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9.00–9.30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu 
 

AVAJAISISTUNTO 

9.30–10.20 

 
Paikka: kokoussali JDE 62 – Tulkkaus: es, de, en, fr, it, sv → es, de, en, fr 

 

  Keskustelun johtaja: Alex Taylor (Euronews) 

 

Euroopan  talous‐  ja  sosiaalikomitean  (ETSK)  puheenjohtaja  Staffan 

Nilsson 

 

  Eurooppa 2020 ‐ohjauskomitean puheenjohtaja Joost van Iersel (ETSK) 

 
Ranskan  eurooppaministeri  Bernard  Cazeneuve:  "Euroopan 

kasvusopimus" (videoviesti) 

 
Euroopan investointipankin (EIP) kunniapuheenjohtaja ja European Policy 

Centren (ECP) puheenjohtaja Philippe Maystadt 

  Keskustelu 

 

AAMUPÄIVÄN ISTUNTO: NELJÄ RINNAKKAISTA TYÖPAJASEMINAARIA 

10.30–13.00 

 
 

TYÖPAJASEMINAARI 1 – YHTENÄINEN KEHYS EU:N KASVUTALOUDELLE 

 
Puheenjohtajat: "talous‐ ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus" ‐erityisjaoston 

(ECO) puheenjohtaja Michael Smyth ja ETSK:n Eurooppa 2020 ohjauskomitean puheenjohtaja 

Joost van Iersel 

 
Paikka: kokoussali JDE 62 – Tulkkaus: es, de, en, fr, it, sv → es, de, en, fr 

Kriisistä  nousemiseksi  tarvitaan  entistä  vahvempaa  kasvua,  johtajuutta  sekä  Euroopan  unionin 

poliittista,  taloudellista  ja  finanssipoliittista  yhdentymistä.  Kyse  ei  ole  pelkästään  Euroopan 

taloudellisesta  ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta  ja poliittisesta vakaudesta vaan viime kädessä 

eurooppalaisten  hyvinvoinnista.  Nyt  on  aika muuttaa  talouspolitiikkoja,  edistää  kilpailukykyä  ja 

vahvistaa oikeudenmukaisuutta, yhteisvastuuta ja koheesiota.  

 
Työpajaseminaarissa  tarkastellaan keinoja palauttaa Eurooppa kasvu‐uralle ottaen huomioon, 

että  älykkään,  kestävän  ja  osallistavan  kasvun  tavoitteet  ovat  Eurooppa  2020  strategian 

mukaisesti toisiinsa  liittyviä  ja toisiaan vahvistavia. Siinä keskustellaan etenemisestä kohti talous‐ 
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ja  finanssipoliittista  liittoa,  pankkikriisin  ja  valtionvelan  noidankehästä,  euroalueen  yhteisistä 

joukkolainoista,  EU:n  talousarvion  ja  hankejoukkolainojen  avulla  tehtävän  yksityispääoman 

vipuamisen merkityksestä, talouspolitiikan EU‐ohjausjakson toiminnasta sekä euroalueen ja koko 

EU:n talouden ohjauksesta ja hallinnasta. 
 
Tässä aiheeltaan ajankohtaisessa keskustelussa otetaan huomioon kesäkuussa 2012 kokoontuneen 

Eurooppa‐neuvoston  päätelmät  ja  pian  odotettavissa  oleva  etenemissuunnitelma,  joiden 

lähtökohtana on visio talous‐ ja raha‐alueen integraation syventämisestä. 

