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9.00—9.30  Εγγραφή και καφές 
 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
9.30 – 10.20 

 
Αίθουσα JDE 62, Διερμηνεία από: DE, EN, ES, FR, IT, SV προς  DE, EN, ES, FR 

 

  Συντονιστής: Alex Taylor, Euronews 

 
Staffan  Nilsson,  Πρόεδρος  της  Ευρωπαϊκής  Οικονομικής  και 
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) 

 
Joost van Iersel, Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής «Ευρώπη 
2020» 

 

Bernard Cazeneuve, Υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων, Γαλλία:  
"Το ευρωπαϊκό σύμφωνο ανάπτυξης" (βιντεοσκοπημένο μήνυμα) 
Philippe  Maystadt,  Επίτιμος  πρόεδρος  της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας 
Επενδύσεων  (ΕΤΕπ),  Πρόεδρος  του  Ευρωπαϊκού  κέντρου  πολιτικής 
(EPC) 

  Συζήτηση 

 

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
10.30—13.00 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 – ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ 
 

Συμπρόεδροι: Michael Smyth, Πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος "Οικονομική και 
νομισματική ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή" (ECO) της ΕΟΚΕ και Joost van Iersel, 

Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής "Ευρώπη 2020" της ΕΟΚΕ 
 

Αίθουσα JDE 62, Διερμηνεία από: DE, EN,ES,FR, IT,SV προς: DE ,EN,ES, FR 

Για  την  επιτυχή  έξοδο  από  την  κρίση  απαιτείται  περισσότερη  ανάπτυξη,  ηγεσία  και  πολιτική, 
δημοσιονομική και φορολογική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δε διακυβεύεται μόνο η 
οικονομική  και  πολιτική  συνοχή  και  η  πολιτική  σταθερότητα  της  Ευρώπης,  αλλά,  εν  τέλει,  η 
ευημερία  των  Ευρωπαίων  πολιτών.  Έφτασε  η  στιγμή  για  την  αλλαγή  των  οικονομικών 
πολιτικών,  την  τόνωση  της  ανταγωνιστικότητας  και  την  παγίωση  της  δικαιοσύνης,  της 
αλληλεγγύης και της συνοχής.  
 
Tο  εργαστήριο  θα  εξετάσει  τρόπους  επαναφοράς  της  Ευρώπης  σε  τροχιά  ανάπτυξης, 
λαμβανομένου υπόψη πως, σύμφωνα με τη στρατηγική "Ευρώπη 2020", οι στόχοι της έξυπνης, 

διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης αλληλοσυνδέονται και αλληλοενισχύονται. Τα 
ζητήματα  που  θα  συζητηθούν  στο  εργαστήριο  περιλαμβάνουν  την  πρόοδο  προς  τη 
δημοσιονομική και φορολογική ένωση, το φαύλο κύκλο της τραπεζικής κρίσης και του 
δημοσίου  χρέους,  τα  Ευρωομόλογα,  το  ρόλο  του  προϋπολογισμού  της  ΕΕ  και  του 
ιδιωτικού  κεφαλαίου  μόχλευσης  μέσω  ομολόγων  έργου,  τη  λειτουργία  του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου και την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ 
στο σύνολό της. 
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Αυτή  η  επίκαιρη  συζήτηση  θα  συνυπολογίσει  τα  συμπεράσματα  και  τον  επικείμενο  χάρτη 
πορείας  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  του  Ιουνίου  2012,  υπό  το  πρίσμα  της  βαθύτερης 
ολοκλήρωσης στον οικονομικό και νομισματικό τομέα. 

