
o  Schválení  zápisu  z  plenárního  zasedání  SSDC  dne  29.  listopadu  2021

  Přijato

-  Diskuse  o  společné  evropské  akci  RePower  EU  pro  dostupnější,  bezpečnější  a
udržitelná  energie  (50  min)
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o  Přijetí  programu  jednání

o  Briefing  Jamese  Watsona,  Eurogas

  Přijato

21.  března  2022,  9:00  až  12:45  CET,  online

  Naléhavá  potřeba  snížit  závislost  na  ruském  plynu  (stejně  jako  ropě  a  uhlí)

  Snížit  dovoz  z  Ruska  o  2/3  do  konce  roku  –  100  mld.  m3  zemního  plynu.  To  je  nyní  1/3  celkové  
spotřeby  plynu.  Do  roku  2030  bychom  již  neměli  dovážet  plyn  z  Ruska.

Aktivní  tlumočení  v  angličtině,  francouzštině  a  španělštině

-  Solidarita  s  Ukrajinou

Pasivní  tlumočení  v  italštině

o  Dohodli  jsme  se,  že  sociální  partneři  přijmou  společné  poselství  solidarity  pro  pracovníky  v

Začátek  samostatných  přípravných  sezení  pro  sociální  partnery  v  9:00

  V  dubnu  očekáváme  návrhy  na  navýšení  skladu  –  do  listopadu  2022  by  mělo  být  naplněno  z  
90  %  –  skladovací  povinnosti  by  znamenaly  změnu  strategického  významu.

Ukrajina.

Začátek  společné  pracovní  skupiny  v  10:00

•  Také  Naftogaz  Ukrajiny  potřebují  podporu  pro  získání  nového  vybavení,  které  bylo

  Úložiště  sníží  závislost.  Cíle  na  roky  2023/2024  budou  delegovány
akt.

zničeno.

-  Vítejte  u  předsedy

  Klíčem  k  dosažení  tohoto  cíle  bude  přeshraniční  spolupráce.
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  Dopad  krize  na  pracovníky  je  vážný  z  hlediska  kupní  síly  a  zaměstnanosti  v  mnoha  odvětvích.  

Zaměstnanost  může  být  ohrožena  zpomalením  výroby  nebo  uzavřením  linek.

Nová  propojovací  vedení  mohou  být  projekty  EU  společného  zájmu

  Důležitá  je  také  revize  důležitých  projektů  rozvoje  terminálů/potrubí  a  jejich  připravenosti  na  

vodík

politiky  pro  tuto  investici  potřebné.

  Pokud  jde  o  vytápění,  plán  je  nainstalovat  do  roku  2030  30  milionů  tepelných  čerpadel

  Diverzifikace  –  partneři  LNG  (Katar,  Trinidad  Tobago,  USA,  další  místa)  mohou

  LNG  je  globální  trh.  Musíte  převyšovat  jiné  smlouvy  –  nechceme  nutně  nabídkovou  válku  

s  Čínou,  Indií  a  dalšími  zeměmi.

  Zdůrazňuje  závislost  EU  –  60  %  primární  energie  –  90  %  na  plynu.

znamená  2  miliony  ročně.  Náklady  na  tepelné  čerpadlo  se  pohybují  mezi  10-15000  Euro.

  10  mld.  m3  může  pocházet  z  jiných  ropovodů,  jako  je  Ázerbádždžán,  Alžírsko,  Norsko

dodat  50  bcm  –  téměř  ½  toho,  co  je  potřeba.

Vyžaduje  to  masivní  počáteční  investice,  ale  nevidíme,  že  se  to  děje.

  Logika  trhu  ztěžuje  reakce.

  Příklad  z  Velké  Británie  –  zvýšení  tepelných  čerpadel  vyžaduje  kvalifikované  pracovníky  –  v  současnosti  

je  jich  nedostatek.

