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Az európai szociális partnerek (munkaadói és munkavállalói szervezetek) szerepe a 

fenntartható fejlődésben, a környezettudatos körkörös (újrahasznosító) zöld gazdaság 

kialakításában 

Fenntartható fejlődés – nyersanyaghiány – újra hasznosítás – zöld gazdaság és társadalom – szociális partnerek 

– munkavállalói részvétel, jobb eredmények 

Beszámoló a 2021. október 14-én, Brüsszelben tartott projekt-záró konferenciáról 

A klímaváltozás, a világ népesség növekedése, a koronavírus járványhelyzet és nem utolsó sorban 

a rendelkezésre álló nyersanyagok és energiahordozók végessége miatt a fenntartható gazdasági 

fejlődés és az újrahasznosító gazdaság kialakítása egyre fontosabbá válik. Ennek megfelelően az 

európai szociális partnerek, az európai munkáltatókat képviselő Business Europe, a SME United, 

és az SGI Europe, tovább és az Európai Szakszervezeti Szövetség, az ETUC közös kutatási 

projektet indított a körkörös gazdaságra való átállás és a munka világa kapcsolatáról. A projekt 

honlapját az összefoglaló anyagokkal és az elkészült részletes záró riporttal ld. 

https://resourcecentre.etuc.org/circular-economy. 

A kutatási program megalapozására három klaszter szemináriumot tartottak a járványhelyzet miatt 

online formában. Az egyes szemináriumokon nagyobb európai országcsoportok szerint vizsgálták 

meg az újrahasznosító gazdaság és társadalom kérdéseit.  

A program zárórendezvényére, az elkészült szakmai anyagok és a Business Europe és az ETUC 

ajánlásainak bemutatására Brüsszelben került sor október 14-én, hibrid formában. A rendezvényen 

a SZEF képviseletében vettem részt, mint az ETUC Munkerőpiaci és Foglalkoztatási Bizottsága 

tagja. 

A konferenciát az ETUC részéről Ludovic Voet konföderációs titkár, a Business Europe részéről 

Rebeka Smith, társadalmi egyeztetésért felelős igazgatóhelyettes nyitották meg. Elmondták, mind a 

munkáltatók, mind pedig a munkavállalók számára kulcsfontosságú, hogy meg tudjanak felelni a 

közeljövő társadalmi és gazdasági kihívásainak. Az Európai Unió támogatásával ezért indították ezt 

a közös projektet, ahol egy nemzetközi kutatói team bevonásával elemezték az újra hasznosító-

körkörös gazdasági modellre való átállás kérdéseit és problémáit. 

A délelőtti első szekcióban a kutatás főbb eredményeit mutatták be a projekt vezető-kutató 

szakértői.  Esther Goodwin Brown és Laurent Zibell felvázolták a fenntartható gazdasági modellre való 

áttérés szükségességének kérdését. Az Európai Unió, mint a világ egyik legfejlettebb régiója 

polgárainak egy főre jutó fogyasztása és energia- és nyersanyagigénye messze kiemelkedik a világ 

népességéhez képest, ami azt jelenti, hogy ökológiai lábnyomunk nagyon nagy. A globális CO2 

kibocsátásban, így a klímaváltozásban az Európában működő, vagy európai tulajdonú cégeknek 

világszerte nagy szerepe van. Éppen ezért az Európai Unió 2040-re a CO2 kibocsátást radikálisan 

csökkentő és az újra hasznosítást nagy arányban végző gazdaság kialakítását tűzte ki célul. 

Ugyanakkor ennek teljesülése jelenleg még nagyon messzinek tűnik. Az újrahasznosítási ráta 

jelenleg átlagosan csak 10-30 % (természetesen ez szektoronként eltérő). A fenntartható fejlődés 

és az újrahasznosító ipar nemcsak gazdasági, hanem komoly társadalmi kérdés is. A CO2 kibocsátás 

csökkentése és a szénhidrogén készlet kimerülése miatt pl. 2030-ra Skócia tengeri gáz- és 

olajkútjainak egy jó részét le fogják szerelni, ami miatt rengeteg újrahasznosítható anyag szabadul 

fel, emellett az iparágban dolgozókat át kell képezni, ami komoly munkaerőpiaci kihívás is. 

