
SSDC GAS (Výbor pro sociální dialog v sektoru plynárenství a 

3.  zasedání řídícího výboru projektu mapování způsobilostí 
– info z jednání 14. června 2012 

 
Samostatné jednání EPSU a EMCEF a společné jednání se zástupců zaměstnavatelů a evropských institucí  
( mj. Norbert Schobel (nadř. Vladimíra Zuberce) za Evropskou komisi; Beata Raabe, tajemnice Eurogasu) 
 

1. Zahájení 
Aktuální informace z jednání se zástupci sociálních partnerů  
mj.  prodej společnosti eustream na Slovensku (49% pravděpodobně získá EPH) 

(Andrej Ledvay, místopředseda POZA a  předseda PR Eustream (mobil +421905662534) 
 + stávková pohotovost v SPP Distribuce vůči záměru snížení 100 zam. z celkových 400 – žádají o podporu 
 

2. Schválení programu 
Zástupce GIE se omluvil, bod 5. Evropský plynárenský sektor – pohled GIE se odkládá 
+ příspěvek zástupce MihaiTomescu, DG Enviroment na téma břidličného plynu a ekologie 
OK 
 

3. Schválení zápisu z 120416 
Odložené schválení zápisu 111115 –O.K. 
Schválení zápisu 110416 se vzhledem k pozdnímu zaslání a přip. eurogasu odkládá ,  
příp. přip. je možno zaslat do měsíce, jinak bude schváleno vč. doplnění eurogasu 
 

4. Aktualizace projektu mapování způsobilostí 
 

CÍL PROJEKTU :  
Seskupit klíčové zainteresované subjekty, které se zabývají otázkami souvisejícími s budoucností pracovních míst, 
potřebných dovedností či kvalifikací v plynárenském sektoru a přispívají k řešení nesouladu mezi nabídkou a 
poptávkou. 

 
viz  – info z jednání Řídícího výboru 120427 
+ V. Zuberec poskytne přehled podporovaných projektů EK týkajících se způsobilostí po zasedání EK 
+ členové Řídícího výboru zašlou zástupci zpracovatele d.tarren@syndex.org.uk dotazník za jednotlivé země, a to po jeho 
opravě ze strany zpracovatele  

 Potřebná rozhodnutí ? 
- Zaslat vyplněný dotazník 
- Zaslat přip. k předloženému přehledu 
- Syndex předloží aktualizaci informace o stavu projektu 

 
Žádný posun od minulého zasedání 
Chybí detailnější popis jednotlivých subjektů, čím se zabývají 
Špatné zařazení subjektů 
Chybí ověřování u konkrétních subjektů 
 
Termín pro více informací k jednotlivým zemím nebyl stanoven 
Odpoledne David pošle materiál k připomínkám do konce příštího týdne 
Doporučení v tabulce odlišit soukromé a státní a míra obecnosti zaměření 
 
Odloženo na příští jednání …. Evropský plynárenský sektor – pohled GIE 
http://www.gie.eu.com/ 
Gas Infrastructure Europe (GIE) is an association representing the sole interest of the infrastructure industry in the natural 
gas business such as Transmission System Operators, Storage System Operators and LNG Terminal Operators. GIE has 
currently 70 members in 25 European countries. 

mailto:d.tarren@syndex.org.uk
http://www.gie.eu.com/


5. Břidličný plyn a ochrana životního prostředí 
MihaiTomescu, DG Environment  (DG ENV) - viz příloha bude následovat 
-  probíhají kontroverzní diskuse těžby břidličného plynu z hlediska ochrany ŽP a zdraví 
 - do roku 2013 se předpokládá výsledek prováděného monitorování a analýz  
- dopady do zaměstnanosti jsou pozitivní, předpokládá se vytvoření nových pracovních míst, ale 
na úkor ostatních oblasti. Např potřebné technologie dodává Čína. 
 

6. Změny v budoucí práci Výboru (SSDC GAS) 
 

Otázka pozastavení zapojení eurogasu v pracovní skupině SSDC GAS  
 

Samostatné jednání … 
 

 Upřesnění důvodu  ze strany eurogasu : v důsledku restrukturalizace v plynárenstvím se 
zaměřením na spojení s elektroenergetikou uvažujeme o změně nastavení sociálního 
dialogu s ujištěním pokračování sociálního dialogu 

 Z našeho pohledu je nezbytné jednání se všemi aktéry v plynárenství (eurogas, GIE, 
ENTSOG, Marcogas … 

 Z pohledu Komise je problémem zastoupení ve Výboru  
 120614 projednání … 
 121120 se předpokládá rozhodnutí  o dalším nastavení SSDC GAS 

 
Společné jednání … 

 
BR (eurogas) : s úbytkem zástupců eurogasu ztratili reprezentativnost. Eurogas prochází 
v reakci na změny podnikatelského prostření zásadní restrukturalizací a nemá personální 
kapacity. Má představu ad hoc účasti, ke které je potřeba určité upřesnění , resp. nastavení. 
Dialog by měl pokračovat zejm. na národní úrovni. 
 
JWG (epsu) : uvedené důvody ve změnách podnikatelského prostředí jsou z pohledu EPSU 
naopak důvodem k posílení sociálního dialogu. Je třeba zapojit všechny příslušné instituce. 
Odstoupení eurogasu je nepřijatelné. 
 
NS (DE employement) : obecně je záměr v sociálním dialogu v jednotlivých sektorech pokračovat 
a směřovat k sektorovým dohodám. EK pokračování dialogu mezi sociálními partnery podporuje. 
 

7. Aktualizace sociální pracovní skupiny – 5. Sociální fórum v Černé Hoře 120911-12 
Sociální aktivity  
Aktuální situace v energetice 
Sociální dialog 
 

8. Různé 
Bezpečnost přímořských plošin – téma na 121120 
 

9. Další termíny 
120907 SSDC GAS + mapování + národní zástupci 
121108 mapování  - vyhodnocení  
121120 SSDC GAS 

 
 

 
V Bruselu dne 120614, Šárka Vojíková, v.r. 


