
      

 

 
 

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

Sociální dialog 
 

                

Odvětvový výbor pro sociální dialog v plynárenství 

Zasedání pracovní skupiny SSDC GAS 20. 9. 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): 

26 účastníků vč. tlumočníků pro Angličtinu, Francouzštinu a Maďarština (záměna za požadovanou 

Polštinu). Na příští jednání bude zajištěno více jazyků. 

 

09.00 - 10.00 Samostatné přípravná setkání  

Na společném jednání bude mj. dořešena změna předsednictví Výboru pro SSDC GAS. 

Pozvání na dnešní jednání nepřijal zástupce DG Energy, Prezentaci k FIT to 55 přestaví zástupce 

eurogas.  Sophie Granát představila shrnutí záměrů FIT to 55 z pohledu odborů s tím, že důležitější 

než mnoho slov, jsou konkrétní činy a závazky. Vzniku dokumentu předcházela více než dvouletá 

diskuse se zapojením sociálních partnerů, která musí pokračovat a vést k jasnému řešení. 



Jacob Embacher informoval o stavu projektu sociálních partnerů „Výzvy a příležitosti pro 

zaměstnanost v odvětví plynu v kontextu evropské energetiky. Přechod: Zajištění spravedlivého 

přechodu pro pracovníky “ zaměřeného na dopady plánované přeměny energetiky. Zahajovací 

jednání bylo realizováno v pátek 17. září 2021, následovat budpou průzkumy a analýzy vedoucí 

k nalezení nejlepší praxe pro další postup tzv. Road Maps.  

Závěrečná Konference je plánována na podzim 2022. 

Prezentace bude zaslána k připomínkám. 

 

10.00-10.10 Uvítání 

Předsedkyně Výboru Kavita Ahluwalia 

Na jednání se připojilo 13 zástupců zaměstnavatelů 

Pravidla chování pro online schůzky 

Přijetí programu jednání 

Přijetí zápisu z posledního zasedání SSDC - 27. dubna 2021 

Návrh zápisu viz příloha byl schválen 

 

10,10-11,00 Představení balíčku Fit to 55 se zaměřením na dopad na Plynárenský 

sektor   

Reakce společností industriAll, EPSU a Eurogas (po 5 minutách) 

Otázky a odpovědi 

Zástupce DG Energy pozvání nepřijal. Nahrazeno prezentací eurogas: 

James Watson, eurogas,  

Shrnutí legislativního vývoje dopadající do energetiky vč. Klimatického balíčku i Systému 

obchodování s povolenkami, který má směřovat k cílovým hodnotám emisí v roce 2030 a nulovým 

emisím v roce 2050 dopadající do nových technologických řešení v oblasti energetiky i plynárenství. 

Prezentace bude následovat. 

 

Jacob Embacher, EPSU 

Shrnutí přístupů odborových organizací v rámci sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na 

národní i evropské úrovni. Potvrdil podporu zájmů spotřebitelů energií. 

 

11.30-11.50 Nové technologie v plynárenství – Prezentace společnosti Eurogas 

Geert Meulenbelt, eurogas 



Role digitalizace a umělé inteligence pro dekarbonizaci plynárenství, biomethanem s vodíkem s 

požadavek sledovatelnosti energie k integraci sektoru. Předmětem zájmu je vlastní plynárenská 

technologie, tzv. zelené faktury a ochrana majetku. 

 

11,50-12,20 Situace zaměstnanosti v italském plynárenském sektoru a 

Spravedlivý přechod: - Společná prezentace italských sociálních partnerů  

Posunuto na další jednání 

 

12.20-12.35 

Aktualizace společného projektu „Výzvy a příležitosti pro 

zaměstnanost v odvětví plynu v kontextu evropské energetiky 

Přechod: Zajištění spravedlivého přechodu pro pracovníky “ 

Viz samostatné předjednání 

 

12.35-13.00 

Různé 

… 



 

 

Různé 

Následující termíny jednání Výboru SSDC GAS: 

29. 11. 2021 

 

Zapsala: Šárka Vojíková 

V Nových Jirnech 20. 9. 2021 

Oficiální zápis bude následovat. 


