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9:00–9:30 Registrace a káva 
 

ZAHÁJENÍ 
9:30–10.20 

 
Místo konání: zasedací místnost JDE 62, tlumočení z: DE,EN,ES,FR,IT,SV do: DE,EN,ES,FR 

 

 Moderátor: Alex Taylor, Euronews 

 
Staffan  Nilsson,  předseda  Evropského  hospodářského  a sociálního 
výboru (EHSV) 

 
Joost  van  Iersel,  předseda  Řídícího  výboru  pro  strategii  Evropa  2020, 
EHSV 

 
Bernard Cazeneuve, francouzský ministr pro evropské záležitosti:  
„Evropský pakt růstu“ (videoprojev) 

 
Philippe  Maystadt,  čestný  předseda  Evropské  investiční  banky  (EIB), 
předseda Centra pro evropská politická studia (CEPS) 

  Diskuse 
 

DOPOLEDNÍ ČÁST: 4 SOUBĚŽNÉ WORKSHOPY 
10:30–13:00 

 

1. WORKSHOP – SOUDRŽNÝ RÁMEC PRO EKONOMIKU RŮSTU EU 
 

Spolupředsedají: Michael Smyth, předseda specializované sekce Hospodářská a měnová unie, 
hospodářská a sociální soudržnost (ECO) EHSV, a Joost van Iersel, předseda  

Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020 EHSV 
 

Místo konání: zasedací místnost JDE 62, tlumočení z: DE,EN,ES,FR,IT,SV do: DE,EN,ES,FR 

K překonání krize  je třeba vyšší růst, vedení a politická, finanční a fiskální  integrace Evropské unie. 
Ohrožena  je nejen hospodářská a sociální  soudržnost a politická  stabilita Evropy, ale v neposlední 
řadě  i blahobyt  evropských  občanů.  Je  čas  změnit  hospodářské  politiky,  podpořit 
konkurenceschopnost a posílit spravedlnost, solidaritu a soudržnost.  
 
Tento workshop  prozkoumá možnosti,  jak  v Evropě  obnovit  růst,  přičemž  bude  v souladu  se 
strategií  Evropa  2020  zohledněno,  že  cíle  inteligentního  a udržitelného  růstu  podporujícího 
začlenění  jsou  propojené  a vzájemně  se  posilují.  Mezi  otázkami  projednávanými  na  tomto 
workshopu  bude  pokrok  směrem  k finanční  a fiskální  unii,  začarovaný  kruh  bankovní  krize 
a státního dluhu, eurobondy, úloha rozpočtu EU a posílení soukromého kapitálu prostřednictvím 
projektových  dluhopisů,  fungování  evropského  semestru  a správa  ekonomických  záležitostí 
v eurozóně a EU jako celku. 
 
Tato  aktuální  diskuse  zohlední  závěry  a čerstvý  plán  po  zasedání  Evropské  rady  v červnu  2012 
založený na myšlence hlubší integrace v hospodářské a měnové oblasti. 
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10:30–10:40 ZAHÁJENÍ WORKSHOPU 

  Michael Smyth, předseda specializované sekce Hospodářská a měnová 
unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO), EHSV 

  Joost van  Iersel, předseda  Řídícího  výboru pro  strategii Evropa 2020, 
EHSV 

 
10:40–11.45 
 

ZLEPŠENÍ  HOSPODÁŘSKÉ  SPRÁVY  A PODPORA  RŮSTU 
PROSTŘEDNICTVÍM  STRATEGIE  EVROPA  2020  –  VHODNÁ DOBA 
PRO ZVÝŠENÉ EVROPSKÉ ÚSILÍ 

  Moderátor: Michael Smyth, předseda specializované sekce ECO, EHSV 

10:40 Výzvy k diskusi 

 
Carmelo  Cedrone,  člen  EHSV,  zpravodaj  stanoviska  EHSV  k tématu 
Obnova růstu 

