
Dekarbonizace energeticky náročných průmyslových 

odvětví: jaká jsou rizika a příležitosti pro pracovní místa? 

 

02 červen 2022, 09:30 - 02 čen 2022, 15:30 

Thon Brusel Centrum a Zoom 

INFO FINAL 

9.30 Zahájení a přivítání 

• Philippe Pochet, ETUI 

• Philipp Niessen, Evropská klimatická nadace 

9.45 První výsledky projektu ETUI-ECF: Účinky dekarbonizace v energeticky náročných 

odvětvích na zaměstnanost (EII) 

•  Bela Galgoczi, ETUI 

10:00 Případ Německa s výhledem na možné účinky mechanismu uhlíkového vyrovnání 

na hranicích 

• Maria Polugodina, DIW Econ 

• Dóra Fazekas a Bence Kiss-Dobronyi, Cambridge Econometrics 

10.25 Výzvy v oblasti dekarbonizace pro EII v Polsku 

• Aleksander Szpor, Instrat    

11.00 Diskuse 

11.30 Případ EII-s ve Francii 

•  José Jesus Serrano Rincon, Syndex Španělsko 



11.50 EII ve Španělsku na cestě k dekarbonizaci – co to znamená pro pracovní místa? 

• Raquel Barreiros, Syndex Španělsko 

12:10 Diskuse o Francii a Španělsku 

13.30 Případ EII-s ve Spojeném království 

• Věra Trappmannová, Jo Cutter a Ursula Balderson, University of Leeds 

13.50 Spravedlivá transformace v praxi: případ Taranto, Itálie 

• Matteo Mandelli, Univerzita v Miláně 

14.10 Diskuse 

14.30 Politická debata – Co je v sázce pro EII-s v novém geopolitickém kontextu? 

• Judith Kirton-Darling, IndustriAll 

• Florie Gonsolin, Cefic  

• Frank Siebern, Spravedlivá ekologická a digitální transformace, výzkum, GŘ pro 

zaměstnanost, Evropská komise  

15.30 Ukončení workshopu 

 

Je stále jasnější, že ropa a uhlí nemají budoucnost a éra spalovacích vozidel se pomalu chýlí ke 

konci. To je již obrovská výzva, ale dekarbonizace energeticky náročných průmyslových odvětví 

(ocelářství, chemikálie, cement, keramika a další základní materiály) je ještě komplikovanější. 

Společný projekt Evropského institutu odborových svazů a Evropské nadace pro klima byl vytvořen 

s cílem analyzovat hlavní cesty transformace těchto odvětví s ohledem na očekávané účinky na 

zaměstnanost, čímž se uznává, že deindustrializace není vhodnou metodou a že EU si v těchto 

odvětvích musí zachovat silnou kompetenční základnu. 

Tato hybridní konference se velmi komplexně věnovala výsledkům tohoto výzkumu s přihlédnutím 

k hlavním technologickým cestám, regionálním rozdílům a odhadu možných účinků budoucího 

mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a zejm. sociální dimenzi budoucích změn.  

Po ruském útoku na Ukrajinu zcela nová geopolitická situace brutálně odhaluje závislost Evropy na 

fosilní energii a téma eskaluje. 

Prezentace jednotlivých příspěvků a další info budou umístěny na stránkách www.etui.org  

V Nových Jirnech 2. června 2022 

Zapsala: Šárka Vojíková 

http://www.etui.org/

