
A la direcció de l’empresa

Benvolgut senyor, benvolguda senyora

El procés de recuperació europeu iniciat després de la pandèmia, traduït en l’aprovació dels Plans de Recu-
peració, Transformació i Resiliència (PRTR), que preveuen com a eix central la transició ecològica, es troba 
afectat per la irrupció de nombroses contingències, entre les quals, la decisió de la UE de prescindir dels 
combustibles fòssils russos.

Aquesta situació, que comporta múltiples dificultats, pot suposar també l’oportunitat per afrontar d’una vega-
da per sempre els canvis que necessita el model productiu a Espanya per avançar cap a un de més sosteni-
ble i eficient des del punt de vista energètic, apostant, al mateix temps, per la transició justa i les ocupacions 
de qualitat. 

Per complir amb l’objectiu jurídicament vinculant de la UE que compromet els països a reduir les emissions 
netes de gasos amb efecte d’hivernacle en almenys un 55 % d’aquí al 2030, així com a aconseguir la neu-
tralitat climàtica el 2050, s’ha d’involucrar empreses, administracions i sindicats en l’elaboració de propostes 
que aconsegueixin la descarbonització de l’economia.

Així, és necessari un compromís més ampli de tota la societat, inclosos tots els centres de treball, per mi-
norar i afrontar les conseqüències del canvi climàtic, que afectaran la disponibilitat d’aigua, la biodiversitat, 
l’alimentació o les infraestructures, entre molts altres recursos fonamentals.

El temps se’ns esgota i el moviment sindical no és aliè a aquesta situació. De fet, se situa al centre de l’acció 
ambiental i climàtica, ja que milions de treballs a tot el món es veuran afectats. Estem compromesos amb la 
transició cap a un model econòmic basat en la sostenibilitat, sota criteris de transició justa, que garanteixin 
ocupacions de qualitat per a totes les persones, sense deixar ningú enrere.

Per fer-ho, és necessari actuar en l’àmbit de l’empresa. Per aquest motiu, la Confederació Sindical Interna-
cional (CSI) ha convocat per al 22 de juny del 2022 el Dia Mundial d’Acció Climàtica als Centres de Treball. 
Aquesta iniciativa convida al diàleg entre els treballadors i les treballadores,  els seus representants sindicals 
i les empreses, amb la finalitat d’intentar aconseguir compromisos concrets per abordar la transició ecològica 
que ens demana el planeta, fins i tot a escala del centre de treball.

En aquest sentit, la representació sindical de CCOO sol·licitem una reunió amb la representació de l’empre-
sa. És necessari incorporar aspectes ambientals en les polítiques de l’empresa, acordant i implantant mesu-
res sobre mitigació i adaptació al canvi climàtic, mobilitat sostenible, protecció de la biodiversitat o reducció 
de la generació de residus i de la contaminació que incloguin la formació i la participació de les persones 
treballadores. Hem d’afrontar aquesta situació com una oportunitat per millorar i modernitzar l’empresa, ga-
rantint una transició justa.

Estem convençuts que assumir aquesta responsabilitat social contribuirà també a fer més sostenibles els 
plans de recuperació de l’empresa sobre els efectes de la pandèmia, així com a millorar les condicions de 
treball, la productivitat i la competitivitat, i, per tant, a millorar l’estabilitat de l’ocupació.

Cordialment
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CRIDA SINDICAL A UNA TRANSICIÓ ECOLÒGICA JUSTA
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