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9,00 ч. ‐ 9,30 ч. Регистрация и кафе 
 

ОТКРИВАНЕ 
9,30 ч. – 10,20 ч. 

 
Място на провеждане: зала JDE 62, Устен превод от: DE, EN, ES, FR, IT, SV на: DE, EN, ES, FR 

 

  Модератор: Alex Taylor, Euronews 

 
Staffan Nilsson, председател на Европейския икономически и 
социален комитет (ЕИСК) 

 
Joost van Iersel, председател на Ръководния комитет по стратегията 
„Европа 2020“, ЕИСК 

 
Bernard Cazeneuve, министър по европейските въпроси, Франция: 
„Европейският пакт за растеж“ (видео послание) 

 
Philippe Maystadt, почетен председател на Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ), председател на Центъра за европейска 
политика (EPC) 

  Обсъждане 
 

СУТРЕШНА СЕСИЯ: 4 ПАРАЛЕЛНИ СЕМИНАРА 
10,30 ч. – 13,00 ч. 

 

СЕМИНАР 1 – СЪГЛАСУВАНА РАМКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКА НА 
РАСТЕЖА В ЕС 

 
Съпредседатели: Michael Smyth, председател на специализирана секция „Икономически и 
паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO), и Joost van Iersel, председател 

на 
Ръководния комитет на ЕИСК по стратегията „Европа 2020“ 

 
Място на провеждане: Зала JDE 62 – Устен превод от: DE, EN,ES,FR, IT, SV на: DE, EN, ES, FR 

За  успешното  излизане  от  кризата  са  необходими  по‐голям  ръст,  лидерство,  както  и 
политическа, финансова и данъчна интеграция на Европейския съюз. От това зависят не само 
икономическото  и  социалното  сближаване  и  политическата  стабилност  на  Европа,  но  и  в 
крайна сметка благосъстоянието на европейските граждани. Сега е моментът да се променят 
икономическите  политики,  да  се  стимулира  конкурентоспособността  и  да  се  укрепи 
лоялността, солидарността и сближаването. 

 
На този семинар ще бъдат разгледани начините за връщане на Европа към пътя на растежа, 
като  се  има  предвид,  че  съгласно  стратегията  „Европа  2020“,  целите  за  интелигентен, 
устойчив  и  приобщаващ  растеж  са  свързани  помежду  си  и  се  подкрепят  взаимно.  На 
семинара  ще  се  обсъждат  следните  теми: напредъкът  към  финансов  и  данъчен  съюз, 
порочният кръг на банковата криза и държавния дълг, еврооблигациите, ролята на бюджета 
на  ЕС  и  привличането  на  частен  капитал  посредством  облигации  за  проекти, 
функционирането на европейския семестър, икономическото управление в еврозоната и в ЕС 
като цяло. 
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При това навременно обсъждане ще бъдат взети предвид  заключенията и пътната карта от 
Европейския  съвет  през  юни  2012  г.,  които  се  основават  на  визията  за  по‐задълбочена 
интеграция в икономическата и паричната област. 
 

10,30 ч. – 10,40 ч.  ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА 

  Michael  Smyth,  председател  на  специализирана  секция 
„Икономически  и  паричен  съюз,  икономическо  и  социално 
сближаване“ (ECO), ЕИСК 

  Joost  van  Iersel,  председател  на  Ръководния  комитет  по 
стратегията „Европа 2020“, ЕИСК 

 
10,40 ч. – 11,45 ч. 

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ & 
СТИМУЛИРАНЕ НА РАСТЕЖА ПОСРЕДСТВОМ „ЕВРОПА 2020“: 
ВРЕМА ЗА ЕДНО ПО‐ЕВРОПЕЙСКО УСИЛИЕ 

 
Модератор:  Michael  Smyth,  председател  на  специализирана 
секция ECO, ЕИСК 

10,40 ч.  Теми за обсъждане 

 
Carmelo  Cedrone,  член  на  ЕИСК,  докладчик  по  становището  на 
ЕИСК относно „Възобновяване на икономическия растеж“ 

 
Alain  Delmas,  член  на  Икономическия,  социален  и  екологичен 
съвет  на  Република  Франция,  отдел  по  европейски  и 
международни въпроси 

10,50 ч.  Участници в дискусията 

  Catherine Day, генерален секретар, Европейска комисия 

Elisa  Ferreira,  член  на  Европейския  парламент,  докладчик  във 
връзка  с  доклада  относно  „Предотвратяване  и  коригиране  на 
макроикономически  дисбаланси“  и  с  доклада  относно 
„Трансгранично управление на кризи в банковия сектор“  

 
Ieke  van  den  Burg,  председател  на  Борда  на  директорите  на 
Обсерваторията  на  финансите  (Finance  Watch)  и  член  на 
Консултативния  научен  комитет  към  Европейския  съвет  за 
системен риск 

11,20 ч.  Общо разискване 

 

11,45 ч. – 12,50 ч. 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“: 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕС ЗА РАСТЕЖ, ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА И ЗА СБЛИЖАВАНЕ 
 

 
Модератор:  Joost van  Iersel,  председател на Ръководния комитет 
по стратегията „Европа 2020“, ЕИСК 

11,45 ч.  Теми за обсъждане 

 
David Croughan, член на ЕИСК, докладчик по становището на ЕИСК 
относно „Годишен обзор на растежа за 2012 г.“ 

 
Jean‐Paul Delcroix,  генерален  секретар  на  Националния  съвет  по 
труда, Белгия 
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11,55 ч.  Участници в дискусията 

 
Dominique  de  Crayencour,  директор  на  Дирекция 
„Институционални въпроси“ и ръководител на представителството 
на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в Брюксел 

 
Conny Reuter, председател на Социалната платформа, съосновател 
на Spring Alliance 

 

Jorge  Nuñez  Ferrer,  асоцииран  изследовател  в  Европейската 
организация  на  производителите  на  спиртни  напитки  (CEPS)  и 
докладчик  на  работната  група  на  CEPS  относно  „Адаптиране  на 
бюджета  на  ЕС  към целите  на  „Европа  2020“  за  растеж  и 
конкурентоспособност“ 

12,30 ч.  Общо разискване 

 
12,50 – 13,00 ч. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕМИНАРА 

  Michael Smyth, председател на специализирана секция ECO 

 
Joost  van  Iersel,  председател  на  Ръководния  комитет  по 
стратегията „Европа 2020“ 

 

СЕМИНАР 2 – ДАВАНЕ НА НОВ ИМПУЛС НА ЕДИННИЯ ПАЗАР 
 

Съпредседатели: Bryan Cassidy, председател на специализирана секция „Единен пазар, 
производство и потребление“ (INT) в ЕИСК, и Edgardo Maria Iozia, председател на 

Обсерваторията на единния пазар (ОЕП) в ЕИСК 
 
 

Място на провеждане: Зала VM1 – Устен превод от: DE, EN, FR,IT на: DE, EN,FR,IT 

Единният  пазар  без  бариери  трябваше  да  бъде  изграден  напълно още  преди  две 
десетилетия.  Затова  е  особено  важно  социалните  партньори  и  организациите  на 
гражданското  общество  да  се  ангажират  по‐активно  с  неговото  развитие  и  реализиране. 
Предизвикателството  повече  от  всякога  се  състои  в  това  да  се  използва  потенциалът  за 
растеж и създаване на работни места, с който единният пазар все още разполага, и от който 
Европа отчаяно се нуждае, за да излезе от кризата. 

 
Актът  за  единия  пазар  и  лостовете,  които  той  предоставя,  подтикнаха  към  повсеместен 
размисъл  и  действия.  Въпреки  това  вниманието  трябва  да  бъде  насочено  към  конкретни 
въпроси от стратегическо значение за нашето бъдеще: потенциалът на един реален цифров 
единен  пазар  (от  електронното  приобщаване  и  електронните  умения  до  електронния 
бизнес),  социалното  измерение  на  европейската  интеграция  и  ролята  на  социалното 
предприемачество, както и взаимодействието между Европа и останалия свят, по‐специално 
по  отношение  на  търговията  и  интернационализацията  на  МСП  „с  цел  повишаване  на 
ефективността  на  вътрешните  и  външните  политики,  като  по  този  начин  се  повиши 
конкурентоспособността на Европа на световния пазар“. 
 
Целта на този семинар е да се формулират кратки, но завладяващи послания или препоръки 
от името на гражданското общество. 
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10,30 ч. 11,40 ч.  ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА 

Bryan  Cassidy,  председател  на  специализирана  секция  „Единен 
пазар, производство и потребление“ (INT), ЕИСК 

 
Edgardo Maria  Iozia,  председател  на  Обсерваторията  на  единния 
пазар (ОЕП), ЕИСК 

 

10,40 ч. 11,45 ч.  ЕДИНЕН ПАЗАР ЗА БЪДЕЩЕТО 

 
Модератор:  Anna  Maria  Darmanin,  заместник‐председател  на 

Европейския икономически и социален комитет 

10,40 ч.  Участници в дискусията 

Malcolm Harbour, член на Европейския парламент, председател на 
Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) на 
Европейския парламент 
Pierre  Delsaux,  заместник‐генерален  директор  на  ГД  „Вътрешен 
пазар и услуги“, Европейска комисия 
Gunilla  Almgren,  председател  на  Европейска  асоциация  на 
занаятчиите, малките и средните предприятия (UEAPME) 

 

Benedicte Federspiel, член на ЕИСК, докладчик по становищата на 
ЕИСК относно „Акт за единния пазар“ 

11,15 ч. Общо разискване 

   

11,45 ч. – 12,50 ч. 
МАЛЪК БИЗНЕС, ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ – ЗА СОЦИАЛНА И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ЕВРОПА 

 
Модератор: Fabian Zuleeg, главен икономист, Център за 
европейска политика (EPC) 

11,45 ч.  Участници в дискусията 

 
Trine  Radmann,  директор  на  Конфедерацията  на  норвежките 
предприятия,  член  на  Консултативния  комитет  на  Европейската 
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) 

 
Philippe  Herzog,  председател  и  основател  на  организацията  на 
гражданското  общество  „Конфронтации  Европа“  (Confrontations 
Europe) 

 
Ivan  Voleš,  член  на  ЕИСК  и  докладчик  по  становищата  на  ЕИСК 
относно  „Акт  за  единния  пазар“  и  „Ключови  действия  за  Акт  за 
единния пазар II“ 

 
Ariane Rodert,  член на ЕИСК, докладчик по становището на ЕИСК 
относно „Социалното предприемачество“ 

12,15 ч.  Общо разискване 

 

12,50 – 13,00 ч.  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕМИНАРА 

 
Edgardo Maria  Iozia,  председател  на  Обсерваторията  на  единния 
пазар (ОЕП), ЕИСК 
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СЕМИНАР 3 – ДЕЙСТВИЯ В ПОЛЗА НА МЛАДЕЖТА И СЪЗДАВАНЕТО НА 
РАБОТНИ МЕСТА 

 
Председател и модератор: Leila Kurki, председател на специализирана секция „Заетост, 

социални въпроси и гражданство“ (SOC) в ЕИСК 

 
Място на провеждане: Зала JDE 51 – Устен превод от: DE, EN,ES,FR на: DE, EN, ES, FR 

Въпреки  целта  на  стратегията  „  Европа  2020“  до  2020  г.  да  се  постигне  заетост  от  75%  на 
хората  на  възраст  20‐64  г.,  перспективите  на  пазара  на  труда  изглеждат  мрачни  в  цяла 
Европа. Равнището на заетостта спадна по време на кризата; поне един на всеки 10 души е без 
работа;  за да  се  постигнат целите по отношение на  заетостта,  трябва да  се  създадат около 
17 милиона  допълнителни  работни  места.  Особено  силно  са  засегнати  младите  хора. 
Съществува  реален  риск  прилаганите  от  държавите  членки  мерки  за  строга  бюджетна 
дисциплина да се отразят отрицателно върху икономическия растеж, което от своя страна би 
могло  да  намали  вътрешното  търсене  и  да  подкопае  стабилизацията  и  създаването  на 
работни места. 
 
