48. zasedání Stálého výboru služeb
Info z jednání 22. 3. 2018

FINAL

Utility
Bezpečné a cenově dostupné dodávky energie, čisté vody a udržitelné nakládání s odpady jsou základní potřeby pro
každého jednotlivce a naše komunity ve společnosti. EPSU věří, že nejlepší způsob, jak zajistit, aby tyto potřeby byly
splněny, je zajištění veřejné správy veřejných služeb, řádná regulace odvětví a důstojné pracovní podmínky pro
zaměstnance. Zastupujeme pracovníky v odvětví elektřiny, plynu, vody a odpadů - veřejných i soukromých - a naším
úkolem je, abychom se ujistili, že jejich hlas je na evropské úrovni poslouchán.
Více na http://www.epsu.org/contacts/sectors/89
Guillaume Durivaux je výkonný zástupce EPSU pro odvětví služeb.
+3222501041 gdurivaux@epsu.org
Veronika Vandenabeele je Asistentkou EPSU
+3222501098 vvandenabeele@epsu.org
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Mr. Matthew LAY
Mr. Thomas KATTNIG
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1.
Zahájení a uvítání
Představení zástupců 71 zemí vč. ČR v EPSU – viz také http://www.epsu.org/contacts/sectors/89
Zástupce ĆR Šárka Vojíková.
Šárka Vojíková, předsedkyně odborového svazu zaměstnanců v energetice SOS ENERGIE
(RWE, innogy a NET4GAS) a členka Výboru EPR RWE AG a PR innogy SE informovala o
aktualitách evropského sociálního dialogu v rámci RWE a innogy.
2.
Omluveni
Viz prezenční listina
3.
Schválení agendy
OK
4.
Schválení zápisu ze 47. zasedání Stálého výboru pro služby ze dne října 2017
OK
5.

Různé

Kongres EPSU 2019 – příprava a zahájení diskuse
- Základní podklady pro resoluci
- Resoluce služeb - kulatý stůl
Nová struktura resoluce je shrnutím resolucí do jednoho dokumentu ve formě prvního návrhu:

Připomínka ŠV k bodu Sociální dialog na str 6. návrhu, kde se mluví mj. pokroku posledních
pěti let v různých oblastech.

Na agendě EPSU ale dlouhodobě chybí konkrétní oblast plynárenství.
Poslední aktivity byly zaznamenány v listopadu roku 2012
viz http://intranet.innogy.cz/cs/innogy/ssdc-gas/, a to v souvislosti s projektem Budoucnost
dovedností a práce v evropském plynárenství, na který byly EK vyčleněny prostředky.
Projekt i SSDCGAS ale od té doby neměla žádné pokračování.
Požadujeme doplnit sociální dialog do akčního plánu … budovat sociální dialog primárně také
v plynárenství.
Guillaume Durivaux, výkonný zástupce služeb EPSU v reakci komentoval poslední aktivity a
jednání s UNIPER, Engie a dalšími subjekty zacílené na obnovení SSDCGAS
Bude doplněno do Resoluce dle výše uvedeného návrhu.
Matthew LAY, president Stálého výboru následně znovu zdůraznil potřebu obnovení
SSDCGAS zastupujícího velký počet zaměstnanců.
Sociální dialog

6.

Přijetí stanoviska Adoption of the just transition statement
Informace z listopadového zasedání Výboru pro sociální dialog v elektro sektoru :
-

Stanovisko k transformaci sektoru
Digitalizace v sektoru energetiky
Prezentace národních aktivit v Litvě a Španělsku
Zahájení dikuse o uzavření dohody sociálních partnerů
Aktualizace projektu “Sektor energetiky a budoucí výzvy – zajištění práva na kvalifikaci
a dobré pracovní podmínky pro mladé zaměstnance/trainees”

a pracovní skupiny v únoru 2018 :
-

7.

Definice oblasti, klíčová témata a právní prostředí pro dohodu k digitalizaci
Další stanoviska k tranformaci resortu
Aktualizace projektu “Sektor energetiky a budoucí výzvy – zajištění práva na kvalifikaci
a dobré pracovní podmínky pro mladé zaměstnance/trainees”
Energetika

Balíček Evropské unie “Čistá energie pro všechny” "Clean energy for all Europeans"
Aktualizace legislativního vývoje : regulated prices a Energy efficiency directive
Right to Energy coalition : European Parliament event on 12th September 2017, Strasbourg and
European Parliament event on 5th December 2017, Brussels
Balíček Evropská unie:“Čistá energie pro všechny”
(Efektivita energetického trhu, obnovitelých zdrojů a řízení energetiky)
 Benjamin Denis, ETUC, poradce v oblasti energetické politiky
- právo na energetickou koalici
Evropský parlament 12. září ve Štrasburgu
Evropský parlament 5. prosince v Bruselu
Průzkum: 20 let – vyhodnocení liberalizace trhu
Viz prezentace


Yuliya Yurchenko, PSIRU
- prezentace finální studie
Výsledek liberalizace a doporučené alternativy aktuální energetické politiky.
Zohlednění udržitelnosti, dostupnosti, sociálního dialogu, investice a sociální dimenze.
Viz prezentace

8.

Odpady


"The future of the waste sector in Europe: challenges and opportunities for the workers"

9.
Voda
Podpora evropské občanské iniciativy Right2Water: Události a komunikace


Screening 22. února 2018, Brusel: "Up to the last drop - the secret water war in Europe"

10. Nadnárodní společnosti
10.1 Nadnárodní vyjednávání
Aktualizace projektu ETUC "Budování skušeností - Win-win přístup k mezinárodním
vztahům nadnárodních společností”: ETUC working document
10. 2 EWC Network
- Hlavní body:

o Resoluce Služeb na kongres
o Brexit a Evropské podnikové rady
o Směrnice o evropských podnikových rad – aktualizace procesu revize
o ETUC projekt nadnárodní dohody
o Due diligence nadnárodních společností
o Budování sítě EPR ve zdravotnictví a sociálních službách

11. Různé
Termíny 2018 v září – říjnu budou upřesněny.

V Nových Jirnech dne 23. března, Šárka Vojíková, v.r.