 

10.30 – 10.40  ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

  Michael Smyth, Πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος “Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση, Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή” (ECO) 

  Joost van Iersel, Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής «Ευρώπη 
2020» 

 
10.40 – 11.45 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ "ΕΥΡΩΠΗ 2020": ΩΡΑ ΓΙΑ 
ΠΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

 
Συντονιστής: Michael Smyth,  πρόεδρος  του ειδικευμένου τμήματος 
ECO  

10.40  Θέματα προς συζήτηση 

 
Carmelo Cedrone, Μέλος της ΕΟΚΕ, εισηγητής της γνωμοδότησης της 
ΕΟΚΕ για την "Επανεκκίνηση της ανάπτυξης" 

 
Alain  Delmas,  Μέλος  της  Οικονομικής,  κοινωνικής  και 
περιβαλλοντικής  επιτροπής  της  Γαλλίας,  τμήμα  ευρωπαϊκών  και 
διεθνών υποθέσεων 

10.50  Μέλη του πάνελ 

  Catherine Day, Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Elisa  Ferreira,  Ευρωβουλευτής,  Εισηγήτρια  των  εκθέσεων  με  θέμα 
"Πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών"  και 
"Διασυνοριακή διαχείριση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα" 

  Leke  van  den  Burg,  Πρόεδρος  του  διοικητικού  συμβουλίου  του 
οργανισμού  Finance  Watch  και  μέλος  της  Συμβουλευτικής 
επιστημονικής  επιτροπής  της  Ευρωπαϊκής  επιτροπής  συστημικών 
κινδύνων 

11.20  Γενική συζήτηση 

 

 
11.45 – 12.50 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ "ΕΥΡΩΠΗ 2020": 
ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ 

 
Συντονιστής:  Joost  van  Iersel,  Πρόεδρος  της  συντονιστικής 
επιτροπής «Ευρώπη 2020», ΕΟΚΕ 

11.45  Θέματα προς συζήτηση 

 

David Croughan, Μέλος της ΕΟΚΕ, εισηγητής της γνωμοδότησης της 
ΕΟΚΕ για την "Ετήσια έκθεση ανάπτυξης 2012" 
Jean‐Paul  Delcroix,  Γενικός  γραμματέας  του  Εθνικού  συμβουλίου 
εργασίας του Βελγίου 

11.55  Μέλη του πάνελ 

 
Dominique  de  Crayencour,  Διευθυντής  Θεσμικών  υποθέσεων  και 
Επικεφαλής  του  γραφείου  Βρυξελλών  της  Ευρωπαϊκής  τράπεζας 
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επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

 
Conny Reuter, Πρόεδρος  της  Κοινωνικής  πλατφόρμας,    συνιδρυτής 
της "Εαρινής συμμαχίας" 

 

Jorge Nuñez Ferrer, Ερευνητικός συνεργάτης του CEPS και εισηγητής 
της  ομάδας  εργασίας  του  CEPS  για  την  Ευθυγράμμιση  του 
προϋπολογισμού της ΕΕ με τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" 
για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη 

12.30  Γενική συζήτηση 

   

 
12.50 – 13.00 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

  Michael Smyth, πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος ECO 

 
Joost van Iersel, Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής «Ευρώπη 
2020» 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

Συμπρόεδροι: Bryan Cassidy, Πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος "Ενιαία αγορά, 
παραγωγή και κατανάλωση" (ΙΝΤ) της ΕΟΚΕ και Edgardo Maria Iozia, Πρόεδρος του 

Παρατηρητηρίου της ενιαίας αγοράς (ΠΕΑ) της ΕΟΚΕ 
 

Αίθουσα VM1, Διερμηνεία από: DE, EN, FR,IT προς: DE, EN,FR,IT 

Η ενιαία αγορά θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί χωρίς φραγμούς πριν από δύο δεκαετίες. Είναι 
πρωταρχικής σημασίας οι  κοινωνικοί  εταίροι  και οι  οργανώσεις  της  κοινωνίας  των πολιτών να 
συμμετέχουν  πιο  ενεργά  στην  ανάπτυξη  και  την  υλοποίησή  της  ενιαίας  αγοράς.  Η  πρόκληση, 
μεγαλύτερη  από  ποτέ,  έγκειται  στην  πλήρη  αξιοποίηση  του  εναπομείναντος  δυναμικού 
ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης στην ενιαία αγορά, την οποία χρειάζεται απεγνωσμένα 
η Ευρώπη για την έξοδο από την κρίση.  
 