От  жизненоважно  значение  е  Европейският  съюз  да  намери  изход  от  дилемата  „строга 
бюджетна дисциплина или растеж“. В своя „Пакет за заетостта“ Комисията определя редица 
мерки  за  възстановяване,  създаващо  работни  места,  като  застъпва  виждането,  че 
екологосъобразната  икономика,  здравеопазването  и  новите  технологии  имат  достатъчен 
потенциал  за  създаване  на  работни  места.  „Пактът  за  растеж  и  работни  места“,  по  който 
лидерите на ЕС се споразумяха през юни, е представен като начин за стимулиране на растежа 
и  създаването  на  работни  места  в  Европа.  Но  дали  мерките,  предложени  от  Комисията  и 
Европейския съвет, ще спомогнат за решаването на кризата с работните места в Европа или 
представляват само стари идеи в нова опаковка? На този въпрос ще бъде отредено централно 
място по време на семинара. 

10,30 ч.  – 10,40 ч.  ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА 

 
Leila Kurki, председател на специализирана секция „Заетост, 
социални въпроси и гражданство“ (SOC) в ЕИСК 

 

10,40 ч. – 12,00 ч. 
 

„КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ 
МЕСТА“ – ДОСТАТЪЧНО ДОБРО ЛИ Е ТОВА РЕШЕНИЕ ЗА 
ЕВРОПА? 

   

10,40 ч.  Теми за обсъждане 

 
Gabriele  Bischoff,  член  на  ЕИСК,  докладчик  по  становището  на 
ЕИСК относно „Към възстановяване и създаване на работни места“ 

 
Vladimíra Drbalová,  член  на  ЕИСК,  докладчик  по  становището  на 
ЕИСК относно „Програма за нови умения и работни места“ 

10,50 ч.  Участници в дискусията 

 
Francisco González de Lena, началник на Кабинета на президента, 
Икономически и социален съвет на Испания 

 
Jean‐Louis  De  Brouwer,  директор, „Европа  2020“:  Политики  в 
областта  на  заетостта,  ГД  „Заетост,  социални  въпроси  и  равни 
възможности“, Европейска комисия 

AD 60 - 19/9/2012   EN – DB-TC/yp 6



 
Renee  Laiviera,  член  на  Изпълнителния  комитет  на  Лобито  на 
европейските жени 

11,40 ч.  Общо разискване 

 

12,15 – 12,50 ч.  АМБИЦИОЗНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА 

   

12,15 ч. Участници в дискусията 

 
Thérèse de Liedekerke, изпълнителен директор на Конфедерацията 
на европейския бизнес (Business Europe) 

 
Luca  Visentini,  секретар  на  Европейската  конфедерация  на 
профсъюзите (ETUC) 

 
Francesca  Ungaro,  говорител  на  Европейската  асоциация  на 
занаятчиите,  малките  и  средните  предприятия  (UEAPME), 
Движение на младите предприемачи 

 

Lloyd Russell‐Moyle,  член  на  Управителния  съвет  на  Европейския 
форум на младежта,  отговарящ за развитието,  правата на децата, 
финансирането  за  младежки  инициативи  в  Европа,  както  и  за 
политиката  в  областта  на  устойчивото  развитие  и 
здравеопазването. 

12,35 ч. Общо разискване 

 

12,55 – 13,00 ч.  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕМИНАРА 

 
Krzysztof  Pater,  председател  на  Обсерваторията  на  пазара  на 
труда (ОПТ) в ЕИСК 

 

СЕМИНАР 4 – ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЗА ЕВРОПА 
 

Председател и модератор: Hans‐Joachim Wilms, председател на 
Обсерваторията на устойчивото развитие (ОУР) в ЕИСК 

 
Място на провеждане: Зала VM3 – Устен превод от: CS,DE, EN,FR,IT на: DE, EN,FR,IT 

