
SSDC GAS (Výbor pro sociální dialog v sektoru plynárenství) – projekt Evropské komise : 

BUDOUCNOST  KVALIFIKACÍ A PRÁCE V EVROPSKÉM PLYNÁRENSKÉM SEKTORU 
– zápis  z jednání Řídícího výboru - 27. dubna 2012 

 

 
1. Zahájení, představení účastníků – řídící výbor projektu : 

  
EMCEF : Tamas Szekely ,Jean-Pier Damm             + Sylvain Lefebvre - sekretariát 
EPSU : Šárka Vojíková, Didier Baur     + Jan Wilem Goudrian - sekretariát 
Eurogas : Peter Gentges, oml.: Martina Efflaender  + oml. Simona  Basiu - sekretariát 
 
 

2. Aktualizace stavu projektu 
 

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. 
 

Očekávané výstupy studie proveditelnosti  
- viz prezentace  Manuela Huberta, ředitelství pro zaměstnanost ze dne 120213 : 
 

 Zmapování klíčových zainteresovaných stran 
 Zmapování národních/regionálních rad pro dovednosti v odvětví 
 Zmapování poskytovatelů/zástupců vzdělávání a odborné přípravy 
 Navázání kontaktů s těmito subjekty 
 Přehled: 

Jejich činností (produktů, služeb) 
Kdo jsou jejich zákazníci?  
Jak probíhá financování? 
Jejich zaměření/legitimita 

 Zájem pracovat v oborových radách EU 
 Očekávání ze strany národních rad/zainteresovaných stran 
 Přístup k datům a informacím o zaměstnanosti a dovednostech: 
 Kvantitativní 
 Kvalitativní 

(Specifický požadavek Evropské komise na poskytnutí prvního souboru informací v průběhu 
studie proveditelnosti) 

 Zhodnotit ochotu zainteresovaných stran účastnit se iniciativy EU 
 Definovat možný pracovní program rady EU 
 Navrhnout možnou strukturu vedení, právní formu, plán financování 
 Při ukončení studie proveditelnosti: mít k dispozici veškeré materiály k rozhodnutí, zda vytvořit či 

nevytvořit oborovou radu EU 
 
Nakonec bude založena evropská sektorová rada pro potřebné dovednosti a zaměstnanost v evropském plynárenském odvětví. 

 

 Prezentace 
+ zástupce SYNDEXu p. Stephane Portet vz SYNDEX (David Tarren a Marcel Spataru) : 
(viz aktualizované prezentace z 120416 v příloze) 
 

- Požadavek na zprostředkování kontaktů zainteresovaných subjektů 
- Projednání návrhu sumáře za jednotlivé země k projednání 
- Zaměření na cílových 25 zemí EU majících plyn 

 
 



 Kontaktování členských organizací k identifikaci zainteresovaných 
subjektů – za ČR : 
 

Ministry of Industry and Trade – MPO  www.mpo.cz  
Ministry of Education and Sports – MŠMT  www.msmt.cz 
Národní soustava povolání     www.nsp.cz 
SOU plynárenské       www.sou-plynarenske.cz 
Česká plynárenská unie      www.cpu.cz 
Český plynárenský svaz     www.cgoa.cz  
 
+ průzkumy : 

 
http://mpsv.cz  
http://www.cgoa.cz/cs/odborna-cinnost/technicke-a-programove-vybory/cinnost-jednotlivych-vyboru.ep/  
http://www.manpowerprofessional.cz/  

 
+ 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 formace o stavu projektu 

 
3. Průzkum  

Eleni Dapergola, EK  DG Empl. C2 – zakládání SR 

 
Viz Applicatio form VP/2011/001/0053 

 
Podmínky viz také info z jednání 120213 – viz příloha, mj. 

- EK financuje 80% a podpora bude dále klesat k nule 
- Nepředpokládá se ostré oddělení sektoru 
- EK nebude posuzovat zvolené kontakty 
- Projekt nelze slučovat s jinými přístupy, výsledně však má být SR součást sociálního dialogu 

 
4. Jednání 7. září 2012  - první diskuse agendy  

 
Pozvat zástupce z jiných organizací k prezentaci zkušeností s obdobným projektem, 
zástupce sociálních partnerů a zástupce EK na téma SR, dále pak prezentovat zkušenosti z národních úrovní 
 

5. Časový plán 
 

14 .6  2012 čtvrtek SSDC GAS 
7.   9. 2012 pátek  vč. SSDC GAS 

 
 
 

6. Různé 

 
 
 
 
V Praze dne 120427, Šárka Vojíková, v.r. 
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