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Tlačová správa 
 
Brusel, 18. mája 2022 

 
Nič o nás bez nás: priemyselní zamestnanci predstavujú svoj Manifest spravodlivej 
transformácie 
 
 Výrobné, ťažobné a energetické odborové zväzy pod záštitou industriAll European Trade Union 
dnes predstavujú svoj Manifest spravodlivej transformácie.  

V čase, keď sa Európa pripravuje na implementáciu Zelenej dohody a opatrení dohodnutých v balíku Fit 

for 55, 25 miliónov zamestnancov v priemysle v Európe môže potenciálne čeliť reštrukturalizácii a 

strate pracovných miest v dôsledku ekologickej transformácie nášho priemyslu, ktorú ešte zhoršila kríza 

COVID-19, digitalizácia, vývoj obchodu a trhu a nestála geopolitická situácia. 

Manifest je výzvou priemyselných zamestnancov politikom v celej Európe, aby zabezpečili prechod na 

zelené hospodárstvo, ktoré bude spravodlivé voči VŠETKÝM zamestnancom a ktoré neničí, ale zachováva 

a vytvára kvalitné pracovné miesta. Chcú prechod, ktorý je očakávaný, riadený a prerokovaný so 

zamestnancami v rámci každého aspektu, ktorý sa ich týka. 

Aby sme to dosiahli, potrebujeme komplexný rámec spravodlivej transformácie, ktorý poskytuje záruky 

pre primerané zdroje, je založený na efektívnom plánovaní politiky, presadzovaní a posilňovaní práv 

zamestnancov a zahŕňa odbory prostredníctvom intenzívneho sociálneho dialógu. 

Náš manifest preto požaduje: 

1. Priemyselnú politiku vhodnú pre ambiciózne ciele v oblasti klímy a kvalitné pracovné miesta. 

2. Adekvátne zdroje na financovanie transformácie. 

3. Silnejšie kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg o transformácii. 

4. Súbor nástrojov práv zamestnancov a povinností spoločností s cieľom predvídať a formovať 

zmenu. 

5. Riešenie potrieb nových zručností a právo na kvalitnú odbornú prípravu a celoživotné 

vzdelávanie pre každého zamestnanca na podporu spravodlivej transformácie. 

Michael Vassiliadis, prezident industriAll Europe: 

" Odborové zväzy majú dvojitú zodpovednosť: stáť po boku svojich členov v mnohých priemyselných 

odvetviach pri transformácii na nízkouhlíkovú výrobu a podporovať inovatívne riešenia v boji proti 

klimatickým zmenám. 

Je na nás, odboroch, aby sme zabezpečili, že postihnutí zamestnanci nezaostanú zabudnutí. 

Budeme brať na zodpovednosť politiku a biznis a požadovať riešenia pre ďalšie vzdelávanie, 

udržateľnú priemyselnú politiku a dostatok pracovných miest. V tomto ponúkneme spoluprácu a 

budeme nahlas a zreteľne brániť svoje pozície.’’  

https://news.industriall-europe.eu/documents/upload/2022/5/637878839624413859_T%20manifesto%20short%20EN.pdf
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Press release 
Nothing About Us Without Us: industrial workers are launching 
their Just Transition Manifesto 

 

 

 

Luc Triangle, generálny tajomník industriAll Europe: 

“Dnes predstavujeme náš Manifest spravodlivej transformácie, pretože naše výzvy na naliehavé 

opatrenia neboli vypočuté. Veľmi nás znepokojuje nedostatok uznania zo strany politických 

činiteľov, že je dôležité počúvať, hovoriť a plánovať prechod spolu s dotknutými zamestnancami a 

ich odbormi. 

Nastávajú dramatické zmeny a súčasná situácia zosilňuje tlak na pracujúcich ľudí. Zamestnanci 

chcú formovať zmeny na svojich pracoviskách a v komunitách, ale potrebujú na to podporný a 

komplexný rámec Spravodlivej transformácie. Potrebujú viac než len rétoriku – potrebujú 

legislatívu, ktorá zaručí dôstojné pracovné miesta v budúcnosti a perspektívu pre všetky regióny v 

Európe!” 

 
Náš Manifest spravodlivej transformácie je naliehavou výzvou na sociálne politiky, ktoré sú rovnako 
ambiciózne ako naše súčasné klimatické politiky, pretože európska zelená dohoda bude úspešná len 
vtedy, ak bude sociálnou dohodou a bude jej stredobodom zamestnanci! 

 

 

 

 

 

 

IndustriAll European Trade Union zastupuje hlas 7 miliónov pracujúcich mužov a žien v dodávateľských 

reťazcoch vo výrobe, baníctve a energetike v celej Európe. Naším cieľom je chrániť a presadzovať práva 

zamestnancov. Naša federácia má 181 odborových pobočiek v 38 európskych krajinách. Naším cieľom je 

byť silným hráčom na európskej politickej scéne vo vzťahu k európskym spoločnostiam, európskym 

priemyselným odvetviam, združeniam zamestnávateľov a európskym inštitúciám. 

 