За да се преодолее настоящата икономическа криза, да се генерира динамичен растеж и да 
се създадат  работни  места,  са  необходими  силни  европейски  предприятия.  Една  активна 
индустриална политика може да допринесе за стимулирането на конкурентоспособността на 
европейските предприятия както на вътрешния, така и на световния пазар. Увеличаването на 
цените  на  енергията  и  недостигът  на  суровини  оказват  натиск  върху  промишлеността. 
Икономическото  развитие  и  общественото  благополучие  изискват  добре  функциониращи 
екосистеми.  Насърчаването  на  екологосъобразна  икономика  с  ефективно  използване  на 
ресурсите  и  ниска  въглеродна  интензивност  е  от  основно  значение  за  запазването  на 
икономическата  конкурентоспособност  и  стимулирането  на  заетостта.  Ако  искаме  да 
подготвим нашите икономики за бъдещето, иновациите са от ключово значение. 
 
В рамките на стратегията „Европа 2020“ Европейският съюз насочи своето внимание към тези 
въпроси посредством три основни водещи инициативи, свързани с индустриалната политика, 
ефективното използване на ресурсите и Съюза за иновации. На семинар 4 ще бъде разгледан 
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въпросът  за  това  как  трябва  да  се  съчетаят  индустриалната  политика,  ефективното 
използване  на  природните  ресурси  и  иновациите,  за  да  създадат  устойчив  растеж. 
Нуждаем  ли  се  от  индустриална  революция  за  осигуряването  на  конкурентоспособна  и 
стабилна  индустриална  база  в  Европа?  Какви  мерки  би  трябвало  да  се  предвидят  при 
предстоящото  преразглеждане  на  водещата  инициатива  на  Комисията  за  индустриалната 
политика?  Какъв  тип  растеж  ни  трябва,  за  постигнем  устойчивост?  По  какъв  начин  една 
екологосъобразна  икономика  може  да  спомогне  за  преодоляването  на  кризата?  По  какъв 
начин  европейският  пакт  за  растеж  и  работни  места  може  да  насърчи  инвестициите  в 
еколоогосъобразната икономика и необходимата инфраструктура? По какъв начин може да 
се  преодолее  пропастта  между  научните  изследвания  и  пазарите,  ако  в  иновационните 
процеси се включат всички необходими участници? Семинарът цели да осигури възможност 
за намиране на решения на тези предизвикателства. 

 

10,30 ч. – 10,40 ч.  ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА 

10,30 ч. 
Hans‐Joachim Wilms, председател на Обсерваторията на 
устойчивото развитие (ОУР), ЕИСК 

 

10,40 ч. – 11,50 ч. 
НОВА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА 
С ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ  

   
10,40 ч.  Теми за обсъждане 

  Emmanuelle  Butaud‐Stubbs,  член  на  ЕИСК,  докладчик  по 
становището  на  ЕИСК  относно  „Модернизиране  на  държавната 
помощ на ЕС“ 

  Richard Adams, член на ЕИСК, докладчик на ЕИСК по становището 
относно  „Пътната  картата  за  постигане  до  2050  г.  на 
конкурентоспособна  икономика  с  ниска  въглеродна 
интензивност“  и  съдокладчик  по  становището  на  ЕИСК  относно 
„Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“  

10,50 ч.  Участници в дискусията 

  Viola Groebner, директор, Индустриална политика и икономически 
анализ, ГД „Предприятия и промишленост“, Европейска комисия 

 
Annika  Ahtonen,  политически  анализатор,  Център  за  европейска 
политика  (EPC),  автор на  „Зелената революция: как да превърнем 
екологичната ефективност в двигател на растежа“ 

  Jeremy Wates,  генерален  секретар,  Европейско  бюро  за  околната 
среда 

11,15 ч.  Общо разискване 

11,50 ч. – 12,55 ч. 
ИНОВАЦИЯТА КАТО ДВИЖЕЩА СИЛА НА УСТОЙЧИВИЯ 
РАСТЕЖ 

   
11,50 ч.  Теми за обсъждане 

  Gerd  Wolf,  член  на  ЕИСК,  докладчик  по  становищата  на  ЕИСК 
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относно „Съюз за иновации“ и „Хоризонт 2020“ 

  Franco Chiriaco, член на ЕИСК, докладчик по становището на ЕИСК 
относно  Европейското  иновационно  партньорство, 
„Селскостопанска производителност и устойчивост“ 

