
 
    EVROPSKÁ KOMISE 

Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti 
 
Sociální dialog, sociální práva, pracovní podmínky, adaptace na změnu 
Sociální dialog, průmyslové vztahy 

 

Zasedání  :  Odvětvového výboru pro sociální dialog v oblasti plynárenství – SSDC GAS  
Termín  :  09. 09. 2010 
 

Program 
 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu z poslední schůze PS 

3. CSR – návrh online dotazníku k politikám CSR 

4. Zpráva o zasedání expertů o budoucnosti plynu (16 nebo 18 listopad) 

5.  Budoucí energetické strategie  

6. prezentace DG ENERGY Pracovního programu 2011 

7. Sektorové rady dovedností - EPSU/EMCEF návrh způsobu mapování – diskuse 

8. Studie zaměstnanosti v plynárenském a elektro sektoru v zemích západního Balkánu  

9. Generální ředitelství pro zaměstnanost interní pracovní materiál  

10. Pracovní program SSDC GAS 2011 

11. Termíny 2011 

12. Volba předsedy 2011 (Eurogas jmenuje předsedu 2011) 
 

 

 Ad1) Schválení program       O.K. 
 

 Ad2) Schválení návrhu zápisu 
 

+ doplnění o dohodě společného prosazování tématu způsobilostí   O.K. 
 

 Ad 3) CSR – dotazník 
100909 - Pokračovala debata o společenské odpovědnosti firem (CSR). Členům byl k připomínkám 

rozeslán návrh dotazníku. 
101015 – přip. OS TG a jejich vypořádání v druhém návrhu ze dne 101116 

 a) doplnění EPSU a EMCEF do úvodu 
 b) úprava času potřebného k vyplnění 
 c) doplnění dokumentů, kde jsou příslušné politiky upraveny 
 d) rozšíření příkladů globálních reportingů, mj. Global Compact  
 e) překlad dotazníků do jednotlivých jazyků 

101117 – Projednání a shoda na zapracování a řešení zbývajících přip. a následné rozeslání 

 Ad 5) Zpráva o zasedání expertů o budoucnosti plynu (16 .nebo 18. listopadu) 

- Téma bylo posunuto z důvodu nepřítomnosti příslušného experta 
 

 Ad 6) Budoucí energetické strategie – prezentace Generálního ředitelství Evropské 
komise pro energetiku (DG Energy)  - Pracovní program 2011 

- Prezetoval pan Kilian Gross , zástupce DG Energy 
- Prezentace bude následovat, mj.: 

 http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm  
 10% ze všech projektů k realizaci v rámci 5-ti leté strategie EU se týká energetiky 
 Spolehlivost a diversifikace zdrojů podporou příslušným projektů 

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm


 Rozvoj infrastruktury, smartgrids, supergrids 
 Evropský trh a národní trhy s plynem 
 Energetický mix v kompetenci jednotlivých zemí 
 101117  přijetí tzv. infrasturálního balíčku viz 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm  
 Příprava dodatku k regulaci plyn. sítí (změna Argeg od 3/2011 
 Příprava směrnice o ochraně zaměstnanců vč. systému rekvalifikací v reakci na energetickou politiku EU 

v 1.Q 2011 
 

 Ad 7) Sektorové rady dovedností - diskuze o možných studií proveditelnosti 

– mj. představení nastavení Sektorových rad v ČR – viz příloha 

 Založeno na úpravě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
 Ověřování kompetenci autorizovanými osobami 
 Celoživotní příležitost k získávání kvalifikací, které jsou trhem práce jasně vymezeny 
 NSK = soubor kvalifikačních standardů tvořených prostřednictvím Sektorových rad 
 Aktuálně 10 SR vč. Sektorové rady pro Energetiku (vč. plynárenství) s předpokladem dalších 9 SR 

v tomto roce a dalšími v 1Q 2011 
 Hlavní přínosy : 

1. Pro občany : nová kvalifikace a nové pracovní možnosti 

2. Pro zaměstnavatele :standardizace kvalifikačních požadavků, řešení nedostatkových, nových 
kvalifikací a zapojení do financované Aktivní politiky zaměstnanosti 

3. Pro zástupce zaměstnanců: ….VZDĚLÁVÁNÍ – ZAMĚSTNANOST 

– Prezentace realizované Sektorové rady EU pro bankovnictví ze strany EK 

– Eurogasem bude realizován elektronický průzkum k zmapování ve všech zemích (co a jak se realizuje, 
jaké je napojení na sociální dialog a jak vidí smysl napojení na evropský systém) 

– Zástupci zaměstnanců předloží Komisi návrh společného projektu k řešení na evropské úrovni 

 

 Ad 8) Studie zaměstnanosti v plynárenském a elektro  sektoru v zemích záp. Balkánu  

- probíhá aktualizace dokumenty, závěrečná zpráva bude následovat 101124 

 Ad 9) Generální ředitelství pro zaměstnanost interní pracovní materiál 

- Komentář a diskuse k probíhající aktualizaci 

 Ad 10) Pracovní program SSDC GAS 2011 

- Vychází  z program 2010 

- Doplnění tématu způsobilostí 

- Vytvoření pracovní skupiny pro budoucnost plynárenství 

- Předložení pracovního programu Komisy do konce ledna k následné alokaci nákladů 

 Ad 11) Termíny 2011 

110112 pracovní skupina k budoucnosti plynárenství 
110223 pracovní skupina k budoucnosti plynárenství 
110411 workshop SSDC GAS 
110912 workshop SSDC GAS 
111115 plenární zasedání SSDC GAS 

 Ad 12) Volba předsedy 2011 (Eurogas jmenuje předsedu 2011) 

Předseda  Martina  Ifflaender  eurogas 
Místopředseda Didie Baur   epsu 
Místopředseda Tamas Szekely  emcef 
Místopředseda Peter Gentges  eurogas 

 
INFORMACE Z JEDNÁNÍ  
Šárka Vojíková, 101119 
 

 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm

