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Az Európa Tanács 2011 február 4-i ülésén az energia politikával fog foglalkozni. A 

csúcstalálkozó több jelentős kérdést vitat meg. Az európai közszolgáltatásban 

dolgozó, így a villamos energiai szolgáltatás munkavállalóit is képviselő 

szakszervetekként számos olyan kérdéssel kapcsolatban fejezzük ki véleményünket, 

amelyeket szeretnénk ha Ön és munkatársai megvitatnának és az Elnökségi 

Végkövetkeztetések is tartalmaznák azokat. Méltányoljuk ha 

 A Tanács hangsúlyozza az energia ágazatban a szakképzett munkaerő 

biztosításának fontosságát, amely képes a jövő kihívásainak megfelelni. 

Ennek elsőbbséget kell élveznie. Elvárjuk, hogy a Tanács kérésére a Bizottság 

az európai szociális partnerekkel együtt a szakképzéssel mint az EU 2020 

Energia stratégiájának és Infrastruktúra Csomagjának egyik prioritásával 

foglalkozzon. A szakképzett munkaerő befektetést is igényel. 

 Mint szakszervezetek és mint munkáltatók (a villamos energia iparban az 

Eurelectric-kel és a gáziparban az Eurogas-zal) felismertük. hogy a gyors 

demográfiai változás és a szakmákban bekövetkező hiány számottevő 

problémát okoz amely fékezheti az ágazat további fejlődését (a termelésben 

(különösen technikailag pl. az atomenergiában), intelligens hálózatok, új 

energia szolgáltatások…). Az Európai Parlament már megjelölte ezt az EU 

2020-as Stratégiáját vázoló határozatában, de a Bizottság erre nem utal sem az 

EU 2020 Energia Stratégiájában, sem az Infrastruktúra Csomagban. A 

legfontosabb európai vállalatok éves jelentésén alapuló EPSU kutatás ezt 

alátámasztja. Több vállalat is azzal számol, hogy munkavállalóinak 40%-a 

valószínűleg az elkövetkezendő 5-10 évben nyugdíjba vonul. A Bizottság 

részére készült kutatás (A jövő befektetése munkahelyekben és 

szakképzésben) megállapítja, hogy az ágazatról alkotott kép rosszabbodása 

egy olyan akadály, amellyel a szociális partnereknek és kormányoknak 

foglalkozniuk kell.  

 A Tanács üdvözli a klímaváltozásról szóló tárgyalások Cancunban elért 

eredményeit. Fontos lépésnek tekinthető, hogy Cancunban felismerték az 

Igazságos Foglalkoztatási Átmenet és tisztességes munkahelyek 
szükségességét. Mivel a klímaváltozás bizonyos ágazatokra nagy hatást fog 

gyakorolni, elvárjuk, hogy a Tanács hangsúlyozza az Igazságos Átmenet 

melletti elkötelezettségét elkövetkezendő munkájában. A foglalkoztatás 

hangsúlyosan kell szerepeljen a napirenden. Az európai szociális partnerekkel 

együtt haladást kell elérni ezeknek a változásoknak a megvitatásában, amelyet 

strukturális módon kell lefolytatni. 

 Az Európai villamos energia munkáltatóinak és szakszervezeteinek közös 

projektje következőképpen határozza meg az Igazságos Átmenetet: ’Az 

Igazságos Átmenet olyan fenntarthatóbb és környezetbarát gazdaság irányában 

történő átmenetnek (vagy elmozdulásnak) tekinthető, amely kormányok, 

munkáltatók és szakszervezetek közötti szociális párbeszéden alapul oly 

módon, hogy a magas gazdasági növekedést és alacsony széntartalmú 

technológiákat segíti elő. Alkalmazkodást segítő és enyhítést generáló 

projektekkel valamint képzési és átképzési (vagy új szakképzettségekkel) és 

minőségi munkahelyek teremtésével  gördülékeny szociális átmenetet 

biztosit.’ 

