Budoucnost dovedností a práce v evropském plynárenství – konference 121119 - FINAL

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.

1. Zahájení

EPSU – Jan Willem Goudriaan, Eurogas - Peter Gentges, IndustriAll – Sylvain Lefebvre
… rekapitulace projektu, poděkování za účast na konferenci, ale i práci během projektu, jehož výstupy
jsou důležitým přínosem pro řešení nelehké situace v plynárenském sektoru, informace k situaci
v ostatních odvětví s důrazem na význam sociálního dialogu
v evropském plynárenském sektoru
Perspektivy evropského plynárenského sektoru
Oliver Lebois, Entso-G – viz prezentace v AJ na http://www.epsu.org/a/8855, mj. :
Struktura ENTSO-G
Předpokládaný vývoj poptávky po plynu a jeho upřesňování mj. v reakci na pokračující krizi
Projekty k navýšení kapacity infrastruktury o cca 30% a jejich posuzování
Perspektivy infrastruktury budou aktualizovány v únoru 2013 (TYNDP 2013 – 2022) k 3-měsíční veřejné
konzultaci a následnému odsouhlasení
Otázka vazby vývoje v sektoru na zaměstnanost a kvalifikace zůstává pro mnoho neznámých otevřena
Výzvy evropského plynárenského sektoru
Francois-Régis Mouton, European Affairs Total S.A. Chairman GasNaturally – viz prezentace
v AJ na http://www.epsu.org/a/8855, mj. :
Struktura GasNaturally : 7 organizací (mj. eurogas, IGU, marcogaz,…) a 133 evropských společností,
Plyn a jeho výzvy, paroplynové elektrárny s nejlacinějším Capex bez závislosti na větru či slunci a
třetinovým zatížením emisemi oproti uhlí, možnosti uskladnění přebytečné energie
Otázka zlepšení nedobré image plynu v Bruselu (nízká flexibilita, vysoké emise, …) je nedořešena

2. Situace

3. Příklady z členských zemí EU

Celkový přehled
Syndex, David Taren – omluven pro nemoc
Vz. Jan Willem Goudriaan – viz prezentace v AJ na http://www.epsu.org/a/8855, mj. :
Výběr francouzské konzultační společnosti Syndex
Osloveno 25 zemí EU s tím, že existuje předpoklad dalšího rozšíření
Bez zaměření na organizace řešící BOZP, které pracují ve své specifické oblasti velmi dobře
Zastoupení sociálních partnerů je na různé úrovni
Různé regulační instituty
Rozdílné složení a funkce SR, státní i soukromé
Situace v ČR
Mgr. Marcel Navrátil – viz prezentace v AJ na http://www.epsu.org/a/8855
Konzultant trhu práce a lidských zdrojů
TREXIMA, spol. s r.o.

Marcel Navrátil je v rámci konsorcia, které organizuje činnost sektor dovedností rad v České republice
(Česká obchodní komory, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Trexima, s.r.o) zodpovědný za rozvoj
spolupráce mezi českými sektorovými radami a odborníky mapujícími potenciál evropských sektorových rad.

V České republice jsou Sektorové rady iniciativou zaměstnavatelů.
SR se obvykle skládá ze zástupců zaměstnavatelů - firmy působící v příslušném odvětví nebo profesních sdružení.

Základní složení SR je obvykle doprovázeno zástupci pedagogů, akademických pracovníků, odborů, příslušných
ministerstev. Zastoupení zaměstnavatelů tvoří dvě třetiny SR.

29 sektorových rad v ČR
Složení SR vč. zástupců zaměstnanců
Chybí jasná vize o plynárenství
Chybí větší zapojení plynárenství
Energy &Utility Skills Limited, Head of client management www.euskills.co.uk
Richard Johnson - viz prezentace v AJ na http://www.epsu.org/a/8855
Svaz zaměstnavatelů
Zahrnuje 90 % energetických společností ve velké Británii
Náklady na řešení budoucnosti kvalifikací jsou hrazeny z členských příspěvků
Koordinace s Marcogaz
Odborné a profesní vzdělávání v Německu
Uwe Wetzel
DVGW – německá asociace pro plyn a vodu
Vytváří právní rámec pro odborné vzdělávání

4. Další postup

Budoucí výzvy pro sektor – panelová diskuse
Entso-G, Marcogas, Eurofound/ILO or Cedefop
Příklady spolupráce evropských rad
Ilaria Savoini, Senior Adviser, Eurocommerce

- viz prezentace v AJ na http://www.epsu.org/a/8855
Odborová organizace v rámci EPSU
Sektor obchodu (15% všech zaměstnanců)
Zmapovaní institucí – vytvoření webu – správa webu typu Wiki – portálu
Oficiální představení ESR pro obchod bude 121205
Co nabízíme, jak podporujeme Evropské sektorové rady
Eleni Dapergola, DG Employment

Otázka dalšího pokračování projektu závisí na reprezentativnosti sebraných dat. Zda má ESR smysl,
zda máme o čem komunikovat a co to jednotlivým zemím přinese závisí na kvalitě zapojených subjektů.
Pro finanční podporu je prostor i více než tři roky. První fáze je mapování s předpokladem podání
dalšího návrhu resp. požadavku na financování a tak postupovat i po dalších jednotlivých fázích. Nyní
by měla následovat fáze zapojení reprezentativních zástupců ze zemí.
Přehled subjektů ochotných se zapojit a další postup
David Tarren, Syndex – omluven pro nemoc

Diskuse a závěry

EK poskytuje 100.000 Euro na fázi mapování
Na dalších pět let další finance, a to vždy na 12 měsíců s předpokladem opakováním žádosti o další
příspěvky a postupným snižování grantů.
EK bude každoročně hodnotit přinos pro otázku pracovních míst, jaké konkrétní kroky byly sociálními
partnery učiněny na podporu zaměstnanosti. Co konkrétního a s jakými výsledky se v rámci příslušné
fáze projektu realizovalo.
Nakonec musí být ESR finančně soběstačná.

5. Závěr
EPSU, Eurogas, IndustriAll
Další postup bude diskutována schválen v rámci SSDC GAS zasedání 121120.
V Praze dne 121119, Šárka Vojíková, v.r.

