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Účastníci panelové diskuse (z leva): 

Sonja van Renssen, šéfredaktorka pro energii, New Statesman Media Group 

James Watson, generální tajemník, Eurogas 

Judith Kirton-Darling, náměstek generálního tajemníka, IndustriAll Europe 

Agnes Jongerius, europoslankyně (S&D) 

Jan Willem Goudriaan, generální tajemník, EPSU 

Dennis Radtke europoslanec (EPP) 

 

Ve společném prohlášení evropští sociální partneři v plynárenském průmyslu: EPSU, IndustriAll 

Europe a Eurogas „zdůrazňují význam zajištění spravedlivého přechodu, který zaručuje kvalitní 

pracovní místa pro obyvatele Evropy a aby žádné regiony nezůstaly pozadu“. 



Europoslanec Dennis Radtke (EPP) a europoslankyně Agnes Jongerius (S&D) a další s potěšením 

společně hostují na tomto webináři při oznámení této společné iniciativy a vyzývají zúčastněné strany 

ke stimulaci konstruktivní diskuse „o silné sociální Evropě pro spravedlivý přechod“ 

Společné stanovisko sociálních partnerů: 

 

 

Společná vize: 

1. Začlenění udržitelnosti do všech odvětví se zaměřením na místní podnikání a diverzifikace činností 

a využívání regulačních, finančních a daňové pobídky; 

2. Rozvoj mechanismů solidarity na podporu odvětví a obnovu pro regiony nejvíce postižené 

přechodem, včetně odpovídající sociální ochrany a vzdělávací programy pro postižené pracovníky; 

3. Provádění přísného posouzení sociálně-ekonomických dopadů a rozvoj podrobných dlouhodobých 

strategií pro dosažení klimatu neutralita v rámci EU do roku 2050; 

4. Účinný sociální dialog, silné kolektivní vyjednávání a účast spolupráce sociálních partnerů, kteří 

pomohou navrhnout dlouhodobé strategie pro účastnit se změn na všech úrovních (evropské, 

národní, odvětvové a podnikové úrovně). 

 

Viz příloha: 

 

  

Přechod energie na klimatickou neutralitu do roku 2050 bude mít hluboký dopad na evropské 

regiony, města a místní obyvatelstvo. Dopad - negativní i pozitivní - bude mezi odvětvími a 

pracovníky pociťován zcela odlišně. A bude tak vyžadovat různé přístupy. 

Pandemie COVID-19 dále zvýšila potřebu adekvátní sociální agendy, aby bylo zajištěno, že 

energetická transformace neprohloubí sociální rozdíly. 

 

Zapsala: Šárka Vojíková 

V Nových Jirnech 16. 12. 2020 



 