 A Tanács folytatja a belga elnökség munkáját az Energia szegénységgel 

kapcsolatban, mivel Európa polgárai és különösen a sebezhetőbbek hasznát 

látnák ha olyan világos célok és politika lenne, amely a szegénység 

csökkentésére irányul. Javasolnánk, hogy a Tanács vegye figyelembe a 

villamos energia ágazat európai szociális partnereinek közös állásfoglalását az 

intelligens mérőkkel kapcsolatban, valamint a fogyasztók és az alacsony 

jövedelmű háztartások képviselőinek aggodalmát és hangsúlyozza, hogy a 

tagállamok intelligens mérők bevezetésének ráfordítás-nyereség elemzésében 

ezekre kitérnek. 

 A közös álláspont a következő weboldalon található:  

http://www.epsu.org/a/7126    

 A Tanács aláhúzza, hogy széles nemzeti és európai szintű tárgyalások, 

amelyeken a szociális partnerek és más érdekelt szervezetek vesznek részt, az 

energia politika javát fogja szolgálni. E megbeszéléseknek tartalmazniuk kell a 

foglalkoztatás és az Igazságos Átmenet kérdéskörét. Csalódást váltott ki 

bennünk az EU Energiai Stratégia 2020-ról szóló konzultációs folyamata 

amely vitába nem vontak be minden érdekeltet. 



 

Az Infrastruktúra Csomag vitáját tekintve aggodalmunkat fejezzük ki, mivel 

Európa új hálózatainak (az intelligens hálózatok, a szuper hálózatok és a 

forgalmazási/elosztási hálózat, stb.) kifejlesztése a privát szektor 

finanszírozásában fog megtörténni. Ezt problematikusnak tartjuk, hiszen ezek a 

hálózatok a közszolgáltatás részei. Újkeletű példák mutatják, hogy a hálózati 

problémák nagy károkat okoznak a társdalomnak és ezért a biztonságnak kell 

főszerepet játszania. Azt kérjük az Európa tanácstól, hogy hangsúlyozza a 

hálózatok közszolgáltatási jellegét és részesítse előnyben az állami beruházást.  

 

Tudomásunk szerint az Energia Stratégia 2020 és az Infrastruktúra Csomag 

megvitatásán kívül a Tanács megtárgyalja az Elhasznált nukleáris fűtőanyag és 

a radioaktív hulladék javasolt direktíváját. Az ágazatnak feltétlenül szüksége 

van a legmagasabb színvonalú biztonság, beleértve a hulladék végső kezelésének 

megfelelő szabályozására. Annak ellenére, hogy a direktíva foglalkozni fog a 

munkavállalók egészségügyi és biztonsági kérdéseivel valamint a 

közegészségüggyel, a dolgozók egészségét és biztonságát mint célt nem említi (4. 

cikkely). Például, az egészségügyi és biztonsági értékelések nem szerepelnek a 

regulátorok hatásköre alatt (6. cikkely) vagy mint fontos pontok az engedéllyel 

rendelkezők számára (7. cikkely). Ennek utalnia kellene az alvállalkozók az 

egészség és biztonság terén vállalat felelősségére is annak érdekében, hogy 

megakadályozzuk, hogy ezek a vállalatok és munkavállalóik elkerüljék az  

egészségi és biztonsági megmérettetéseket. Ez komoly mulasztás és kérjük a 

Tanácsot, hogy foglalja a direktívába az egészség és biztonság kérdéskörét. A 

munkavállalók jobb egészségi és biztonsági körülményei pozitív hatással lesznek 

a közegészségügyre. Egyben azt gondoljuk, hogy a regulátoroknak és az 

engedéllyel rendelkezőknek tájékoztatniuk és konzultálniuk kellene az érintett 

munkavállalókkal. 

 

Csatoljuk az ETUC, az Európai Szakszervezeti Szövetség határozatát, amely a 

szakszervezetek álláspontját szélesebb és általánosabb megközelítésben 

tartalmazza. 

 

Az EPSU kész együttműködni az EU Elnökséggel annak érdekében, hogy 

megfelelő megoldásokat találjunk. Várjuk az Önök tanácskozásainak eredményét. 
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