
     

 

 
 

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 23. 3. 2022, 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): 

 

09:00 – 10:00 Samostatná přípravná jednání 

Předjednání 29 účastníků vč. tlumočníků pro Angličtinu, Francouzštinu a pasivně Italština. 

Sophie Granade zahájila komentářem dnešní agendy vč. prvního návrhu společného dokumentu 

„Reprezentativnost sociálních partnerů v plynárenském sektoru“ ze dne 22. 1. 2022 zaslaného 

k připomínkám – viz příloha 

 

Dokument bude dne znovu diskutován, následně připomínkován a zaslána verze 2. k dalším 

komentářům. 

Později se z technických důvodů připojil předsedající Matthew Lay s komentářem k situaci na 

Ukrajině. 

Následně se připojuje i generální tajemník EPSU J. W. Goudriaan s komentářem k důsledkům války 

na Ukrajině pro energetický sektor a vyzývá k dalším projevům solidarity. 

Denis Benjamin popisuje možně cesty a formy diverzifikace dodávek z Ruska a jejich finanční, 

časové ale také sociální aspekty. 

 

10.00-10.10 Společné jednání a uvítání předsedkyně 

Předseda Matthew Lay 

37 účastníků 



Schválení zápisu z posledního zasedání SSDC – 29. 11. 2021 

Minutes SSDC Gas 

_29112021_track changes sent to partners.pdf
  

Zápis SDC Gas 

_29112021_v režimu revizí partnerů.pdf
 

 

Přijetí programu jednání 

Schváleno 

 

Aktualizace z Evropské komise EK (10min) 

 

Diskuse vodík a Dekarbonizační plyn. balíček (50 min) 

• Prezentace James Watson, eurogas 

Komentář bez prezentace. 

 

• Reakce EPSU, industriál, Eurogas 

Opakované komentáře ke krizi na Ukrajině a dopadech do energetického sektoru.  

Možná řešení naráží mj. na skutečnost, že energetický sektor je soukromých rukou. 

 

• Otázky a reakce členů 



Zaměstnanost a dovednosti v plynárenském sektoru 

• Aktuální informace o společném výzkumném projektu o zaměstnanosti 

v plynárenském sektoru 

Any Isabel Martinez, Syndex 

Studie financovaná Evropskou komisí (DG EMPLOY) ve spolupráci s EPSU a IndustriAll 

Europe, partnery v evropském sektoru Sociální dialog pro plynárenský sektor. Jeho hlavní 

cíle jsou: 

• Analýza současné struktury zaměstnanosti předvídající změny, kterými sektor prochází, a určující 

budoucí kvalifikační potřeby pracovní síly. 

• Shromažďování solidních podkladových informací a analýzy s cílem určit budoucí dovednosti, které 

pomohou sociálním partnerům při přijímání další iniciativy. 

 

Projekt bude mít dva hlavní výstupy. 

A. Studie provedená externím konzultantem a podporovaná SSDC a řídícím výborem o 

současnosti a budoucnosti struktura zaměstnanosti v evropském plynárenském 

sektoru, včetně: 

• Rozdělení zaměstnanosti podle zemí pro analýzu problémů v regionálním měřítku, 

• Identifikace hlavních společností v odvětví. 

• Identifikace různých kvalifikačních potřeb a výzev, kterým bude sektor čelit, aby si zajistil profesní 

dráhu rozvojem budoucího zaměstnání 

profily. 

B. Plán pro spravedlivý přechod dovedností a kvalifikací v plynárenském sektoru na 

základě závěrů studie, který bude poskytovat poradenství pro sociální partnery na 

národní a místní úrovni. 

Update Gas Sector 

Study_251121.pdf  

 

Aktuální zpráva Syndex 

Plynárenský sektor 
V KONTEXTU EVVROPSKÉ ENERGETICKÉ ZMĚNY 
PŘIJETÍ ZMĚNY SPRAVELIVĚ PRO ZAMĚSTNANCE 

Intermediate report 

draft 220321.pdf  

 

 



• Výměna informací o sociálních a pracovních aspektech spravedlivého 

přechodu v plynárenském odvětví 

Pablo Jacome Alvarez a Endre György, Ředitelství pro zaměstnanost 

Prezentace se zaměřila na téma kvalifikací, ceny energií a také na dopady války na Ukrajině a 

potřebu diverzifikace zdrojů a alternativy pro ruský plyn. 

Prezentace bude následovat. 

 

Diskuse se členy 

Panuje shoda na rostoucím významu sociálního dialogu 

 

Stanovisko EPSU k budoucnosti energetických dodávek v době krize 

Na závěr vyzýváme Komisi, aby upřednostnila otevřenou diskusi o naší energetické budoucnosti v zájmu lidí a planety. Taková debata 

musí být vedena otevřeným způsobem, brát vážně alternativy k současným dogmatům volného trhu. 

Jedním z příspěvků do této debaty je Odborový program pro veřejnou nízkouhlíkovou energetickou budoucnost. 1Program vypracovaly 

Odborové svazy pro energetickou demokracii. Jedná se o síť, která sdružuje 89 odborových orgánů z 26 zemí na šesti kontinentech a 

řeší současný stav a budoucí vize našich energetických systémů. Nastiňuje alternativu k současným neoliberálním klimatickým a 

energetickým politikám, kterým se nepodařilo zastavit nárůst emisí skleníkových plynů a které nechávají uživatele napospas nestálému 

trhu. Nabízí plán budoucích veřejných a demokratických energetických systémů v zájmu lidí a planety. 

Debata musí zahrnovat nezávislé posouzení dopadů energetické liberalizace na naše dodávky energie. Musí zahrnovat odbory a 

zástupce organizací zabývajících se energetickou chudobou. Evropské energetické odbory v EPSU jsou připraveny zapojit se do této 

debaty. Chceme dodávat zelené, cenově dostupné a spolehlivé dodávky energie, abychom zajistili právo na energii pro evropské lidi a 

energii pro náš průmysl a veřejné služby. 

 

EPSU Statement on 

the future of our energy supply at a time of crisis_FINAL.pdf 

 

Různé 

Následující termíny jednání Výboru SSDC GAS: 

7. 6. 2022  SSDC GAS 

26. 9. 2022  SSDC GAS 

 

Zapsala: Šárka Vojíková 

V Nových Jirnech 21. 3. 2022 

Oficiální zápis bude následovat. 

 
1https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Trade%20Union%20Program%20for%20a%20Public%20Low-
Carbon%20Energy%20Future_0.pdf  

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Trade%20Union%20Program%20for%20a%20Public%20Low-Carbon%20Energy%20Future_0.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Trade%20Union%20Program%20for%20a%20Public%20Low-Carbon%20Energy%20Future_0.pdf

