
SSDC GAS (Výbor pro sociální dialog v sektoru plynárenství – info z jednání 16. dubna 2012 

 
 
Samostatné jednání EPSU a EMCEF a společné jednání se zástupců zaměstnavatelů a evropských institucí  
( Vladimí Zuberec za Evropskou komisi; Beata Raabe, tajemnice Eurogasu,  p. Lebois , zástupce ENTSOG) 
 

1. Zahájení 
Aktuální informace z jednání se zástupci sociálních partnerů  

 

2. Schválení programu 
OK 

3. Schválení zápisu z 111115 
Schválení zápisu se vzhledem k pozdnímu zaslání odkládá , příp. přip. lze do konce dubna 
 
 

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. 
 
120224 - Posouzení prezentací SYNDEX (David Tarren a Marcel Spataru) a Consultineuropa (Group Alpha) (Mirreille 
Battutová a Jean Jacques  Paris) z hlediska zadání (viz cíle projektu) a z hlediska pokrytí 

 
Pro mapování byl vybrán SYNDEX  
Průzkum souběžně realizuje EK, podrobnosti neznáme 
Po zjištění obdobných institutů, které se kvalifikacemi v jednotlivých zemích zabývají,  budou 
tyto do projektu zapojeny 
 
+ prezentace David Tarren (SYNDEX) : 

- v 10-ti zemí (mj. Česká Republika, Německo, Polsko, Slovensko) zahájení mapování 
institutů  zabývajících se danou problematikou 

- identifikace různých typů kontaktních osob  
- odděleny dva přístupy k plyn. vzdělávání ( obecné  a technické) 
- kdo a jak řídí odb. vzdělávání ? 
- kdo je poskytovatelem vzdělávání ? 
- kdo poskytuje informace o situaci v sektoru ? 
- následovat bude průzkum v dalších zemích 
- dále se zaměříme na regulátory vzdělávacích systému, na jejich způsob řešení a možnosti 

ovlivňování 
 
Cílem je pokrytí stěžejních plynárenských kompetenci resp. do budoucna jejich ovlivňování nikoliv obecně 
platné kompetence jako např. BOZP 

 
+ V. Zuberec poskytne přehled podporovaných projektů EK týkajících se způsobilostí 
 
120427 další rozpracování projektu Řídícím výborem 
 

- mj. seznam zjištěných kontaktů k případnému doplnění 
- požadováno mj.více informací o situaci v ČR (systém sektorových rad) 
 



5. Energetické cestovní mapy a plynárenský sektor 
 

a. ENTSO-G(plánovaný rozvoj sítí a investice do infrastruktury) 
TYNDP “ Desetiletý plán rozvoje“ (p. Lebois)  www.entsog.eu – viz příloha bude následovat :   
- TYNDP 2011-2020 : 
Povinnost výstupy aktualizovat každé dva roky,  
110217 vydán pilot a následně připomínkováno a 111012 prezentováno 
Zahrnuje EU + Balkán  
Sumarizuje projektů týkající se infrastruktury : 
Přeprava  schváleno 62 z 159 projektů  
PZP   schváleno 26 z 48 projektů  
LNG   schváleno 11z 20 projektů  
Sumarizace v příloze zpracovávaného dokumentu a následné mapování oblastí nezbytného rozvoje infrastruktury 

-TYNDP 2013 – 2022   
aktuálně v přípravě 
workshop bude 120620 
publikace bude březen 2013 
Záměr mj. propojit plyn s elektroenergetikou 
Potenciál řešení nízké návratnosti průzkumu je mj. ve spolupráci s odbory 
V rámci nákladové analýzy původně sledovali mj. náklady na kvalifikovanou sílu v jednotlivých zemí vč. 
banchmarku. EK tento aspekt ze sledování ENTSOGu  vyjmula, nicméně podklady pro tento detail jako např. kolik 

metrů potrubí má být položeno, existuje. 
 

b. Pohled Eurogasu na Cestovní mapy 
Prezentace Beata Raabe, tajemnice Eurogasu  - viz příloha bude následovat, mj. : 
porovnání pohledu EK a eurogasu 
dopady Energetický map 2050 mj. zvýšené investice do elektroenergetiky 
zaměstnanost by bylo  v tomto horizontu možné  řešit pouze jako „předpoklad postavený na předpokladu“ a  takový 
výstup nemá smysl. 

 

c. Práce na sociální dimenzi cestovních map 
 

6. Prezentace Práce v evropské plynárenské infrastruktuře  
prezentace zástupců Eurogasu – zástupce se nedostavil,  téma se odkládá  

 
7. Pracovní skupina Sociální dialog energetiky – balkánské země - (120420) a Sociální 

fórum v Černé Hoře 
Problematické zapojení odborů na národních úrovní od počátků implementace záměrů EU 
EK poptává dobré příklady z minulých postupů 
Potřeba podpory ze strany evropských zástupců vč. pomoci v jednáních s příslušnými vládami. 
Sdílení zkušeností je výhodou. 
V září bude konference k energetickému sektoru (27 + Balkán) 

 
8. Různě 

Příště  mj. téma „Břidličný plyn“  (cena a její dopady nejen do plynárenství vč. přímých dopadů do investic 
plynárenství) 

 
9. Další termíny 

27. 4.  2012 Skills   
14 .6  2012 SSDC GAS + Skills 

 
 

 

V Praze  dne 120416, Šárka Vojíková, v.r. 

http://www.entsog.eu/

