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NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 
 
 
Předsedkyně: pí Martina IFFLAENDER (EUROGAS) 
 
Komise: pan LOPES ( DG EMPL) 
 
Účastníci: viz prezenční listina  
 
1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ 
Program jednání byl schválen. 
 
2. PŘIJETÍ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ ZE 17. LISTOPADU 2011 
Zápis z jednání byl přijat.  
 
3. VOLBA PŘEDSEDY 
Předsedkyní odvětvového výboru pro sociální dialog v plynárenství (SSDC GAS) byla zvolena 
paní Martina IFFLAENDER (EUROGAS). 
Sociální partneři poděkovali dosavadnímu předsedovi panu Tamasu SZEKELY (EMCEF). 
 
4. 2050 DISKUSE K PLÁNU PRO ENERGETIKU DO ROKU 2050  
Předsedkyně si upozornila, že nebyly zahrnuty otázky zaměstnanosti, a dotázala se 
přítomných, zda by bylo možné vypracovat společné stanovisko a zaslat jej EUROGASu.  
P. Goudrian (EPSU) poděkoval za tento návrh s tím, že předpokládá, že za určitých podmínek 
by bylo možné takové společné stanovisko vypracovat.  
Předsedkyně s odvoláním na tiskové prohlášení EUROGASu (z 9. března 2011) navrhla 
připravit společné prohlášení po veřejném projednání.  
P. Goudrian souhlasil a požádal o návrh ze strany EUROGASu. Podtrhl nutnost rychlého 
jednání. 
Předsedkyně konstatovala, že první návrh musí být k dispozici v druhé polovině příštího května.  
 
5. AKTUALIZACE PROJEKTU PRŮZKUMU SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTÍ 
Předsedkyně připomněla, že dotazník již byl zaslán členům EUROGASu i odborům.  
Mr Goudrian (EPSU) byl nápomocen při rozdávání  dotazníku.  
Někteří z účastníků konstatovali problémy při vyplňování.  
Předsedkyně doporučila postupovat při vyplňování pragmaticky.  
Sociální partneři by měli vyplnit dotazník do nejdříve (do konce dubna 2011). S případnými 
dotazy se partneři mohou obrátit na řídící výbor.  
 
6. AKTUALIZACE PROJEKTU KVALIFIKACE 
Předsedkyně zmínila závazek ve formě dopisu EUROGASu z 15. března 2011. 
P. Goudrian připomněl cíle a program projektu pro vytvoření národních map činností v oblasti 
dovedností, kvalifikace a průzkumu trhu práce v plynárenském sektoru.  
Někteří účastníci požádali o informace o stavu odvětvových studií nařízených Evropskou 
komisí.  
P. Lopes ( DG EMPL) k tomu uvedl, že všech 18 odvětvových studií bylo dokončeno a zprávy 
jsou k dispozici online. Podobné studie byly vypracovány také některými Evropskými  
konferencemi.  
 
 
7. ENERGETICKÁ KOMUNITA 



P. Lopez podal informace o stavu studie o dopadu otevření trhu s elektřinou a plynem na 
zaměstnanost v severobalkánských zemích a o studiích k sociálnímu dialogu v balkánských 
zemích.  
První ze studií je k dispozici od ledna 2011, druhá je stále ve stadiu vyhodnocování.  
Nakonec p. Lopes informoval o tom, že konání workshopu TAIEX bylo ohlášeno na konec roku 
2011. 
 
8. PROGRAM ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2012 
Sociální partneři po krátké diskusi souhlasili se schválením ambiciózního plánu činnosti na 
období 2011-2012, který zahrnuje následující hlavní kapitoly:  
- Sociální odpovědnost společností; 
- Plán pro energetiku do roku 2050; 
- Energetický balíček; 
- Energetická komunita; 
- Budoucnost plynárenského odvětví. 
-  
 
9. RŮZNÉ 
- Následující zasedání se uskuteční 12. září 2011. 
 
C. LOPES 
 

 


