
  
 Aktualizace nedávných činností prováděných za účelem obnovení evropského sociálního dialogu v 
odvětví zemního plynu 

Drazí kolegové, 
Odvětví zemního plynu v současné době čelí velkým výzvám: Dlouhodobá strategie EU připisuje 
„velkou nejistotu ohledně úlohy plynu v dlouhodobém horizontu“, což bude „výzvou pro plánování 
přechodu na energii a zejména pro plánování budoucnosti EU“. plynárenské infrastruktury “. I když 
Komise očekává snížení úlohy zemního plynu do roku 2050, existuje jasný potenciál pro zvýšení 
využití bioplynu a případně e-plynu a vodíku. Vzhledem k těmto nejistotám se domníváme, že dialog 
mezi sociálními partnery EU má zásadní význam pro řešení budoucího přínosu plynárenského odvětví 
k přechodu na energetiku a předpokládanému sociálnímu rozměru. 
Eurogas, EPSU a IndustriAll Europe mají dlouholetou historii spolupráce v oblasti evropských 
energetických otázek a politik. Tato dobrá spolupráce byla formálně uznána zřízením odvětvového 
sociálního dialogu (SSD) v odvětví zemního plynu na úrovni EU v roce 2007. Bohužel, zejména kvůli 
nedostatečné angažovanosti zaměstnavatelů a odborových stran, byl tento výbor uveden do 
pohotovostního režimu. Je však zřejmé, že je třeba znovu aktivovat společné činnosti s cílem řešit 
výše uvedené problémy. 
Za tímto účelem bylo před několika dny uspořádáno setkání s Jamesem Watsonem (nový generální 
tajemník Eurogasu), jehož cílem bylo prozkoumat možnost rozvoje společných aktivit v budoucnu. 
Reakce Jamese Watsona byla spíše pozitivní a existuje jasná společná ochota obnovit dialog s odbory. 
Po tomto prvním pozitivním kroku a za účelem dalšího pokroku musíme nyní od vás slyšet: 
1. Prosím, informujte nás, chcete-li se zapojit do tohoto procesu a pokud byste měli zájem podílet se 
na budoucích aktivitách evropského sociálního dialogu v odvětví zemního plynu. Abychom byli 
spolehlivým partnerem, potřebujeme silnou a odhodlanou delegaci. 
2. Podělte se s námi o své hlavní obavy / otázky, které byste chtěli oslovit na evropské úrovni v 
případě, že se nám podaří obnovit formální komunikační kanál s Eurogasem. Vaše příspěvky 
využijeme k vypracování indikativního pracovního programu, který bude sdílen s organizací 
zaměstnavatelů jako základ pro diskusi. 
Pokud dostaneme dostatek podpory a příspěvků, rádi bychom do konce léta zahájili společné aktivity 
/ diskusi, abychom přispěli k dlouhodobé strategii EU, která má být přijata v listopadu 2019. Mezitím 
bychom rádi prozkoumat proveditelnost obnovení formálních jednání prostřednictvím Výboru pro 
odvětvový sociální dialog v oblasti zemního plynu. 
Těšíme se na jednání od vás a my vám zůstaneme k dispozici, pokud budete potřebovat další 
informace. 
V solidaritě 

  

 

European Federation of Public Service Unions 

  

Dear Colleagues, 

Please find attached the EPSU - IndustriAll joint circular for an update on recent activities undertaken to 
reestablish European social dialogue in the gas sector. 

We look forward to hearing from you and we remain at your disposal should you need any further information. 



Best regards 

Guillaume DURIVAUX 

Policy Staff – Public Utilities and European Works Councils 

+32 2 250 10 41 Tel 

gdurivaux@epsu.org 
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