 

10.30–10.40  TYÖPAJASEMINAARIN AVAAMINEN 

  ETSK:n  "talous‐  ja  rahaliitto,  taloudellinen  ja  sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus" ‐erityisjaoston (ECO) puheenjohtaja Michael Smyth 

  ETSK:n  Eurooppa  2020  ‐ohjauskomitean  puheenjohtaja  Joost  van 

Iersel 

 

10.40–11.45 

 

TALOUDEN  OHJAUKSEN  JA  HALLINNAN  PARANTAMINEN  & 

KASVUN  EDISTÄMINEN  EUROOPPA  2020  STRATEGIAN  AVULLA: 

ON TULLUT EUROOPPALAISEMMAN OTTEEN AIKA  

 
Keskustelun  johtaja:  ETSK:n  ECO‐erityisjaoston  puheenjohtaja 

Michael Smyth 

10.40  Keskusteluhaasteet 

 
ETSK:n  jäsen,  talouskasvun elvyttämisestä annetun ETSK:n  lausunnon 

esittelijä Carmelo Cedrone 

 
Ranskan tasavallan talous‐, sosiaali‐  ja ympäristöneuvoston Eurooppa‐ 

ja kansainvälisten asiain osastoon kuuluva jäsen Alain Delmas 

10.50  Paneelikeskustelu 

  Euroopan komission pääsihteeri Catherine Day 

Euroopan  parlamentin  jäsen,  aiheita  "Makrotalouden  epätasapainon 

ennalta  ehkäiseminen  ja  korjaaminen"  ja  "Rajatylittävä  kriisinhallinta 

pankkialalla" koskevien mietintöjen esittelijä Elisa Ferreira 
 

Finance  Watch  ‐järjestön  hallituksen  puheenjohtaja  ja  Euroopan 

järjestelmäriskikomitean  neuvoa‐antavan  tieteellisen  komitean  jäsen 

Ieke van den Burg 

11.20  Yleiskeskustelu 
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11.45–12.50 

EUROOPPA  2020  ‐TAVOITTEIDEN  SAAVUTTAMINEN:  KASVUN 

EDISTÄMISEEN,  TYÖPAIKKOJEN  LUOMISEEN  JA  KOHEESIOON 

TÄHTÄÄVÄN EU:N TALOUSARVION RAHOITTAMINEN 

 
Keskustelun  johtaja:  ETSK:n  Eurooppa  2020  ‐ohjauskomitean 

puheenjohtaja Joost van Iersel 

11.45  Keskusteluhaasteet 

 
ETSK:n  jäsen,  vuoden  2012  vuotuisesta  kasvuselvityksestä  annetun 

ETSK:n lausunnon esittelijä David Croughan 

  Belgian työneuvoston pääsihteeri Jean‐Paul Delcroix 

11.55  Paneelikeskustelu 

 
Euroopan  investointipankin  (EIP)  institutionaalisten asioiden  johtaja  ja 

Brysselin‐toimiston päällikkö Dominique de Crayencour 

 
Spring  Alliance  ‐verkoston  perustajiin  kuuluva  sosiaalifoorumin 

puheenjohtaja Conny Reuter 

 

CEPSin tutkija  ja aihetta "EU:n talousarvion mukauttaminen Eurooppa 

2020 ‐strategian kilpailukyky‐ ja kasvutavoitteisiin" käsittelevän CEPSin 

työryhmän esittelijä Jorge Nuñez Ferrer 

12.30  Yleiskeskustelu 

 

12.50–13.00 

 

TYÖPAJASEMINAARIN YHTEENVETO 

  ECO‐erityisjaoston puheenjohtaja Michael Smyth 

  Eurooppa 2020 ‐ohjauskomitean puheenjohtaja Joost van Iersel 

 

TYÖPAJASEMINAARI 2 – SISÄMARKKINOIDEN ELVYTTÄMINEN 

 
Puheenjohtajat: ETSK:n "yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus" ‐erityisjaoston (INT) 

puheenjohtaja Bryan Cassidy ja ETSK:n yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän (SMO) 

puheenjohtaja Edgardo Maria Iozia 

 
Paikka: kokoussali VM1 – Tulkkaus: de, en, fr, it → de, en, fr, it 

Esteettömät  sisämarkkinat oli määrä  saattaa valmiiksi kaksivuosikymmentä  sitten. Onkin erittäin 

tärkeää, että työmarkkinaosapuolet  ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot aktivoituvat nyt niiden 

kehittämisessä  ja  toteuttamisessa.  Haasteena  on  nyt  enemmän  kuin  koskaan  hyödyntää  kaikki 

sisämarkkinoilla  vielä  oleva  kasvu‐  ja  työllistämispotentiaali,  jota  Eurooppa  niin  kovasti  tarvitsee 

kriisistä nousemiseksi.  
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Sisämarkkinoiden  toimenpidepaketti  ja  siihen  liittyvät viputekijät ovat edistäneet  sekä pohdintaa 

että  toimintaa  kautta  linjan.  On  kuitenkin  keskityttävä  tiettyihin  tulevaisuutemme  kannalta 

strategisen  tärkeisiin  asioihin:  todellisten  digitaalisten  sisämarkkinoiden  (digitaalisesta 

osallisuudesta  ja  digitaalisesta  lukutaidosta  aina  sähköiseen  kaupankäyntiin)  tarjoamiin 

mahdollisuuksiin,  Euroopan  yhdentymisen  sosiaaliseen  ulottuvuuteen  ja  yhteiskunnallisen 

yrittäjyyden merkitykseen sekä Euroopan  ja muun maailman vuorovaikutukseen etenkin kaupan 

ja pk‐yritysten kansainvälistymisen osalta, tavoitteena "tehostaa sisä‐  ja ulkopolitiikkaa  ja  lisätä 

Euroopan kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla".  

 

Työpajaseminaarissa on  tarkoitus  laatia  lyhyitä  ja napakoita kansalaisyhteiskunnan kommentteja 

tai suosituksia. 

 

10.30–10.40  TYÖPAJASEMINAARIN AVAAMINEN 

ETSK:n  "yhtenäismarkkinat,  tuotanto  ja  kulutus"  ‐erityisjaoston  (INT) 

puheenjohtaja Bryan Cassidy  
 

ETSK:n  yhtenäismarkkinoiden  seurantaryhmän  (SMO)  puheenjohtaja 

Edgardo Maria Iozia 

 

10.40–11.45  TULEVAISUUDEN SISÄMARKKINAT 

 
Keskustelun  johtaja:  Euroopan  talous‐  ja  sosiaalikomitean 

varapuheenjohtaja Anna Maria Darmanin 

10.40  Paneelikeskustelu 

Euroopan  parlamentin  jäsen  ja  sisämarkkina‐  ja 

kuluttajansuojavaliokunnan (IMCO) puheenjohtaja Malcolm Harbour 

Euroopan  komission  sisämarkkinoiden  ja  palvelujen  pääosaston 

varapääjohtaja Pierre Delsaux 

Käsiteollisuuden  ja  pienten  ja  keskisuurten  yritysten  eurooppalaisen 

liiton (UEAPME) puheenjohtaja Gunilla Almgren 

 

ETSK:n  jäsen  ja  sisämarkkinoiden  toimenpidepakettia  käsittelevien 

ETSK:n lausuntojen esittelijä Benedicte Federspiel 

11.15  Yleiskeskustelu 
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11.45–12.50 
PIENTEN  YRITYSTEN  SUURI  POTENTIAALI  –  SOSIAALISEN  JA 

KILPAILUKYKYISEN EUROOPAN PUOLESTA 

 
Keskustelun  johtaja:  European  Policy  Centren  (EPC)  pääekonomisti 

Fabian Zuleeg 

11.45  Paneelikeskustelu 

 
Johtaja  (Norjan  työnantajien  liitto),  Euroopan  vapaakauppaliiton 

(EFTA) neuvoa‐antavan komitean jäsen Trine Radmann 

 
Confrontations  Europe  ‐järjestön  puheenjohtaja  ja  perustaja  Philippe 

Herzog 

 