Η Πράξη για την ενιαία αγορά με τους συνοδευτικούς μοχλούς της αποτέλεσε καταλύτη τόσο για 
την θεωρητική εξέταση όσο και για την πρακτική δράση σε όλο το φάσμα της. Ωστόσο, πρέπει να 
δοθεί  έμφαση  σε  συγκεκριμένα  ζητήματα  στρατηγικής  σημασίας  για  το  μέλλον  μας:  την 
προοπτική  μιας  πραγματικά  ψηφιακής  ενιαίας  αγοράς  (από  την  ηλεκτρονική  ένταξη  και  τις 
ηλεκτρονικές  δεξιότητες  έως  την  ηλεκτρονική  επιχειρηματικότητα),  την  κοινωνική  διάσταση 
της  ευρωπαϊκής  ολοκλήρωσης  και  το  ρόλο  της  κοινωνικής  επιχειρηματικότητας  και  τις 
σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου,  ιδίως όσον αφορά το εμπόριο και τη 
διεθνοποίηση των ΜμΕ  "για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών και  των 
εξωτερικών μας πολιτικών και, με τον τρόπο αυτόν, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά".  
 
Το  εν  λόγω  εργαστήριο  αποσκοπεί  στην  κατάρτιση  σύντομων  αλλά  ισχυρών  δηλώσεων  ή 
συστάσεων από την κοινωνία των πολιτών. 

 

10.30 – 10.40  ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

  Bryan Cassidy, Πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος "Ενιαία αγορά, 
παραγωγή και κατανάλωση" (ΙΝΤ) , ΕΟΚΕ 
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Edgardo Maria Iozia, Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου της ενιαίας 
αγοράς (ΠΕΑ), ΕΟΚΕ 

 

10.40 – 11.45  ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 
Συντονίστρια: Anna Maria Darmanin, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

10.40  Μέλη του πάνελ 

Malcolm  Harbour,  Ευρωβουλευτής,  Πρόεδρος  της  Επιτροπής 
Εσωτερικής  αγοράς  και  προστασίας  των  καταναλωτών  (IMCO)  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (θα ανακοινωθεί) 

Pierre Delsaux, Αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΓΔ Εσωτερικής 
αγοράς και υπηρεσιών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Gunilla Almgren, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών και 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) 

 

Benedicte  Federspiel,  Μέλος  της  ΕΟΚΕ,  εισηγήτρια  των 
γνωμοδοτήσεων της ΕΟΚΕ με θέμα την Πράξη για την ενιαία αγορά 

11.15  Γενική συζήτηση 

   

11.45 – 12.50 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 
Συντονιστής  ‐  Fabian  Zuleeg,  Επικεφαλής  οικονομολόγος, 
Ευρωπαϊκό Κέντρο πολιτικής (EPC) 

11.45  Μέλη του πάνελ 

 
Trine  Radmann,  Διευθύντρια  της  Συνομοσπονδίας  νορβηγικών 
επιχειρήσεων, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 

 
Philippe  Herzog,  Πρόεδρος  και  ιδρυτής  της  οργάνωσης 
Confrontations Europe 

 
Ivan  Voleš,  Μέλος  της  ΕΟΚΕ,  εισηγητής  των  γνωμοδοτήσεων  της 
ΕΟΚΕ με θέμα "Πράξη για την ενιαία αγορά" και "Βασικές δράσεις προς 
την κατεύθυνση μιας Πράξης ΙΙ για την Ενιαία Αγορά " 

 
Ariane Rodert,  μέλος  της  ΕΟΚΕ,  εισηγήτρια  της  γνωμοδότησης  της 
ΕΟΚΕ με θέμα "Κοινωνική επιχειρηματικότητα" 

12.15  Γενική συζήτηση 

 

