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FINAL 

 

Simultánní tlumočení do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny a rumunštiny. 

 

V rámci společného projektu evropských sociálních partnerů o výzvách a příležitostech k zaměstnání v 

plynárenském sektoru byla organizována závěrečná konference:  

Směrem ke spravedlivému přechodu pro plynárenství a jeho pracovníky – výzvy a příležitosti. 

 

Tato osobní konference, na níž se sešli řečníci na vysoké úrovni z průmyslu, odborů a institucí, se 

zabývala nejistotami současných a budoucích zaměstnanců v plynárenském odvětví v souvislosti s 

transformací energetiky, diskutovala o osvědčených postupech a rozvíjela podněty pro přípravu společné 

evropské cesty spravedlivé transformace pro plynárenství. 

 

Konferenci moderovala Sasha Twining, novinářka, rozhlasová a televizní moderátorka 

(nezávislá moderátorka s ambicí výstupu z dnešních diskusí v podobě jasného plánu řešení) 

 

Program: 

 

09:30 | Registrace 

 

10:00 | Uvítací proslovy a úvod 

James Watson, generální tajemník, Eurogas 

Judith Kirton Darling, zástupkyně generálního tajemníka, industriAll Europe 

Jan Willem Goudriaan, generální tajemník, EPSU 

 

Úvodem byl vyzdvižen sociální dialog v plynárenském sektoru a jeho zásadní význam pro další vývoj 

plynárenství a energetiky.  

Formálně byl sektorový sociální dialog zahájen před několika lety a dnes máme první výsledky v podobě 

nástroje k řízení plánovaného přechodu EU ke klimatické neutralitě. 

  

 



10:15 | Prezentace zprávy: Plynárenství v kontextu evropské transformace energetiky – přístup ke 

spravedlivé transformaci pro pracovníky 

Ana Isabel Martinez Garcia, Syndex 

 

V posledních letech se do popředí mediálních debat a politické agendy dostalo téma klimatické nouze. To 

pramení z nárůstu společenských a vládních obav ohledně rozsáhlých dopadů změny klimatu v ekosystémech, 

ekonomických sektorech a sociálních podmínkách. Jedním z nejnovějších a také nejvíce ambiciózním opatřením 

v rámci tzv. Pařížské dohody je Evropská zelená dohoda (Green Deal). Ten zahájila Evropská komise v prosinci 

2019 s cílem učinit z EU do roku 2050 první klimaticky neutrální region na světě. 

Dekarbonizace energetických systémů a průmyslových odvětví je jednou z nejdůležitějších výzev tohoto století. 

Povaha přechodu a ekonomické a sociální dopady se budou výrazně lišit v závislosti na odvětvích a činnostech 

v každém regionu. Navzdory těmto rozdílům však transformace ovlivní počty pracovních míst a typy 

pracovních míst v celé EU. To platí zejména o odvětví energetiky a mohlo by vést k tomu, že 

zaměstnanci projdou rychlými změnami nebo zažijí nejistotu ve svém zaměstnání, nebude-li situace 

řádně řízena. 

Mezinárodní a evropská odborová hnutí spolu se zástupci zaměstnavatelů při mnoha příležitostech zdůraznili 

potřebu „spravedlivého přechodu“. Je nezbytné vypořádat se se socioekonomických rizikem, abychom 

zaměstnance během přechodu ochránili. Za účele podpory této myšlenky odborové organizace iniciovaly rozvoj 

akčního rámce v Mezinárodní organizaci práce  (MOP) a Rámcové úmluvě Organizace spojených národů (OSN) o 

změně klimatu. 

V roce 2019 Pařížská dohoda uznala, že provádění politiky by mělo brát v úvahu „imperativy spravedlivého 

přechodu pracovní síly a vytváření důstojné práce a kvalitních pracovních míst“.   

Mezinárodní odborová konfederace definovala spravedlivý přechod jako přechod, který „zajišťuje budoucnost a 

živobytí zaměstnanců a jejich komunit při přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Je založen na sociálních 

dialogu mezi zaměstnanci, jejich odbory, zaměstnavateli a vládami a na konzultacích s komunitami a občanskou 

společností“.  

Na základě toho přijala MOP Směrnice pro spravedlivý přechod s cílem nabídnou rámec, který mohou země využít, 

přijatý na základě tripartitního konsenzu, k usměrnění přechodu na nízkouhlíkové ekonomiky. 