ETSK:n  jäsen  ja  sisämarkkinoiden  toimenpidepakettia  sekä  keskeisiä 

toimia toista sisämarkkinoiden toimenpidepakettia varten käsittelevien 

ETSK:n lausuntojen esittelijä Ivan Voleš 

 
ETSK:n  jäsen  ja  sosiaalista yrittäjyyttä käsittelevän ETSK:n  lausunnon 

esittelijä Ariane Rodert 

12.15  Yleiskeskustelu 

 

12.50–13.00  TYÖPAJAN YHTEENVETO 

 
ETSK:n  yhtenäismarkkinoiden  seurantaryhmän  (SMO)  puheenjohtaja 

Edgardo Maria Iozia 

 

TYÖPAJASEMINAARI 3 – LIIKKEELLÄ NUORTEN AUTTAMISEKSI JA TYÖPAIKKOJEN 

LUOMISEKSI 

 

Puheenjohtaja ja keskustelun johtaja: ETSK:n "työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus" ‐erityisjaoston 

(SOC) puheenjohtaja Leila Kurki 

 

Paikka: kokoussali JDE 51 – Tulkkaus: es, de, en, fr → es, de, en, fr 

Eurooppa 2020  ‐strategian  tavoitteena on, että 20–64‐vuotiaiden  työllisyysaste olisi 75 prosenttia 

vuoteen  2020  mennessä,  mutta  työmarkkinanäkymät  ovat  synkät  kaikkialla  Euroopassa. 

Työllisyysaste  on  laskenut  kriisin  aikana:  useampi  kuin  yksi  kymmenestä  on  työttömänä,  ja 

työllisyystavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan noin 17 miljoonaa uutta työpaikkaa. Nuorten asema 

on  erityisen  tukala.  Todellisena  riskinä  on,  että  jäsenvaltioiden  tiukat  säästötoimet  vaikuttavat 

kielteisesti  talouskasvuun, mikä  puolestaan  saattaa  pienentää  kotimaista  kysyntää  ja  heikentää 

edelleen mahdollisuuksia vakauttaa taloutta ja luoda työpaikkoja.  
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On  ratkaisevan  tärkeää, että Euroopan unioni kykenee  laukaisemaan  säästötoimien  ja niihin 

liittyvän  hitaan  kasvun  muodostaman  pattitilanteen.  Komissio  esittää  työllisyyspaketissaan 

joukon  toimia,  joiden  tavoitteena  on  työllistävä  elpyminen,  ja  katsoo,  että  vihreä  talous, 

terveydenhuoltoala  ja  uusi  teknologia  tarjoavat  riittävästi  mahdollisuuksia  uusien  työpaikkojen 

luomiseen. EU:n päättäjien kesäkuussa vahvistamalla kasvu‐  ja työllisyyssopimuksella on tarkoitus 

edistää  kasvua  ja  työpaikkojen  luomista  Euroopassa.  Onko  komission  ja  Eurooppa‐neuvoston 

ehdottamilla  toimilla  kuitenkaan  todellista  merkitystä  Euroopan  työllisyyskriisin  ratkaisemisen 

kannalta,  vai  ovatko  ne  vain  vanhoja  keinoja  uudessa  paketissa?  Tämä  on  keskeinen 

työpajaseminaarissa pohdittava kysymys. 

10.30–10.40  TYÖPAJASEMINAARIN AVAAMINEN 

 
ETSK:n  "työllisyys,  sosiaaliasiat,  kansalaisuus"  ‐erityisjaoston  (SOC) 

puheenjohtaja Leila Kurki 

 

10.40–12.00 

 

ONKO  "TAVOITTEENA  TYÖLLISTÄVÄ  ELPYMINEN"  EUROOPAN 

KANNALTA TYYDYTTÄVÄ RATKAISU? 

