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„Criza climatică și dialogul social către o tranziție durabilă” 

Conferință Internațională 

27 iunie 2022 Atena, Grecia 

 

CONCLUZII 

 

Schimbările climatice și impactul lor evident acum au devenit, fără îndoială, una dintre cele mai 

urgente și stringente probleme din lume, forțând comunitatea internațională să se concentreze 

îndeaproape pe identificarea și abordarea provocărilor pe care acestea le-au adus în prim-plan. 

Conferința internațională organizată de Consiliul Economic și Social din Grecia la Atena, pe 27 iunie, 

a înregistrat o largă participare a țărilor și a actorilor sociali din diferite locuri din întreaga lume și a 

evidențiat preocuparea comună tot mai mare pentru viitorul planetei, precum și voința comună de a 

coopera la nivel internațional și de a găsi soluții comune și durabile în domeniul schimbărilor 

climatice, al tranziției verzi și al dezvoltării durabile. 

Este cu adevărat promițător faptul că un număr mare de reprezentanți la nivel înalt ai organizațiilor și 

instituțiilor internaționale și europene au acceptat invitația CES-ului din Grecia, onorând cu prezența și 

participarea lor activă la această Conferință internațională, oferind recomandări specifice, bune practici 

și propuneri în privința chestiunii schimbărilor climatice. Acest lucru dovedește nivelul ridicat de 

conștientizare al societăților și al instituțiilor de dialog social din toate țările, indiferent de originea 

geografică sau economică și de interesele specifice. 

Acum este clar că, fără acțiuni imediate și inițiative speciale întreprinse în direcția politicilor 

coordonate privind schimbările climatice, așa cum a arătat discursul distinsului profesor Ch. Zerefos, 

riscurile vor crește, victimele se vor înmulți, iar planeta va intra pe o orbită periculoasă a 

dezechilibrelor climatice și a nesustenabilității. 

Este de remarcat faptul că toți reprezentanții organizațiilor și instituțiilor societății civile care au 

participat au convenit asupra necesității de a adopta inițiative și acțiuni imediate pentru atenuarea 

efectelor crizei climatice. În paralel, ei au subliniat pericolele crizei climatice, pe lângă consecințele 

evidente asupra ecosistemului și activităților umane, de a genera noi crize (refugiați, energie, alimente), 
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întrucât potențialul de producție și consum al planetei este limitat. 

CES-ul grec, fiind garantul instituționalizat al dialogului social din Grecia, și-a asumat inițiativa 

organizării acestei Conferințe internaționale privind schimbările climatice la Atena, cu scopul de a 

aprofunda și evidenția preocupările și extinderile comune globale legate de schimbările climatice. 

Valoarea și utilitatea dialogului social privind agenda crizei climatice au început să apară și mai recent, 

odată cu criza energetică. Întrucât programele și inițiativele de tranziție ecologică la nivel internațional 

sunt încă la nivelul declarațiilor, în timp ce mari părți ale societății suferă de efectele crizei climatice, 

este clar acum că politicile economice, de mediu și sociale trebuie să fie rapid reorientate și concentrate 

asupra dezvoltării ecologice durabile și obiectivelor tranziției. 

Scopul acestui eveniment a fost, fără îndoială, acela de a identifica provocările existente și de a 

formula, printr-un canal deschis de consultare la nivel internațional, propuneri concrete pentru 

abordarea schimbărilor climatice și a consecințelor politicilor de adaptare. Având în vedere acest lucru, 

în contextul Conferinței internaționale privind schimbările climatice, organizate de CES Grecia la 

Atena, pe 27 iunie 2022, s-au tras următoarele concluzii: 

- Se recunoaște faptul că, fără un răspuns imediat la provocările generate de schimbările 

climatice, se va produce un fenomen de suprapunere a crizelor la nivel de migrație, 

energie, insecuritatea locului de muncă (în special pentru cei angajați în posturi de muncă 

precare), și chiar în domeniul producției alimentare. 