 
Alain  Delmas,  člen  Hospodářské,  sociální  a environmentální  rady 
Francie, Odbor pro evropské a mezinárodní záležitosti  

10:50 Účastníci 

  Catherine Day, generální tajemnice Evropské komise 
Elisa  Ferreira,  poslankyně,  zpravodajka  zpráv  na  téma  Prevence 
a náprava  makroekonomické  nerovnováhy  a  Řízení  přeshraničních  krizí 
v bankovním sektoru   

Ieke van den Burg, předsedkyně správní rady Finance Watch a  členka 
poradního vědeckého výboru Evropské rady pro systémová rizika  

11:20 Všeobecná diskuse 
 

 
11:45–12:50 

DOSAŽENÍ CÍLŮ STRATEGIE EVROPA 2020 – POSÍLENÍ  
ROZPOČTU EU PRO RŮST, PRACOVNÍ MÍSTA A SOUDRŽNOST 

 
Moderátor:  Joost  van  Iersel,  předseda  Řídícího  výboru  pro  strategii 
Evropa 2020, EHSV 

11:45 Výzvy k diskusi 

 
David  Croughan,  člen  EHSV,  zpravodaj  stanoviska  EHSV  k tématu 
Roční analýza růstu 2012  

  Jean‐Paul Delcroix, generální tajemník Národní rady práce, Belgie 

11:55 Účastníci 

 
Dominique  de  Crayencour,  ředitel  pro  institucionální  záležitosti 
a vedoucí bruselské pobočky Evropské investiční banky (EIB) 

 
Conny  Reuter,  předseda  Sociální  platformy,  spoluzakladatel  Spring 
Alliance 
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Jorge Nuñez Ferrer, vědecký pracovník Centra pro evropská politická 
studia (CEPS) a zpravodaj pracovní skupiny CEPS k tématu Přizpůsobení 
rozpočtu EU cílům růstu a konkurenceschopnosti strategie Evropa 2020 

12:30 Všeobecná diskuse 
   

 
12:50–13:00 
 

ZÁVĚRY WORKSHOPU 

  Michael Smyth, předseda specializované sekce ECO 
  Joost van Iersel, předseda Řídícího výboru pro strategii Evropa 2020 
 
 

2. WORKSHOP – OŽIVENÍ JEDNOTNÉHO TRHU 
 

Spolupředsedají: Bryan Cassidy, předseda specializované sekce Jednotný trh, výroba 
a spotřeba (INT) EHSV a Edgardo Maria Iozia, předseda 
Střediska pro sledování jednotného trhu (SSJT) EHSV 

 
Místo konání: zasedací místnost VM1, tlumočení z: DE, EN,FR,IT do: DE, EN,FR,IT 

Jednotný trh měl být bez překážek dokončen před dvěmi desetiletími. Tím důležitější je, aby se nyní 
sociální partneři a organizace občanské společnosti aktivněji zapojili do  jeho rozvíjení a provádění. 
Výzva  spočívá  více  než  kdy  jindy  v plném  využití  zbývajícího  potenciálu  pro  růst  a vytváření 
pracovních  míst,  který  existuje  v oblasti  jednotného  trhu  a jenž  Evropa  zoufale  potřebuje 
k překonání krize.  
 
Akt o jednotném  trhu  se  svými následnými pákami urychlil úvahy  i činnost ve všech oblastech.  Je 
však  nutné  zaměřit  se  na  specifické  otázky,  které  mají  strategický  význam  pro  budoucnost: 
potenciál  skutečného  digitálního  jednotného  trhu  (od  digitálního  začlenění  a počítačové 
gramotnosti  po  elektronické  podnikání),  sociální  rozměr  evropské  integrace  a úloha  sociálního 
podnikání  a interakce  mezi  Evropou  a okolním  světem,  zvláště  co  se  týče  obchodu 
a internacionalizace malých a středních podniků s cílem „zvýšit účinnost vnitřních a vnějších politik, 
a tím posílit konkurenceschopnost Evropy v rámci globálního trhu”.  
 