Viz závěrečná zpráva. Prezentace bude následovat 

 

Executive_summary_

and_recommendations.01.pdf 

Priority: 

1 Školení 

2 Zvýšení atraktivnosti odvětví 

3 Spojení s ostatnímu sektory 

4 Posílení sociálního dialogu 

 

Válka na Ukrajině a geopolitická situace nesmí zastavit sociální dialog, který je právě pro takové situace 

ve světle transformace nezbytný. 

 

11:20 | Panel 1 – Připravujeme dnes pracovní místa zítřka 

Úvodní slovo Fabiena Couderce, konzultanta pro hospodářské a sociální věci, Syndex 

Frank Siebern-Thomas, vedoucí oddělení pro spravedlivou ekologickou a digitální transformaci, GŘ EMPL, 

Evropská komise 



Nevin Alija, manažer pro záležitosti EU, Floene 

Raluca Popescu, spolková tajemnice, Gaz Romania 

 

Panelisté se věnovali popisu metodologie a nástrojů uvedených m.j. i v Závěrečné zprávě Syndex, které mají být 

pro další řešení používány. Základem je sledování potřebných znalostí a dovedností v současnosti a předvídání 

jejich potřeby v budoucnu. Na tato zjištění pak musí reagovat systém školení a rekvalifikací.  

 

Metodologie 

Představení metodologie 

1. Mapování situace v jednotlivých zemích 

2. Vytvoření scénáře budoucího vývoje podle národních a také lokálních specifik 

3. Identifikace budoucích změn 

4. Plán vzdělávání 

 

12:10 | Hlavní projev – Utváření budoucnosti plynárenství 

MEP Jens Geier, člen ITRE, SD – Germany 

Zástupce Evropského parlamentu komentoval vývoj klimatické politiky EU a potenciál budoucího vývoje 

plynárenství s využitím modrého i zeleného vodíku a bioplynu, zejm. biometanu. 

 

13:30 | Panel 2 – Spravedlivá transformace: osvědčené postupy 

Úvodní slovo Any Isabel Martinez Garcia, Syndex 

Catherine Wendt, Inteligentní a udržitelný růst, GŘ REGIO, Evropská komise 

Gabrielle Gauthey, vrchní místopředsedkyně pro evropské veřejné záležitosti, TotalEnergies Jesus Ignacio 

Crespo Torres, koordinátor pro průmyslovou politiku, CCOO de Industria 

Panelisté komentovali příklady dobré praxe v jednotlivých zemích a podnicích jako je např. transformace 

uhelného průmyslu v Německu. Dalším příkladem dobré praxe je také fond vzdělávání dohodnutý v Engie. 

 

14:35 | Panel 3 – Sociální dialog jako jádro spravedlivé transformace:  

nástroje a metodika k vytvoření podmínek 

Jörg Tagger, vedoucí oddělení pro sociální dialog, GŘ EMPL, Evropská komise 

Jakob Embacher, politický referent pro veřejné služby a evropské rady propojených škol (EWC), EPSU 

Bronagh O'Hagan, ředitel pro vnější vztahy, Eurogas 

Sophie Grenade, hlavní politická poradkyně, industriAll Europe 

Panelisté komentovali mj. dva roky připravovaný dokument EU týkajících se sociálního dialogu, jeho struktury a 

významu, vč. významu pro ekonomický vývoj podniků a společnosti. 

Nyní je na základě tohoto balíčku vytvořit plán konkrétních kroků a nástrojů na uvedení sociálního dialogu do 

praxe. Je třeba pokrýt všech oblasti, pro které je sociální dialog a jeho udržení nezbytné, a to mj. pro 

transformaci energetiky. 

 

15:25 | Závěrečné poznámky – Evropská cesta spravedlivé transformace pro plynárenství 

Judith Kirton Darling, zástupkyně generálního tajemníka, industriAll Europe 

Matthew Lay, předseda výboru EPSU pro veřejné služby a národní ředitel UNISON pro energetický sektor 

James Watson, generální tajemník, Eurogas 

Nyní je na sociálních partnerech vše uvést do praxe. Pro to je ale bezpodmínečně nutná velmi konstruktivní 

spolupráce. Sociální partneři takový společný přístup i do budoucna potvrdili. 



Zapsala: Šárka Vojíková 

V Bruselu 26. ledna 2022 

 

 
 

 