12.50 – 13.00  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 
Edgardo  Maria  Iozia,  Πρόεδρος  του  Παρατηρητηρίου  της  ενιαίας 
αγοράς (ΠΕΑ), ΕΟΚΕ 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 – ΕΝ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

Πρόεδρος και συντονίστρια: Leila Kurki, πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος 
«Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC) της ΕΟΚΕ 

 
Αίθουσα JDE 51, Διερμηνεία από: DE, EN,ES,FR  προς: DE, EN,ES,FR  

Παρά το στόχο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" που προβλέπει πως 75% των ατόμων ηλικίας 20‐
64 ετών θα απασχολούνται έως το 2020, οι προοπτικές της αγοράς εργασίας σε όλη την Ευρώπη 
είναι δυσοίωνες. Το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, περισσότεροι 
από 1 στους 10 είναι άνεργοι και πρέπει να δημιουργηθούν περίπου 17 εκατομμύρια νέες θέσεις 
εργασίας  για  την  επίτευξη  του  στόχου  απασχόλησης.  Οι  νέοι  επλήγησαν  ιδιαίτερα.  Υφίσταται 
πραγματικός  κίνδυνος  τα  μέτρα  λιτότητας  που  εφαρμόζουν  τα  κράτη  μέλη  να  επηρεάσουν 
αρνητικά  την  οικονομική  ανάπτυξη,  οδηγώντας  στη  μείωση  της  εσωτερικής  ζήτησης  και  την 
περαιτέρω υπονόμευση της σταθεροποίησης και της δημιουργίας απασχόλησης.  
 
Είναι  ζωτικής  σημασίας  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  να  εξέλθει  από  το  αδιέξοδο  λιτότητας‐
ανάπτυξης. Στη "δέσμη μέτρων για την απασχόληση", η Επιτροπή περιγράφει σειρά δράσεων για 
μια  ανάκαμψη  με  άφθονες  θέσεις  εργασίας,  υιοθετώντας  την  άποψη  πως  υπάρχει  ικανό 
δυναμικό δημιουργίας απασχόλησης στους τομείς  της πράσινης οικονομίας,  της υγείας και  των 
νέων  τεχνολογιών.  Το  "Σύμφωνο  για  την  ανάπτυξη  και  την  απασχόληση"  που  αποφάσισαν  οι 
ηγέτες της ΕΕ τον  Ιούνιο παρουσιάζεται ως μέσο τόνωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης 
στην  Ευρώπη.  Θα  έχουν  ωστόσο  τα  μέτρα  που  προτείνει  η  Επιτροπή  και  το  Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο  πραγματικό  αντίκτυπο  στην  επίλυση  της  κρίσης  απασχόλησης  στην  Ευρώπη  ή 
αποτελούν "οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς"; Το ερώτημα αυτό θα βρίσκεται στο επίκεντρο του 
εργαστηρίου. 
 

10.30 – 10.40  ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 
Leila  Kurki,  πρόεδρος  του  ειδικευμένου  τμήματος  «Απασχόληση, 
κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC), ΕΟΚΕ 

 

10.40 – 12.00 
 

"ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΜΕ ΑΦΘΟΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ" – ΙΚΑΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ; 

   

10.40  Θέματα προς συζήτηση 

 
Gabriele Bischoff,  Μέλος  της  ΕΟΚΕ  ,  εισηγήτρια  της  γνωμοδότησης 
της ΕΟΚΕ με θέμα " Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
εργασίας" 

 
Vladimíra Drbalová, μέλος της ΕΟΚΕ, Εισηγήτρια της γνωμοδότησης 
της ΕΟΚΕ με θέμα " Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας" 

10.50  Μέλη του πάνελ 

 
Francisco González de Lena, Διευθυντής του ιδιαιτέρου γραφείο του 
Προέδρου, Οικονομική και κοινωνική επιτροπή της Ισπανίας 

