EVROPSKÁ KOMISE
Ředitelství pro zaměstnanost, sociální otázky a zapojení
Řízení zaměstnanosti a sociálních záležitostí

Sociální dialog

Zasedání pracovní skupiny SSDC GAS 27. 4. 2021, online
(SSDC GAS - Sociální dialog v plynárenském sektoru)
INFO FINAL

Účastníci za zaměstnance a za zaměstnavatele, DG Energy (Ředitelství Evropské komise pro
energetiku) a DG EMPL (Ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost):

Čas:
09:00 - 10:00 přípravná setkání
Diskuse bodů následného společného jednání se zástupci zaměstnavatelů a EU
26 účastníků

10:00 - 13:00 společné setkání
43 účastníků

10:00 Uvítání

10:05 Nominace nového předsedy (Eurogas)
Silvia Vlasceane, Engine, Rumunsko

10:10 Přijetí návrhu pořadu jednání a zápisu z předchozího plenárního zasedání
Schváleno bez připomínek

Draft minutes_SSDC
Gas_ 23112020.pdf

10:15 – 10:45 Zaměstnanost ve francouzském plynárenském sektoru
a aktuální vývoj
Prezentace francouzských sociálních partnerů

SSDC FD FR
V012-2021.pdf

Výzva k prezentaci situace z dalších zemí na příštím jednání Výboru.

10:45 – 11.00 Dopad pandemie COVID-19 na plynárenský sektor:
aktualizace delegátů
Info ŠV:
Pozitivní trend vývoje pandemie COVID-19 se odráží i v číslech českých plynárenských společností.
Zaměstnanci podstupují COVD-19 antigenní testy s platností na 7 dní.
Ve spolupráci s MPO bylo zahájeno preventivní očkování zaměstnanců kritické infrastruktury.
Všechny služby vůči zákazníkům byly během pandemie zajištěny.

11.30 Evropský podpůrný projekt: Výzvy a příležitosti pro zaměstnanost
v plynárenském sektoru v kontextu změn v energetice: Zajištění změny pro
zaměstnance
Prezentace projektových aktivit a pracovní plán na příští dva roky.
Nominace do řídícího výboru projektu za industriál a EPSU

11:45 Nový plynárenský balíček EK a klimatické cíle 2030
Prezentace ředitelství pro energetiku
Prezentace balíčku „Fit pro 55%“ eurogas
Diskuse

12:45 Aktualizace sociální politiky ředitelství pro zaměstnanost (zaměření na
evropský Pilíř sociálních práv a akční plán)
Aktualizovaná prezentace bude následovat

Různé
Následující termíny jednání Výboru SSDC GAS:
20. 9. 2021
29. 11. 2021

Zapsala: Šárka Vojíková
V Nových Jirnech 27. 4. 2021
Oficiální zápis bude následovat.

