се последица од структур-
ните промени. Од една страна, губењето на директни работни места како резултат на 
згаснувањето на претпријатијата и, од друга страна, недостатокот на стручни квали-
фикации и професионална прилагодливост на мнозина работници, што им отежнува 
и да ги задржат моменталните работни места и да се вработат на нови зелени работни 
места кои евентуално би се отвориле.

Затоа, во нашите Работни договори мора да посветиме посебно внимание на овие 
два проблеми, и да бидеме свесни дека мнозина од работниците кои ќе се вработат 
на новите зелени работни места нема нужно да бидат оние кои ја загубиле работата 
во „црнaтa индустрија.

Следствено, за да избегнеме губење на работни места во рударскиот сектор, мора 
да го антиципираме она што ќе се случува до 2050 година, кога се очекува „нултата 
емисија на гасови“ да стане реалност, со спроведување на праведна енергетска тран-
зиција, преку примена на низа мерки и цели, меѓу кои се:

• Воспоставување на мерки за одржување на директната и индиректната 
вработеност во рударските региони преку изработка на посебни планови во 
соработка со рударските општини. 

• Промовирање на преселба на работниците откако ќе се идентификуваат 
секторите и регионите што највеќе се засегнати, и откако ќе се спроведе 
процесот на стручна преквалификација на работниците.

• Гарантирање на соодветни надоместоци за работниците кои ќе останат без 
работа во рударските компании што ќе се затворат, како што се: предвремена 
пензија, отпремнини или парични надоместоци и отштета.

• Да се промовира воспоставување на систем на социјална заштита заснован 
на принципите на универзалност, еднаков третман и континуитет, кои би 
обезбедиле медицинска нега, сигурност на приходите и социјалните услуги.

• Да се промовира интеграција на соодветни мерки на социјална заштита 
во националната политика за климатските промени, за работниците кои 
зависат од природните ресурси, со проценка на енергетското сиромаштво и 
идентификација на најзагрозените потрошувачи.
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• Да се изработат планови за поддршка за стручно оспособување и вработување 
на работниците во засегнатите области.

• Да се преговараат договори, како на секторско, така и на ниво на претпријатија, 
со цел предвидување на потребите од одредени квалификации и промовирање 
на континуирана професионална обука во секторите што највеќе се засегнати од 
еколошката транзиција, како што е секторот на екстрактивна индустрија. 

• Да се користат механизмите на информирање и консултации за да се предвидат 
стратешките промени и да се надгледуваат политиките на обука во рамки на 
претпријатијата, со цел прилагодување на спомнатата обука на потребите на 
работниците во процесот на еколошка транзиција.

• Да се дефинира План за обнова на рударството за да се одржи локалната 
вработеност, посебно кога станува збор за вишокот на работна сила што 
произлегува од рударските и поврзаните претпријатија, и да се овозможи 
безбедно затворање на погоните со најдобри резултати за животната средина, 
обновување на биодиверзитетот и промовирање на нови деловни активности 
во засегнатите подрачја.

Учество на синдикатите во рамки на Договорот за праведна транзиција: предло-
зи за подобрувања

Учеството на синдикатите, кое е од суштинско значење за праведна транзиција, мора 
да биде насочено, кога станува збор за акциските планови, на собирање што покон-
кретни идеи и сугестии за осмислување на мерките и деловните потфати на прет-
пријатијата и јавните институции, во подрачјата што се засегнати од процесот на де-
карбонизација.

Од друга страна, кога зборуваме за Работните договори зборуваме за вистинско ко-
лективно преговарање во рударскиот сектор, во чии рамки ќе ги браниме условите 
на вработување и можноста за опстанок на работниците кои се засегнати од згасну-
вањето на претпријатијата, преку воспоставување на соодветна социјална заштита. 

Во таа смисла може да се каже дека сме соочени со процеси од трансверзална при-
рода кои, од една страна, можат да влијаат на различни професионални сектори во 
рамките на истото географско подрачје; затоа постои потреба стопански да се акти-
вираат и да заживеат териториите што се засегнати од затворањето на компаниите, со 
воспоставување на мерки на заштита на работниците кои се засегнати од згаснување-
то на претпријатијата.

Тоа ги обврзува синдикатите да одржуваат соодветна синдикална координација во 
која нивните територијални и секторски структури треба да се надополнуваат во за-
сегнатите подрачја. Затоа е многу важно да се постигне конензус за да се даде един-
ствен одговор на синдикатите во однос на учеството и склучувањето на секој договор 
за праведна транзиција.
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Како што можевме да видиме во нашата фаза на истражување, сегашното учество на 
синдикатите е ниско или многу ниско; а кога постои, не е толку ефикасно колку што би 
се очекувало. Во други спроведени и објавени анкети, заклучивме дека енергетската 
транзиција не е приоритет ниту за синдикатите ниту за работодавачите во социјал-
ниот дијалог и дека тоа прашање тие го сметаат за некоја идна перспектива; од друга 
страна, работниците од синдикатите бараат поголема транснационална соработка за 
да се решат овие проблеми и за да се зголеми учеството и ангажираноста на синди-
катите, што е на ниско ниво.

Оваа ситуација н наведува на помислата дека синдикатите не се секогаш свесни за 
важноста на своето учество и улогата во процесот на донесување на одлуки, затоа 
сметаме дека синдикатите имаат обврска да го поттикнат учеството на работниците 
по сите прашања што се однесуваат на реструктурирањето на рударскиот сектор и во 
таа смисла, неопходно е синдикатите да ги подготват своите водачи и претставни-
ци на тој начин што ќе бидат поефикасни во однос на вклученоста, комуницирањето 
и учеството, бидејќи синдикатите (работниците и претставниците на работниците) 
мора да бидат средиште на секоја реформа кон еколошки праведна транзиција

Од таа причина, како краен досег на нашата Стратегија за партиципативна и општест-
вено одговорна транзиција кон ниско јаглеродна економија во екстрактивните ин-
дустрии, подготвивме низа мерки на добра пракса кои се однесуваат на вклученоста 
на синдикатите со цел зголемување на учеството на работниците во процесот на до-
несување на одлуки во рамки на претпријатијата во рударскиот сектор кој е соочен 
со структурни промени.

• Да се известат синдикалните претставници и претставниците на работниците 
за тоа што подразбираат европските прописи за декарбонизација и какви се 
нивните ефекти врз реструктурирањето на екстрактивниот сектор

• Да се сензибилизираат синдикалните лидери за важноста на давањето на 
целосни и точни информации на работниците за тоа каков треба да биде 
придонесот на работодавачите во текот на постапката на информирање.

• На синдикалните лидери и претставниците на работниците да им се обезбеди 
соодветна обука за оние прашања што се неопходни за преземање активна улога 
при изработката и примената на развојни стратегии за праведна енергетска 
транзиција. 

• Да се воспостави праведната транзиција како приоритет на синдикалните 
политики.

• Да се вклучи синдикатот во целост, преку дебати, алатки и предлози кои ќе 
обезбедат ангажирање на синдикатот во одбрана на рударскиот сектор

• Да се воспостават сојузи со други синдикати и организации кои можат да 
ни помогнат да ја промовираме праведната транзиција, имајќи го предвид 
трансверзалниот карактер на еколошката транзиција. 
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• Да се промовира препознавањето на синдикатите и претставниците на 
работниците како легитимни соговорници во дијалогот со работодавачите, 
со избегнување на деперсонализацијата во процесот на донесување на одлуки 
и со инсистирање претставниците на работниците и синдикатите да не се 
сметаат за подредени актери во економско-социјалните процеси.

• Да се работи на зголемување на синдикалното членство меѓу работниците 
во рударскиот сектор, со поголемо присуство на синдикатите на работните 
места, што би овозможило поголемо учество на работниците и полесна заштита 
на работниците во однос на нивните услови за работа.

• Да се работи на синдикална координација во различни сектори и територијални 
структури. Важно е синдикатот да даде единствен одговор на процесот 
на енергетска транзиција, што по својата природа е трансверзален. 

• Да се заложува за зачувување на работните места и животниот стандард 
на работниците во рударскиот сектор, кој се соочува со претстојниот процес 
на декарбонизација, губење на работни места и затворање на екстрактивните 
индустрии.

• Да се брани квалитетот на вработување, со промовирање на обуката како 
инструмент за стручно усовршување поради воведувањето на нови технологии, 
нови форми на вработување и нови знаења и вештини кои се последица 
на реструктурирањето на секторот. 

• Да се анализираат здравствените и безбедносните услови за работниците 
во рударскиот сектор, со воспоставување на механизми кои овозможуваат 
напредок во борбата против нови ризични ситуации што се генерирани 
од новите зелени работни места, како и против новите здравствени 
и психосоцијални ризици поради ефектите од пандемијата на Ковид-19.
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