
SSDC GAS (Výbor pro sociální dialog v sektoru plynárenství – ze dne 121120 info FINAL 

  
Samostatné jednání EPSU a industriAll a společné jednání se zástupců zaměstnavatelů a evropských institucí  
( Jean-Paul Tricart a Vladimí Zuberec za Evropskou komisi; Beata Raabe, tajemnice Eurogasu,  ) 
 

1. Zahájení 
Zhodnocení včerejší úspěšné konference k Budoucnosti dovedností a práce v plynárenském sektoru  
Dnes je třeba naplánovat rok 2013 z hlediska času i obsahu.  
Zaměstnavatelé se dnešního jednání neúčastní.  
 

 Úvodní diskuse možných řešení stranou zástupců zaměstnanců : 
Varianta spojení s euroeletric není aktuálně přijímána s nadšením 
Varianta ročního pozastavení SSDC GAS k projednání možnosti spojení sektorů  
Varianta zcela nového výboru pro energie 
Účast národních zástupců by měla být základem fungování 
Zapojit další subjekty s tím, že základem respektovaným EK jsou EPSU a Eurogas, jako např.   
Gas infrastrukture Europe http://www.gie.eu.com/  
Gas naturally http://www.gasnaturally.eu/  
entso-g a další 
 

2. Schválení programu 
Program je s ohledem na nepřítomnost zástupců strany zaměstnavatele upraven, resp. plánované 

S výjimkou bodu 7. Změna budoucí práce Výboru a Pracovní program 2013 
se plánované body odkládají na nejbližší společné jednání. 
Jediným bodem dnešního samostatného jednání i jednání se zástupci Evropské komise 
 

 Hodnocení situace Evropskou komisí 
Jednání bylo zachováno i přes neúčast zaměstnavatele, a to vzhledem k včerejší  konference 
Angažovanost obecně klesá a objevuje se otázka přínosu pokračování v tomto složení, 
resp. možnost zapojení dalších subjektů.  
Odpovědností odborů je další  účastníky navrhnout a v rámci sociálního dialogu projednat. 
Odbory si musí své protějšky najít, a to nejdříve na národní úrovni, kde je třeba stanovit i možná témata. 
Jaké jsou aktuálně příslušné subjekty, které je třeba zapojit ? 
Je třeba vnímat transformaci plynárenských společností na energetice. 
Je třeba pokračovat v odděleném dialogu pro plynárenství i v nových podmínkách, kdy zásadní  
restrukturalizace a privatizace je za námi ?  
Vzhledem k aktuální situaci v SSDC GAS není dnes plánovaný bod programu 7 Změna budoucí práce Výboru a  
Pracovní program 2013 smysluplné projednávat.  
Je třeba řešit zásadnější otázky existence a smyslu. 
Očekáváme aktuální společný požadavek sociálních partnerů adresovaný Komisi. 
 

 Hodnocení situace zástupci zaměstnanců 
Chceme v sociálním dialogu pokračovat 
Včerejší konference potřebu spolupráce sociálních partnerů potvrdila. 
Obrátíme se na národní členy Eurogasu 
Cíl je identifikovat strategické zájmy  v resortu 
 

1. Schválení zápisu z 120614 
ODLOŽENO 
+ Diskutována možnost navázaní na dodatek k zápisu zaslaný 120614 Eurogasem : 

„Paní Raabe vysvětlila, že Eurogas rozpustil svoje komité pro sociální záležitosti. Důvodem byla 
nedávná restrukturalizace v plynárenském průmyslu, která způsobila, že společnosti zaměřili svoji 
pozornost jiným směrem, a v důsledku toho se čím dál tím častěji přeměňují na energetické společnosti. 
Proto již Eurogas nebude nadále vytvářet skupinu zaměstnavatelů ve smyslu SSDC. SSDC 

http://www.gie.eu.com/
http://www.gasnaturally.eu/


odsouhlasilo, že na příští schůzce prodiskutuje, jak by se mohlo  tomuto vývoji přizpůsobit. COM vyjádřil 
svoji podporu práci, kterou komité vykonává a znovu ujistilo sociální partnery, že podpoří v jejich 
společné diskuze.“ 
 

2. Stav projektu „ Budoucnost kvalifikací a zaměstnanosti v plynárenském sektoru – 
informace ze závěrečné konference (121119) a diskuse dalšího postupu 
Viz hodnocení v rámci zahájení a informace z jednání 121119 

3. Analýza a diskuse bezpečnosti těžby ropy a plynu 
ODLOŽENO 

4. Sociální dialog energetiky – balkánské země - a 5. Sociální fórum v Černé Hoře - 120912 
ODLOŽENO 

 

5. Změna budoucí práce Výboru a Pracovní program 2013 
Viz  Carola Fischbach-Pyttel (EPSU)  121026  a Jean-Paul Tricart (EK, GŘ pro zaměstnanost a sociální otázky) 121017 : 
Z důvodu snížení personálu a zdrojů  a zároveň zvýšení agendy pro EK dochází k následujícím změnám : 

- min. jedno  zasedání v roce  bude v pondělí nebo v pátek 
- 1 plenární zasedání + 3 další v roce 
- U každého bodu jednání bude uveden stav věci, jako např.: téma a výměna pohledů, první a následná 

diskuse, závěrečná diskuse, vyjednávání, přijetí 
- Tlumočení zasedání do 3 jazyků (A, Ně, Fr)  + v odůvodněných případech další pasivní tlumočení 
- Překlady zápisů z plenárního zasedání do 3 jazyků (A, Ně, Fr)   
- Návrh zápisu od EK v rozsahu max. 2 str. do 1 měsíce 
- Pravidla pro refundaci cestovních náhrad (podm. doložení do 30 dnů od data konání) pro 15 os. na  

každé straně u pracovních skupin, 5 os. na každé straně u řídících výborů 
- Termíny pro dodání podkladů na GŘ 9 týdnů před zasedáním základní  info + 5 týdnů před potvrzení 

návrhu agendy, 8 pracovních dní před zasedáním potvrzení účasti 

 + přiblížení aktuálních záměrů  Komise : 
Na stole je téma úspor a efektivity 
EK volá po lepší disciplíně sociálních partnerů 
Předpoklad progresivního snižování podpory Výborů 
Zvýšení výkonnosti o 20% 
Požadavek referovat konkrétní výstupy a jejich přidanou hodnotu 
Předpoklad propojení rozpočtových kapitol vč. kapitol  01 - pro sociální dialogu či  02  - podpory odborových 
organizací či 03 – podpora evropských podniků a jedno datum v roce pro každou kapitolu od roku 2014. 
Informace o rozvoji rozpočtových kapitol budou následovat. 
+ informace o výměně zástupce Evropské komise pro SSDC GAS – V. Zuberec odchází a hledá se nástupce … 

 

6. Termíny 2013 
 

130226-28  Skills 
1305..   SSDC GAS 
1309..   SSDC GAS 
 
Podm. účast zástupců Eurogasu ! 
 
EPSU iniciuje schůzku s eurogasem 
Připravime do března  2013 květnové setkání s Eurogasem a Evropskou komisí a 
větší setkání za účasti více subjektů připravíme na září 
Přepokládá se iniciativa i z národní úrovně, vč. účasti národních členů na zasedání. 
 

7. Předsednictví 2013 
ODLOŽENO 

 
 

V Praze  dne 121120, Šárka Vojíková, v.r. 
 