12,00 ч.  Участници в дискусията 

  Guillaume Klossa, председател на организацията Europa Nova и на 
френската  правителствена  Мисия  за  иновации  и  производство  в 
Европа 

.  Wiebe Draijer, председател на Икономическия и социален съвет на 
Нидерландия 

  Pekka Pesonen, генерален секретар, Комитет на професионалните 
селскостопански  организации  —  Обща  конфедерация  на 
селскостопанските кооперации (COPA‐COGECA)  

12,25 ч.  Общо разискване 

 

12,55 – 13,00 ч.  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕМИНАРА 

 
Josef  Zbořil,  член  на  ЕИСК,  докладчик  по  становището  на  ЕИСК 
относно  „Европейските  технологични  платформи  (ЕТП)  и 
индустриалните промени“ 

 

Обедна почивка 
13,00 – 14,30 ч. 

Атриум в сградата JDE, 6‐и етаж 
 

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ: КАКВО СЛЕДВА ПО‐НАТАТЪК? 
14,30 – 17,50 ч. 

 
Място на провеждане: зала JDE 62 

Устен превод от: DE, EL,EN,ES,FR,IT,PT,SV на: DE, EN,ES,FR,IT 

  Модератор: Alex Taylor, Euronews 

14,30 – 14,50 ч.  РЕЗУЛТАТИ ОТ ЧЕТИРИТЕ СЕМИНАРА 

 
Joost van Iersel, председател на Ръководния комитет по 
стратегията „Европа 2020“, главен докладчик на конференцията 

14,50 – 15,20 ч.  3 РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ ЗА 1 ПО‐СИЛНА ЕВРОПА  

   

  Теми за обсъждане 

14,50 – 15,00 ч. 
Luca  Jahier,  председател  на  група  „Други  интереси“  (III  група), 
ЕИСК 

15,00 – 15,10 ч.  Georgios Dassis, председател на група „Работници“ (II група), ЕИСК 

15,10 – 15,20 ч. 
Henri  Malosse,  председател  на  група  „Работодатели“  (I  група), 
ЕИСК 

15,20 – 17,50 ч. 
ОБЩО РАЗИСКВАНЕ: ПО‐СИЛНА ЕВРОПА: КАКВИ СА 
СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ? 
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  Въведение 

 
José Manuel Durão Barroso, председател на Европейската комисия 
(видео послание) 

 
Martin  Schulz,  председател  на  Европейския  парламент  (видео 
послание) 

  5 минути за убеждаване 

  Участници в разискването 

 
László  Andor,  комисар  за  заетостта,  социалните  въпроси  и 
приобщаването 

 
Sotiroula  Charalambous,  министър  на  труда  и  социалното 
осигуряване, Кипър 

  Chantal Jouanno, сенатор и бивш министър, Франция 

 
Antonio  Marzano,  председател  на  Националния  съвет  за 
икономика и труд (CNEL), Италия  

  Enzo Moavero Milanesi, министър по европейските въпроси, Италия

 
Pedro  Mota  Soares,  министър  на  солидарността  и  социалното 
осигуряване, Португалия 

  Maroš Šefčovič, заместник‐председател на Европейската комисия 

 
Shahin  Vallee,  член  на  кабинета  на  Herman  Van  Rompuy, 
председател на Европейския съвет 

  Ramón Luis Valcárcel Siso, председател на Комитета на регионите 

  Michel Barnier, комисар за вътрешния пазар и услугите 

Дискусия между участниците 
 

Дискусия с публиката 

 

ЗАКРИВАНЕ 
17,50 – 18,00 ч. 

 
Място на провеждане: зала JDE 62 

Устен превод от: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV на: DE, EN, ES, FR, IT 
  Anna  Maria  Darmanin,  заместник‐председател  на  Европейския 

икономически и социален комитет със 
Staffan  Nilsson,  председател  на  Европейския  икономически  и 
социален комитет 

 

Пресконференция 
18,00 ч. – 18,30 ч. 

Място на провеждане: зала JDE 62 
Устен превод от: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV на: DE, EN, ES, FR, IT 

 
_____________ 