Účelem  tohoto  workshopu  je  vydat  stručná,  ale  důrazná  prohlášení  a doporučení  občanské 
společnosti. 
 
10:30–10.40 ZAHÁJENÍ WORKSHOPU 

Bryan  Cassidy,  předseda  specializované  sekce  Jednotný  trh,  výroba 
a spotřeba (INT), EHSV 

 
Edgardo Maria Iozia, předseda Střediska pro sledování jednotného trhu 
(SSJT), EHSV 
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10:40–11:45 JEDNOTNÝ TRH PRO BUDOUCNOST 

 
Moderátorka: Anna Maria Darmanin, místopředsedkyně Evropského 
hospodářského a sociálního výboru 

10:40 Účastníci 

Malcolm  Harbour,  poslanec  EP,  předseda  Výboru  pro  vnitřní  trh 
a ochranu spotřebitelů (IMCO) Evropského parlamentu  
Pierre  Delsaux,  zástupce  generálního  ředitele  GŘ  pro  vnitřní  trh 
a služby, Evropská komise  
Gunilla Almgren, předsedkyně Evropského sdružení  řemesel a malých 
a středních podniků (UEAPME) 

 

Benedicte Federspiel,  členka EHSV,  zpravodajka  stanoviska  k tématu 
Akt o jednotném trhu 

11:15 Všeobecná diskuse 

 
 

 

11:45–12:50 
MALÉ  PODNIKY,  VELKÝ  POTENCIÁL  –  ZA  SOCIÁLNÍ 
A KONKURENCESCHOPNOU EVROPU 

 
Moderátor:  Fabian  Zuleeg,  hlavní  ekonom,  Centrum  pro  evropskou 
politiku (EPC) 

11:45 Účastníci 

 
Trine  Radmann,  ředitelka  Konfederace  norských  podniků,  členka 
poradního výboru Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) 

 
Philippe  Herzog,  předseda  a  zakladatel  sdružení  Confrontations 
Europe  

 
Ivan  Voleš,  člen  EHSV,  zpravodaj  stanoviska  EHSV  k tématu  Akt 
o jednotném trhu a Klíčová opatření pro Akt o jednotném trhu II 

 
Ariane Rodert,  členka  EHSV,  zpravodajka  stanoviska  EHSV  k tématu 
Sociální podnikání 

12:15 Všeobecná diskuse 

 

12:50–13:00 ZÁVĚRY WORKSHOPU 

  Edgardo Maria Iozia, předseda SSJT, EHSV 
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3. WORKSHOP – ANGAŽOVAT SE PRO MLÁDEŽ A VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH MÍST 
 

Předsedá a moderuje: Leila Kurki, předsedkyně specializované sekce Zaměstnanost, 
sociální věci, občanství (SOC) EHSV 

 
Místo konání: zasedací místnost JDE 51, tlumočení z: DE, EN,ES,FR do: DE, EN,ES,FR 

Navzdory  cíli  strategie Evropa  2020,  jímž  je do  roku  2020 udržet  75 % občanů mezi  20  a 64  lety 
v zaměstnání, výhledy na trhu práce v celé Evropě nejsou příliš pozitivní. Míra zaměstnanosti během 
krize poklesla, více než každá desátá osoba nemá zaměstnání a je třeba vytvořit 17 milionů nových 
pracovních míst,  aby  byl  splněn  cíl  zaměstnanosti.  Postiženi  byli  především mladí  lidé.  Existuje 
skutečné  riziko,  že  úsporná  opatření  prováděná  členskými  státy  budou mít  negativní  dopad  na 
hospodářský  růst,  což  by  zase mohlo  snížit  vnitřní  poptávku  a dále  ohrozit  stabilizaci  a vytváření 
pracovních míst. 
 