  LNG  terminály:  Německo  nemá  žádné,  Španělsko  6  s  jedním  ve  výstavbě  –  vidíme

zvýšení  proudění  ze  západu  na  východ.

  Mělo  by  se  vyrábět  více  obnovitelného  plynu.  To  už  mělo  být  provedeno.

Jedním  z  příkladů  je  městský  odpad  k  využití  pro  biometan.

  Důležitá  bude  kapacita  stávajících  sítí  vyrovnat  se  s  těmito  novými

  Italská  vláda  chce  přidat  biometan  do  obnovitelné  elektřiny

  Biometan  je  lokální,  to  znamená  i  více  místních  provozovatelů.  Musíme  vidět  jak

teče.

můžeme  zvýšit  produkci.

cíle.

  Od  zemního  plynu  po  biometan  jsou  dovednosti  podobné  a  přenositelné.  To  není  případ  vodíku  

odlišný,  kde  jsou  bezpečnostní  aspekty  odlišné.

  Dovoz  a  infrastruktura/potrubí.  Více  investic  do  infrastruktury  a

  Francouzská  vláda  bude  muset  pomoci  ve  spojení  se  Španělskem  a  dále.  Komise  bude  hledat  

veřejné  financování  na  pomoc  soukromým  investicím.

o  Reakce  z  industriAll  Europe
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o  EPSU

  Energetická  účinnost  je  klíčová  pro  vytápění,  dobré  bydlení  atd.

kontakt  s  firmami  atd.    Komentáře

•  Větší  náhled  na  kvalitu  zaměstnání  by  byl  skvělý

  Sociální  prekérnost  znamená  energetickou  chudobu,  zejména  pokud  jsou  smlouvy  o  energii  uzavřeny

  Zapojte  se  do  těchto  diskusí  s  Evropskou  komisí  (stabilní  investiční  rámec,  otázky  pracovní  síly  a  

kvalifikace)  jako  sociální  partneři.

•  Je  potřeba  více  informací/prevision  o  CCS

o  Dotazy  a  reakce  členů

příliš  flexibilní.

•  Workshop  dne  28.  dubna,  na  kterém  se  podrobněji  prodiskutuje  zpráva  v  polovině  období

o  Výměna  informací  o  sociálních  a  pracovních  aspektech  spravedlivého  přechodu  v  odvětví  plynu  s

  Sociální  reakce  musí  být  silnější

  Potřebujeme  více  nástrojů  v  toolboxu,  abychom  snížili  poptávku,  užitnou  cenu

Přestávka  od  11:00  do  11:15

-  Zaměstnání  a  dovednosti  v  plynárenském  sektoru  (1h30)

kontrola,  daně.  Kromě  této  emisní  kvóty  má  být  použito  ustanovení  o  sauvager  v  Paktu  růstu  a  

stability.  Musíme  aktivovat  nástroje,  které  známe,  aby  pomohly  pracovníkům  –  jako  v  programu  SURE.

Pablo  Jacome  Alvarez  a  Endre  György,  GŘ  EMPL

o  Aktuální  informace  o  společném  výzkumném  projektu  o  zaměstnanosti  v  plynárenském  sektoru  od  Any  Isabel

  Z  dlouhodobého  hlediska  zůstává  Zelená  dohoda  2030/2050  jádrem,  kterým  se  budeme  řídit

Martinez,  Syndex

o  Prezentace  programu  rekvalifikace  Thierry  Chapuis  a  Philippe  Lesoil,

Sdružení  Française  du  Gaz

  Zajímavá  předběžná  zjištění,  ale  budou  muset  být  doladěna  rozhovory,

odpovědi.  Měli  bychom  také  přezkoumat  pravidla  trhu  s  energií.  Pro  regulaci  cen  je  nutná  

reforma.  Masivní  investice  by  měly  být  vynaloženy  na  dopravu  a  skladování.

o  Diskuse  se  členy
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