- Se recunoaște faptul că avem nevoie de o mai mare implicare a cetățenilor și a actorilor 

sociali în procesul de luare a deciziilor și extinderea consultării publice pe probleme critice 

precum schimbările climatice, în vederea protejării păcii internaționale, a prosperității, a 

stabilității economice și sociale, a cooperării la nivel cultural, politic și economic, conform 

principiului egalității și unei viziuni a cooperării și înțelegerii reciproce. 

- Este considerată ca factor important explorarea anumitor politici de adoptare a unor cadre 

legislative și politici de atenuare sau chiar de eliminare a efectelor activităților umane care 

contribuie la schimbările climatice globale atât la nivel național, cât și global. 

- Se recunoaște că soluționarea diplomatică a conflictelor regionale, bazată pe valorile 

democrației și reciprocității, conduce la scăderea incertitudinii cu privire la coexistența 

pașnică a națiunilor, dar duce și la o conviețuire echilibrată între omenire și natură. 

- Se recunoaște că sunt necesare politici acceptate de comun acord pentru a consolida 

rezistența și capacitatea de răspuns a tuturor țărilor la riscurile schimbărilor climatice și 

dezastrelor naturale cauzate de cele dintâi (cu măsuri de protecție specifice pentru țările în 

curs de dezvoltare și cele mai puțin dezvoltate), precum și acțiuni pentru asigurarea 

energiei durabile, reducerea impactului asupra mediului al orașelor și promovarea 
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modelelor de producție și consum durabile, în conformitate cu agenda Obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ale ONU. 

Confruntarea cu criza climatică impune o revizuire semnificativă a modelului de bunăstare și 

dezvoltare economică, precum și a standardelor de producție și energie prin formularea de politici pe 

termen mediu și lung, cu accent pe îmbunătățirea amprentei de mediu și prevenirea inegalităților în 

procesul de tranziție către un model nou. 

Tranziția ecologică trebuie să aibă loc în așa fel încât să nu lase loc excluderii sau discriminării în 

rândul cetățenilor, gospodăriilor și întreprinderilor, astfel încât să creeze condiții pentru reconstrucția 

productivă, asigurând coeziunea socială și oferind noi oportunități de dezvoltare și creștere. În acest 

context, este imperativ să se planifice și să se implementeze acțiuni privind chestiunile de atenuare 

legate de următoarele sectoare: a) reglementarea pieței de energie, b) facilitarea mobilității angajaților, 

c) calitatea, adecvarea și siguranța alimentară, d) adaptarea standardelor de consum și (e) promovarea 

de noi produse financiare astfel încât să permită cetățenilor, întreprinderilor și statelor să atenueze 

efectele schimbărilor climatice, economisind în același timp resursele. 

Măsurile și politicile care vor fi adoptate sunt necesare pentru a oferi garanțiile pentru o tranziție verde 

echitabilă și incluzivă, care să ghideze, în același timp, protecția grupurilor vulnerabile. Acestea ar 

trebui să încurajeze competitivitatea și afacerile în condiții de concurență echitabile, având în vedere 

nevoile și specificul întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru a permite o activitate primară neutră din 

punct de vedere climatic, cu cele mai bune practici ecologice, trebuie, în acest context, să poată sprijini 

mai multe investiții sustenabile din punct de vedere social și ecologic prin redirecționarea eficientă a 

instrumentelor și oportunităților de finanțare. La fel de importante sunt stabilirea unui cadru 

instituțional eficient și conceperea de politici, acțiuni și instrumente care să asigure o tranziție 

energetică justă și echitabilă și atingerea neutralității climatice la nivel național și internațional. 

Concluziile de mai sus constituie doar partea cea mai elocventă a recomandărilor de politici și a 

remarcilor discutate în cadrul conferinței și definesc un cadru general de direcții, care reprezintă însă 

esența dialogului social ce se desfășoară în prezent într-un spectru internațional larg. Așteptăm cu 

nerăbdare ca întâlnirea noastră de astăzi și rezultatele lucrărilor noastre să fie un stimulent suplimentar 

pentru a consolida rolul dialogului social și a permite deschiderea unei deliberări mai extinse pentru 

cooperarea globală pentru a aborda riscurile severe ale crizei climatice. 