Je  zásadní,  aby  Evropská  unie  překonala  mrtvý  bod  mezi  úspornými  opatřeními  a růstem. 
V balíčku věnovaném zaměstnanosti Komise stanoví řadu činností zaměřených na obnovu vedoucí 
k intenzivnímu  růstu  pracovních míst  a vyjadřuje  názor,  že  v zelené  ekonomice,  v oblasti  zdraví 
a nových  technologií  existuje  dostatečný  potenciál  pro  vytváření  pracovních míst.  Pakt  pro  růst 
a zaměstnanost,  o němž  rozhodli  vedoucí  činitelé  EU  v červnu,  je  prezentován  jako  prostředek 
umožňující  podpořit  růst  a pracovní místa  v Evropě.  Otázkou  je,  zda  opatření  navržená  Komisí 
a Evropskou  radou  představují  skutečně  úspěšné  řešení  krize  pracovních  míst  v Evropě,  či  nic 
nového nepřinesou. Tato otázka bude ústředním tématem workshopu. 
 

10:30–10:40 ZAHÁJENÍ WORKSHOPU 

 
Leila Kurki, předsedkyně  specializované  sekce Zaměstnanost,  sociální 
věci, občanství (SOC), EHSV 

 

10:40–12:00 
 

NA CESTĚ K HOSPODÁŘSKÉ OBNOVĚ VEDOUCÍ K INTENZIVNÍMU 
RUSTU PRACOVNÍCH MIST – DOSTATEČNĚ VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO 
EVROPU? 

   

10:40 Výzvy k diskusi 

 
Gabriele  Bischoff, členka  EHSV,  zpravodajka  stanoviska  EHSV 
k tématu  Na  cestě  k hospodářské  obnově  vedoucí  k intenzivnímu  růstu 
pracovních míst  

 
Vladimíra  Drbalová, členka  EHSV,  zpravodajka  stanoviska  EHSV 
k tématu Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa  

10:50 Účastníci 

 
Francisco  González  de  Lena,  vedoucí  sekretariátu  předsedy 
Hospodářské a sociální rady Španělska 

 
Jean‐Louis  De  Brouwer,  ředitel, strategie  Evropa  2020:  politiky 
zaměstnanosti, GŘ EMPL, Evropská komise  
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  Renee Laiviera, členka výkonného výboru Evropské ženské lobby  
11:40 Všeobecná diskuse 

 

12:.15–12:50 DŮRAZNÉ NÁVRHY PRO RŮST A PRACOVNÍ MÍSTA 

  

12:15 Účastníci 

 
Thérèse de Liedekerke,  výkonná  ředitelka Evropské unie konfederací 
průmyslu a zaměstnavatelů (BusinessEurope)  

 
Luca  Visentini,  tajemník  Evropské  konfederace  odborových  svazů 
(EKOS) 

 
Francesca  Ungaro,  mluvčí  Evropského  sdružení  řemesel  a malých 
a středních podniků (UEAPME) – Hnutí mladých podnikatelů 

 
Lloyd Russell‐Moyle,  člen  vedení Evropského  fóra mládeže  pověřený 
rozvojem, právy dítěte, evropským financováním mládeže, udržitelným 
rozvojem a politikou zdraví 

12:35 Všeobecná diskuse 

 

12:50–13:00 ZÁVĚRY WORKSHOPU 

 
Krzysztof Pater,  předseda  Střediska  pro  sledování  trhu  práce  (SSTP) 
EHSV 

 
 

4. WORKSHOP – INOVACE A UDRŽITELNÝ RÚST PRO EVROPU 
 

Předsedá a moderuje: Hans‐Joachim Wilms, předseda 
Střediska pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR) EHSV 

 
Místo konání: zasedací místnost VM3, tlumočení z: CS,DE, EN,FR, IT do: DE, EN,FR,IT 

 