Ahogy a kutatásból kiderült, az európai államok és nagy cégek különböző mértékben játszanak 

szerepet a körkörös gazdaság kialakításában. A legjobban az észak-európai országok járnak elől 

ebben a témában. 

https://resourcecentre.etuc.org/circular-economy
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A projektben több európai nagyvállalat jó gyakorlatait vizsgálták meg, kiderült, hogy azoknál a 

cégeknél volt sikeres az átállás az újrahasznosító működési modellre, ahol a dolgozókat, az 

érdekképviseleteket is bevonták a munkába: kikérték véleményüket a képzési programok, új 

munkakörök kialakítása során. 

A délelőtti második és a délutáni blokkban az európai szociális partnerek képviselői mutatták be az 

uniós szinten működő szakszervezeti és munkáltatói szövetségek javaslatait. Elsőként a 

szakszervezeti oldal képviselői, közöttük Ludovic Voet, az ETUC konföderációs titkára és Judith 

Kirton-Darling, az IndustriAll nehézipari szakszervezeti szövetség és Jan Willem Goudriaan, az EPSU, 

az Európai Közszolgáltatási Szakszervezetek Szövetsége (amelynek a SZEF tagszervezetei közül a 

BDDSZ és a KKDSZ is tagja) főtitkára ismertették a szakszervezeti oldal álláspontját, javaslatait a 

körkörös, zöld gazdaságra való áttéréssel kapcsolatban. Mindannyian hangsúlyozták, hogy a 

vállalkozásoknál e témában is kulcsfontosságú a munkavállalói részvétel, a szakszervezetek 

folyamatos bevonása a munkába helyi és ágazati szinten.  Az EPSU főtitkára, Jan Willem Goudrian 

külön kihangsúlyozta, hogy sajnálatos módon sok európai országban, de főként Kelet-Európáan a 

hulladékgazdálkodással foglalkozó cégeknél rosszak a munkakörülmények, és a kollektív 

szerződések sem biztosítanak erős jogokat a dolgozóknak, ezt mindenképp javítani kell. A 

szakszervezetek nagyban számítanak az európai döntéshozók és a nemzeti kormányok 

közreműködésére abban, hogy az újrahasznosítás miatt átképzésre szoruló dolgozók számára 

biztosítsák az oktatási lehetőségeket és a szociális ellátáshoz való hozzáférés jogát, emellett a 

szakszervezetekkel mind a kormányok, mind a munkáltatók folytassanak érdemi párbeszédet. 

A délutáni blokkban a munkáltatói szervezetek oldaláról Alexandre Affre, a Business Europe 

igazgatóhelyettese ismertette javaslataikat, elvárásaikat. A munkáltatók is fontosnak tartják a 

szakképzési rendszer átalakítását és a zöld gazdaságra való áttérés állami támogatását célzott 

programokkal és adókedvezményekkel. Az Európai Bizottság részéről a rendezvényen Rozalia 

Petrova, a környezetért, az óceánokért és a halászatért felelős EU-biztos kabinetének képviseletében 

és Frank Siebern-Thomas osztályvezető, a fair zöld és digitális átállásért felelős részleg vezetője, az 

Európai Bizottság Foglalkoztatásért és Társadalmi Kapcsolatokért felelős igazgatósága munkatársa 

vettek részt.  Elmondták, hogy az EU számára kiemelten fontos a zöldgazdaság és az újrahasznosító 

ipar kialakítása, így törekszenek olyan támogatási formák bevezetésére, amely segíti ebben a 

vállalkozásokat, és az EU jogi szabályozásaiban is tekintettel igyekeznek lenni erre.  

Antti Lehtinen, a finn munkáltatói szövetség, a SITRA kommunikációs és társadalmi kapcsolatokért 

felelős szakértője jó példáként mutatta be a zöld gazdaság finn modelljét. A finn kormányzat már 

közel egy évtizede komoly reformokat kezdett az oktatásban és a társadalmi gondolkodás 

fejlesztésében, továbbá az ipar és mezőgazdaság újrahasznosító módon való működtetésében. 

Ebben támaszkodnak mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekképviseletekre. 

A konferencia zárszavában a rendező szervezetek képviselői elmondták, hogy noha e fontos projekt 

lezárult, a részletes eredményeket disszeminálják és a zöldgazdaságra való áttérést monitorozni 

fogják a jövőben is. 
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