Jean‐Louis  De  Brouwer,  Διευθυντής, Ευρώπη  2020:  πολιτικές 
απασχόλησης, ΓΔ EMPL, Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 
Renee  Laiviera,  μέλος  της  εκτελεστικής  επιτροπής  της  οργάνωσης 
"Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών" 
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11.40  Γενική συζήτηση 

 

12.15 – 12.50  ΤΟΛΜΗΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

   

12.15  Μέλη του πάνελ 

  Thérèse de Liedekerke, Διευθύνουσα σύμβουλος, BUSINESSEUROPE 

 
Luca  Visentini,  Συνομοσπονδιακός  γραμματέας,  Ευρωπαϊκή 
συνομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΕΣΣΟ) 

 
Francesca  Ungaro,  εκπρόσωπος  Τύπου  του  Κινήματος  νέων 
επιχειρηματιών  της    Ευρωπαϊκής  Ένωσης  Βιοτεχνικών  και 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) 

 

Lloyd Russell‐Moyle, μέλος του συμβουλίου του Ευρωπαϊκού φόρουμ 
νεολαίας, αρμόδιος για την Ανάπτυξη, τα δικαιώματα του παιδιού, τη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής νεολαίας, την αειφόρο ανάπτυξη και 
την πολιτική υγείας 

12.35  Γενική συζήτηση 

 

12.55 – 13.00  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 
Krzysztof Pater, Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου της αγοράς εργασίας 
(ΠΑΕ), ΕΟΚΕ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 

Πρόεδρος και συντονιστής: Hans‐Joachim Wilms, Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΠΒΑ) 

 
Αίθουσα VM3, Διερμηνεία από: CS,DE, EN,FR,IT προς: DE, EN,FR,IT 

Ισχυρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι αναγκαίες για την υπέρβαση της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης  και  τη  δημιουργία  δυναμικής  ανάπτυξης  και  απασχόλησης. Μια  ενεργή  βιομηχανική 
πολιτική  πρέπει  να  συμβάλει  στην  τόνωση  της  ανταγωνιστικότητας  των  ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων  τόσο  στην  εσωτερική  όσο  στην  παγκόσμια  αγορά.  Η  άνοδος  της  τιμής  της 
ενέργειας και η έλλειψη πρώτων υλών ασκούν πιέσεις στις βιομηχανίες. Η οικονομική ανάπτυξη 
και η κοινωνική ευημερία απαιτούν την εύρυθμη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Η προώθηση 
"πράσινης"  οικονομίας  αποδοτικής  χρήσης  των  πόρων  και  χαμηλών  ανθρακούχων 
εκπομπών  είναι  ζωτικής  σημασίας  για  τη  διατήρηση  της  οικονομικής  ανταγωνιστικότητας  και 
την τόνωση της απασχόλησης. Εάν θέλουμε να καταστήσουμε τις οικονομίες μας ανθεκτικές στο 
μέλλον, η καινοτομία έχει καθοριστική σημασία. 
 
Στο  πλαίσιο  της  στρατηγικής  "Ευρώπη  2020",  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  αντιμετώπισε  αυτά  τα 
ζητήματα  με  τρεις  μείζονες  εμβληματικές  πρωτοβουλίες  για  τη  βιομηχανική  πολιτική,  την 
αποδοτική χρήση των πόρων και την Ένωση καινοτομίας.  Το εργαστήριο 4 θα επικεντρωθεί στο 
πώς  η  βιομηχανική  πολιτική,  η  αποδοτική  χρήση  των  φυσικών  πόρων  και  η  καινοτομία 
πρέπει να λειτουργήσουν από κοινού για τη δημιουργία διατηρήσιμης ανάπτυξης. Απαιτείται 
νέα  βιομηχανική  επανάσταση  για  την  εξασφάλιση  ανταγωνιστικής  και  στιβαρής  βιομηχανικής 
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βάσης  στην  Ευρώπη;  Τι  μέτρα  θα  πρέπει  να  εξεταστούν  στην  επικείμενη  αναθεώρηση  της 
εμβληματικής  πρωτοβουλίας  της  Επιτροπής  για  τη  βιομηχανική  πολιτική;  Τί  είδους  ανάπτυξη 
χρειαζόμαστε για να προοδεύσουμε στον τομέα της αειφορίας; Πώς μπορεί η πράσινη οικονομία 
να συμβάλει στην υπέρβαση της κρίσης; Πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ανάπτυξη 
και  την  απασχόληση  να  προωθήσει  τις  επενδύσεις  στην  πράσινη  οικονομία  και  τις  αναγκαίες 
υποδομές;  Πώς  μπορεί  να  γεφυρωθεί  το  χάσμα  μεταξύ  της  έρευνας  και  των  αγορών  με  τη 
συμμετοχή  όλων  των  ενδιαφερόμενων  φορέων  στις  διαδικασίες  καινοτομίας;  Το  εργαστήριο 
αποτελεί την ευκαιρία εντοπισμού λύσεων αναφορικά με αυτές τις προκλήσεις. 

 

10.30 – 10.40  ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

10.30 
Hans‐Joachim Wilms, Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΠΒΑ), ΕΟΚΕ 

 

10.40 – 11.50 
ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

   

10.40  Θέματα προς συζήτηση 

  Emmanuelle  Butaud‐Stubbs,  Μέλος  της  ΕΟΚΕ,  εισηγήτρια  της 
γνωμοδότησης  της  ΕΟΚΕ με  θέμα  "Εκσυγχρονισμός  της  πολιτικής  της 
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις" 

  Richard Adams, Μέλος της ΕΟΚΕ, Εισηγητής της γνωμοδότησης της 
ΕΟΚΕ με θέμα  "Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία  χαμηλών  επιπέδων  ανθρακούχων  εκπομπών  το  2050"    και 
συνεισηγητής  της  γνωμοδότησης  της  ΕΟΚΕ  με  θέμα  "Ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050"  

  Μέλη του πάνελ 

  Viola Groebner,  Διευθύντρια,  Βιομηχανική  πολιτική  και  οικονομική 
ανάλυση, ΓΔ ENTR, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 
Annika Ahtonen, Ευρωπαϊκό Κέντρο πολιτικής  (EPC),  εισηγήτρια 
του εγγράφου "Πράσινη επανάσταση: η οικολογική απόδοση ως μοχλός 
ανάπτυξης" 

  Εκπρόσωπος  του  Ευρωπαϊκού  Γραφείου  Περιβάλλοντος  ή  άλλης 
ΜΚΟ 

11.15  Γενική συζήτηση 

11.50 – 12.55  Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

   

  Θέματα προς συζήτηση 

11.50  Gerd  Wolf,  μέλος  της  ΕΟΚΕ,  Εισηγητής  των  γνωμοδοτήσεων  της 
ΕΟΚΕ για την Ένωση καινοτομίας και το πρόγραμμα Ορίζων 2020 

  Franco Chiriaco,  μέλος  της  ΕΟΚΕ,  Εισηγητής  της  γνωμοδότησης  της 
ΕΟΚΕ  με  θέμα  την  Ευρωπαϊκή  Σύμπραξη  Καινοτομίας  για  τη 
«γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» 
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  Μέλη του πάνελ 

  Guillaume  Klossa,  Πρόεδρος  του  Europa  Nova  και  Πρόεδρος  της 
“Αποστολής  για  την  καινοτομία  και  την  παραγωγή  στην  Ευρώπη”  της 
Γαλλικής κυβέρνησης 

  Wiebe  Draijer,  Νέος  πρόεδρος  της  Οικονομικής  και  κοινωνικής 
επιτροπής των Κάτω Χωρών 

  Pekka  Pesonen,  Γενικός  γραμματέας,  Επιτροπή  Επαγγελματικών 
Γεωργικών  Οργανώσεων  –  Συνομοσπονδία  Γεωργικών 
Συνεταιρισμών (COPA‐COGECA) (θα επιβεβαιωθεί) 

12.25  Γενική συζήτηση 

 

12.55 – 13.00  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

12.55 
Josef Zbořil, Μέλος της ΕΟΚΕ, εισηγητής της γνωμοδότησης της 
ΕΟΚΕ με θέμα "Ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες και βιομηχανικές 
αλλαγές" 

 

Διάλειμμα για γεύμα 
13.00 – 14.30 

Αίθριο του κτιρίου JDE, 6ος όροφος 
 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ; 
14.30 – 17.50  

 
Αίθουσα JDE 62  

Διερμηνεία από DE, EL,EN,ES,FR,IT,PT,SV  προς  DE, EN,ES,FR,IT 

 

  Συντονιστής: Alex Taylor, Euronews 

14.30 – 14.50  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 
Joost van Iersel, Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής «Ευρώπη 
2020», Γενικός εισηγητής του Συνεδρίου 

14.50 – 15.20  3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 1 ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ  

   

  Θέματα προς συζήτηση 

14.50 – 15.00 
Luca  Jahier,  Πρόεδρος  της  Ομάδας  διαφόρων  δραστηριοτήτων 
(Ομάδα III), ΕΟΚΕ 

15.00 – 15.10 
Γεώργιος  Ντάσης,  Πρόεδρος  της  Ομάδας  εργαζομένων  (Ομάδα  II), 
ΕΟΚΕ 

15.10 – 15.20  Henri Malosse, Πρόεδρος της Ομάδας εργοδοτών (Ομάδα I), ΕΟΚΕ 

15.20 – 17.50 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 
ΒΗΜΑΤΑ; 
Συντονιστής: Alex Taylor, Euronews 
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  Εισαγωγή 

 
José Manuel Durão Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(βιντεοσκοπημένο μήνυμα) 

  Martin Schulz, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

  5 λεπτά για να επιχειρηματολογήσουν τα 

  Μέλη του πάνελ  

 
László  Andor,  Επίτροπος  αρμόδιος  για  την  απασχόληση,  τις 
κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη 

 
Σωτηρούλα  Χαραλάμπους,  Υπουργός  Εργασίας  και  κοινωνικών 
ασφαλίσεων της Κύπρου 

  Chantal Jouanno, Γερουσιαστής και πρώην υπουργός της Γαλλίας 

 
Antonio Marzano, Πρόεδρος του Εθνικού συμβουλίου οικονομίας και 
εργασίας (CNEL) της Ιταλίας (θα επιβεβαιωθεί) 

 
Enzo  Moavero  Milanesi,  Υπουργός  ευρωπαϊκών  υποθέσεων  της 
Ιταλίας 

 
Pedro  Mota  Soares,  Υπουργός  αλληλεγγύης  και  κοινωνικών 
ασφαλίσεων της Πορτογαλίας 

  Maros Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 
Shahin  VALLEE,  μέλος  του  ιδιαίτερου  γραφείου  του  Herman  Van 
Rompuy, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

 
Ramón  Luis  Valcárcel  Siso,    Πρόεδρος  της  Επιτροπής  των 
Περιφερειών 

 
Michel Barnier, Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική αγορά και τις 
υπηρεσίες 

Συζήτηση μεταξύ των μελών του πάνελ 
 

Συζήτηση με το κοινό 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
17.50 – 18.00 

 
Αίθουσα JDE 62 

Διερμηνεία από: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV προς: DE, EN, ES, FR, IT 

  Anna Maria Darmanin,  Αντιπρόεδρος  της  Ευρωπαϊκής  Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής, μαζί με τον 
Staffan  Nilsson,  Πρόεδρος  της  Ευρωπαϊκής  Οικονομικής  και 
Κοινωνικής Επιτροπής 

 

Συνέντευξη Τύπου 
18.00 – 18.30 
 Αίθουσα JDE 62 

Διερμηνεία από: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV  προς DE, EN, ES, FR, IT 
 