K  překonání  současné  hospodářské  krize  a vytváření  dynamického  růstu  a pracovních míst  jsou 
třeba silné evropské podniky. Konkurenceschopnosti evropských podniků na vnitřním  i globálním 
trhu musí pomoci aktivní průmyslová politika. Zvýšení cen za energii a nedostatek surovin vytvářejí 
tlak  na  odvětví.  Hospodářský  rozvoj  a sociální  blahobyt  vyžadují  dobře  fungující  ekosystémy. 
K zachování  hospodářské  konkurenceschopnosti  a k podpoře  zaměstnanosti  je  nutná  podpora 
nízkouhlíkové  zelené  ekonomiky  účinně  využívající  zdroje.  Pokud  si  přejeme  připravit  naše 
hospodářství na budoucnost, klíčový význam mají inovace. 
 
V rámci strategie Evropa 2020 se Evropská unie zabývala těmito otázkami, přičemž se zaměřila na 
tři hlavní stěžejní iniciativy týkající se průmyslové politiky, účinného využívání zdrojů a Unie inovací. 
4. workshop  se  zaměří  na  otázku,  jak  průmyslová  politika,  účinné  využívání  přírodních  zdrojů 
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a inovace  musí  společně  působit  s cílem  vytvořit  udržitelný  růst.  Potřebujeme  novou 
průmyslovou  revoluci,  abychom  zajistili  konkurenceschopnou  a pevnou  průmyslovou  základnu 
v Evropě?  Jaká  opatření  by měla  být  zohledněna  v následujícím  přepracování  stěžejní  iniciativy 
Komise  týkající  se  průmyslové  politiky?  Jaký  růst  potřebujeme,  abychom  nastoupili  cestu 
k udržitelnosti? Jak může zelená ekonomika pomoci překonat krizi? Jak může evropský Pakt pro růst 
a zaměstnanost  podporovat  investice  do  zelené  ekonomiky  a nezbytné  infrastruktury?  Jak  lze 
překonat  propast  mezi  výzkumem  a trhem  prostřednictvím  zapojení  všech  důležitých 
zainteresovaných  do  procesu  inovace?  Účelem  tohoto  workshopu  je  poskytnout  příležitost 
k nalezení řešení k těmto výzvám. 

 

10:30–10:40 ZAHÁJENÍ WORKSHOPU 

10:30 
Hans‐Joachim Wilms,  předseda  Střediska  pro  sledování  udržitelného 
rozvoje (SSUR), EHSV 

 

10:40–11:50 
NOVÁ  PRŮMYSLOVÁ  REVOLUCE  PRO  SILNOU  EKONOMIKU 
ÚČINNĚ VYUŽÍVAJÍCÍ ZDROJE  

   

10:40  Výzvy k diskusi 

 Emmanuelle  Butaud‐Stubbs,  členka  EHSV,  zpravodajka  stanoviska 
EHSV k tématu Modernizace státní podpory v EU 

  Richard Adams, člen EHSV, zpravodaj stanoviska EHSV k tématu Plán 
přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
a spoluzpravodaj  stanoviska  EHSV  k tématu  Energetický  plán  do  roku 
2050 

10:50  Účastníci 

 Viola Groebner,  ředitelka, průmyslová politika a ekonomická analýza, 
GŘ ENTR, Evropská komise 

 
Annika Ahtonen, politická analytička, Centrum pro evropskou politiku 
(EPC), autorka knihy Zelená revoluce – učinit z ekologické účinnosti hnací 
sílu růstu 

 Jeremy  Wates,  generální  tajemník  Evropského  úřadu  pro  životní 
prostředí  

11:15 Všeobecná diskuse 
   

11:50–12:55 INOVACE JAKO HNACÍ SÍLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE  

  

11:50  Výzvy k diskusi 

 Prof. Gerd Wolf, člen EHSV, zpravodaj stanoviska EHSV k tématu Unie 
inovací a k tématu Horizont 2020  
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  Franco  Chiriaco,  člen  EHSV,  zpravodaj  stanoviska  EHSV  k tématu 
Evropského inovační partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství" 
 

