
 
 

BOJ O BUDOUCNOST PRO VŠECHNY (fyzické setkání) 
Panevropská konference svazů veřejných služeb EPSU  
10. května, 13:30 – 17:15 CEST  
11. května, 09:00 – 15:30 SELČ  
Počet účastníků 47, ČR: Šárka Vojíková (SOS ENERGIE), Michal Votava (S UNIOS) 
Jazyky: aktivní EN, FR, DE, IT, SV, RU, BCS; pasivní ES, CZ  
 
Úterý 10. května: 13:30 – 17:15  
13:30 – 14:00 
  
Uvítání Matthew Lay, UNISON, Spojené království  
Matthew komentuje aktuální geopolitickou situaci a energetickou krizi.  
Světové ceny energii strmě stoupají ve více než polovině zemí. 
Minuta ticha za oběti války na Ukrajině. 
Jan Willem Goudriaan, EPSU 
Jan Willem navazuje komentářem aktuální situace na Ukrajině a také k vývoji energetických trhů a 
dopadů na pracovníky a souvisejícícagendu odborových organizací s příklady z jednotlivých zemí. 
Ludovic Voet, ETUC 
Obdobným pohledem komentuje aktuální témata války, energetiky a spravedlivé zelené 
transformace i zástupce ETUC. 
 

 



14:00 – 14:30  
Hlavní projev: Diederik Samsom, vedoucí kabinetu Franse Timmermanse EU (online)  
Bez prezentace. Čtení připraveného shrnutí aktuální situace. 
 
14:30 – 15:45  

Strategie Unie o budoucnosti energetiky v době krize  
Hlavní projev: Sean Sweeney, TUED (online) - omluven 
Muriel Marcilloux, FNME – CGT, Francie 
Úvodní komentář k aktuální situaci přednesla moderátorka tohoto panelu 
Ambrosio José Arias, UGT FICA, Španělsko  
Energetická krize, nezaměstnanost a reálná hrozba energetické chudoby apeluje na posílení 
odborů a prosazování sociálního rozměru všech vysoce aktuálních témat.  
Je velmi nezbytná spolupráce také na nadnárodní úrovní. 
Cornelia Ernst, poslankyně EP, Die Linke, Německo  
Právo na energii musí být zachováno pro všechny.  
Aktuální počty lidí energetickou chudobou postižených je nepřijatelný stav, který apeluje na 
okamžité řešení na lokální i centrální úrovni i s využitím Evropského sociálního fondu ESF.  
Je nezbytné provést také zásadní a rychle změny dosavadního nastavení pravidel. 
 

 
 
 
16:00 – 17:15  

Právo na veřejné služby – pro pracovníky, uživatele a planetu 
Hlavní projev panelu: Judith Vorbach, komora práce, Rakousko  
 

Right to public 
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Nezbytné změny ekonomického řízení 
Je nutná reforma přezkumu správy věcí veřejných 
• žádný návrat ke starým pravidlům, ale nasměrování k udržitelnému rozvoji pohody 
• zaměřit se na zastřešující politické cíle 
• stabilizovat hospodářskou činnost a zaměstnanost 
• zajistit dostatečnou úroveň investic 
• společné fiskální kapacity 
• učinit ji transparentnější a demokratičtější 
 
Soustředit se na veřejné investice 
Zajištění dostatečného stavu veřejného kapitálu 
• veřejné investice lze nejsnáze odložit v krátkodobém horizontu 
• alarmující nedostatek veřejných investic 
ALE: základ veřejných investic pro budoucí prosperitu a blahobyt 



• v současné době: masivní investiční výdaje 
• udržitelnost životního prostředí / cíle v oblasti klimatu 
• sociální udržitelnost 
• naléhavé výzvy kvůli válce na Ukrajině 
 
Financování sociální a ekologické transformace 
• příjmová strana veřejného rozpočtu 
• daně založené na zisku a aktivech 
• omezení daňové soutěže mezi EU a mezinárodní oblasti, 
• Pravidlo zlatého investování 
• společný nástroj EU 
   příklad: nástroj pro transformaci energetiky 
   RRF alespoň jako šablona 
• Klíčová úloha veřejných služeb 
• přeorientovat soukromé investice (taxonomie EU) 
 
David Boys, PSI Yorgos Argovtopoulos, odborový svaz ve vodárenské společnosti Eyath, 
Řecko  
Komentář k 10 let krize, více než 2 letům pandemie a 3 měsícům války …  
Co ještě zhorší situaci pracujících, aby politici přišli se skutečným řešením? 
 

 
 
Martha Myers, Přátelé Země Evropa  
Komentář situace z pohledu této iniciativy, Přátelé země Evropa, spolupracující s ostatními 
subjekty. 
 
Středa 11. května: 09:00 – 15:30  
09:00 – 09:30  

NE VÁLCE NA UKRAJINĚ! Projev solidarity s ukrajinskými pracovníky  
společné foto viz internet www.epsu.org 

 

http://www.epsu.org/


09:30 – 10:30  

Posílení unie prostřednictvím solidarity:  
Organizace pro moc a Odborová solidarita  

Miloš Vlaisavljevic, organizační tým EPSU  
Elena Crasta, Just Transition Center Kıvanç Eliaçık, DISK, Turecko 
Richard Ponds, EPSU  
Panelisté shrnuli dosavadní aktivity EPSU na podporu organizovaní a také pokroky některých 
odborových organizací při tvorbě nové strategie organizování a jejich význam pro posílení 
odborové organizace k dosahování společných cílů a pro řešení aktuálních kritických témat. 
 
Další diskuse se zabývala odpadového hospodářství v národním i světovém měřítku z hlediska 
pracovních podmínek a ekologie. Následovala informace ke stávce za zlepšení mzdových 
podmínek v tomto oboru v Itálii 29. 6. 2022. EPSU přislíbil tradiční podporu. 
 
10:45 – 12:00  

Budoucnost práce v měnícím se sektoru veřejných služeb:  
Kolektivní vyjednávání a Sociální dialog  

Oceano Letterio, FILCTEM CGIL / Luigi Sedran, FLAEI CISL, Itálie  
Prezentace kolektivní smlouvy o agilním přístupu sociálních partnerů k řešení postpandemické i 
aktuální geopolitické situace. HR je centrum přechodu na eco-digitalizace aktivit Enelu. 
Wel-being, zapojení a produktivita; chování a BOZP. 
NWOW v Enelu – Smart working in Enel – vedla k podpisu této kolektivní dohody, obsahující mj. i 
podmínky práce z domova. 18 000 z 30 000 zaměstnanců Enel pracuje z domova. 
Předvídání a řízení změn a mnoho dalších principů lze dohodnou globálně. 
 
Clivia Conrad, ver.di, Německo (online)  
Bronagh O'Hagan, Eurogas  
 
 
Polední přestávka 12:00 – 13:30  
13:30 – 15:00 

Zdraví a bezpečnost – cesta vpřed, protože se naše planeta zahřívá  
Hlavní projev: Claudia Narocki, Fundación 1º de Mayo, CC.OO, Španělsko  
Vera Weghmannová, PSIRU, Velká Británie 
 

Health and Safety - 

the way forward as our planet is heating up_presentation.pdf
  

 
15:00 – 15:15  

Prezentace usnesení EPSU  

 
15:15 – 15:30 
Kongres EPSU 2024, červen v Bukurešti 
 
Zapsala: Šárka Vojíková 
V Nových Jirnech 12. května 2022 

 