12:00  Účastníci 

 Guillaume Klossa, předseda sdružení Europa Nova a předseda Mise pro 
inovaci a výrobu v Evropě francouzské vlády 

 Wiebe Draijer, předseda Hospodářské a sociální rady Nizozemska 
 Pekka Pesonen,  generální  tajemník Výboru  profesních  zemědělských 

organizací  Všeobecného  výboru  pro  zemědělské  družstevnictví  v EU 
(COGECA ) 

12:25 Všeobecná diskuse 
 

12:55–13:00 ZÁVĚRY WORKSHOPU 

 
Josef Zbořil, člen EHSV, zpravodaj stanoviska EHSV k tématu Evropské 
technologické platformy (ETP) a průmyslové změny 

 
 

Přestávka na oběd 
13:00–14:30 

Atrium budovy JDE, 6. patro 
 
 

ODPOLEDNÍ ČÁST: CO NÁS ČEKÁ? 
14:30–17:50 

 
Místo konání: zasedací místnost JDE 62 

tlumočení z: DE, EL,EN,ES,FR,IT,PT,SV do: DE, EN,ES,FR,IT 
 

  Moderátor: Alex Taylor, Euronews 

14:30–14:50 VÝSLEDEK 4 WORKSHOPŮ 

 
Joost van  Iersel, předseda  Řídícího  výboru pro  strategii Evropa 2020, 
hlavní zpravodaj konference 

 

14:50–15:20  TŘI RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU PRO JEDNU SILNĚJŠÍ EVROPU  

   

  Výzvy k diskusi 

14:50–15:00 Luca Jahier, předseda skupiny Různé zájmy (skupina III), EHSV 
15:00–15:10 Georgios Dassis, předseda skupiny Zaměstnanci (skupina II), EHSV 
15:10–15:20 Henri Malosse, předseda skupiny Zaměstnavatelé (skupina I), EHSV 
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15:20–17:50 
VŠEOBECNÁ  DISKUSE  –  JAKÉ  BUDOU  DALŠÍ  KROKY  PRO 
SILNĚJŠÍ EVROPU 

   

  Úvodní projev 

  José Manuel Durão Barroso, předseda Evropské komise (videoprojev) 

  Martin Schulz, předseda Evropského parlamentu (videoprojev) 

  5 minut na přesvědčení 

  Účastníci 

 
László  Andor,  evropský  komisař  pro  zaměstnanost,  sociální  věci 
a sociální začlenění 

  Sotiroula Charalambous, ministryně práce a sociálního pojištění, Kypr 
  Chantal Jouanno, senátorka a bývalá ministryně, Francie 

 
Antonio  Marzano,  předseda  Národní  rady  pro  hospodářství  a práci 
(CNEL), Itálie 

  Enzo Moavero Milanesi, ministr evropských záležitostí, Itálie 

 
Pedro  Mota  Soares, ministr  solidarity  a sociálního  zabezpečení, 
Portugalsko 

  Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise 

 
Shahin  Vallee, člen  kabinetu  Hermana  Van  Rompuye,  předseda 
Evropské rady 

  Ramón Luis Valcárcel Siso, předseda Výboru regionů 
  Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby 

Diskuse účastníků 
 

Diskuse s publikem 
 
 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST 
17:50–18.00 

 
Místo konání: zasedací místnost JDE 62 

tlumočení z: DE, EL,EN,ES,FR,IT,PT,SV do: DE, EN,ES,FR,IT 
  

 Anna Maria Darmanin, místopředsedkyně Evropského hospodářského 
a sociálního výboru, a současně  
Staffan  Nilsson,  předseda  Evropského  hospodářského  a sociálního 
výboru 
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Tisková konference 
18:00–18:30 

Místo konání: místnost JDE 62 
tlumočení z: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV do: DE, EN, ES, FR, IT 

 
 

_____________ 
 
 
 