   

10.40  Keskusteluhaasteet 

 
ETSK:n  jäsen, aihetta "Tavoitteena työllistävä elpyminen" käsittelevän 

ETSK:n lausunnon esittelijä Gabriele Bischoff 

 
ETSK:n  jäsen,  aihetta  "Uudet  taidot  uusia  työpaikkoja  varten" 

käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä Vladimíra Drbalová 

10.50  Paneelikeskustelu 

 
Espanjan talous‐ ja sosiaalineuvoston puheenjohtajan kabinetin johtaja 

Francisco González de Lena 

 

Euroopan  komission  työllisyys‐,  sosiaali‐  ja  osallisuusasioiden 

pääosaston  linjan  "Eurooppa  2020  ‐strategia:  työllisyyspolitiikka" 

johtaja Jean‐Louis De Brouwer  

 
European  Women's  Lobbyn  toimeenpanevan  komitean  jäsen  Renee 

Laiviera 

11.40  Yleiskeskustelu 
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12.15–12.50 
YTIMEKKÄITÄ  EHDOTUKSIA  KASVUN  JA  TYÖLLISYYDEN 

EDISTÄMISEKSI 

   

12.15  Paneelikeskustelu 

  BusinessEuropen toimitusjohtaja Thérèse de Liedekerke 

 
Euroopan  ammatillisen  yhteisjärjestön  (EAY)  liittosihteeri  Luca 

Visentini 

 

Käsiteollisuuden  ja  pienten  ja  keskisuurten  yritysten  eurooppalaisen 

liiton  (UEAPME)  nuorten  yrittäjien  liikkeen  tiedottaja  Francesca 

Ungaro 

 

Kehitysyhteistyöstä,  lasten  oikeuksista,  eurooppalaisesta 

nuorisorahoituksesta,  kestävästä  kehityksestä  ja  terveyspolitiikasta 

vastaava  Euroopan  nuorisofoorumin  hallituksen  jäsen  Lloyd  Russell‐

Moyle 

12.35  Yleiskeskustelu 

 

12.55–13.00  TYÖPAJASEMINAARIN YHTEENVETO 

 
ETSK:n  työmarkkinoiden  seurantaryhmän  (LMO)  puheenjohtaja 

Krzysztof Pater 

 
 

TYÖPAJASEMINAARI 4 – INNOVOINTIA JA KESTÄVÄÄ KASVUA EUROOPPAAN 

 

Puheenjohtaja ja keskustelun vetäjä: ETSK:n kestävän kehityksen seurantaryhmän (SDO) 

puheenjohtaja Hans‐Joachim Wilms 

 

Paikka: kokoussali VM3 – Tulkkaus: cs, de, en, fr, it → de, en, fr, it 

Euroopassa  tarvitaan  vahvoja  yrityksiä  vallitsevan  talouskriisin  taltuttamiseksi  ja  dynaamisen 

kasvun  ja  työpaikkojen  luomiseksi.  Eurooppalaisten  yritysten  kilpailukykyä  sisä‐  ja 

maailmanmarkkinoilla  tulee  edistää mm.  aktiivisen  teollisuuspolitiikan  avulla.  Energian  hinnan 

nousu  ja  raaka‐aineiden  niukkuus  luovat  teollisuudelle  paineita.  Talouden  kehitys  ja  sosiaalinen 

hyvinvointi  edellyttävät  toimivia  ekosysteemejä.  Resurssitehokkaan  ja  vähähiilisen  "vihreän" 

talouden edistäminen on oleellisen  tärkeää  talouden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi  ja  työllisyyden 

kohentamiseksi.  Innovointi  on  ensiarvoisen  tärkeää  Euroopan  kansantalouksien  valmistamiseksi 

tuleviin koitoksiin. 
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Euroopan  unioni  on  puuttunut  näihin  kysymyksiin  Eurooppa  2020  ‐strategian  kolmella  laajalla 

lippulaivahankkeella,  jotka  käsittelevät  teollisuuspolitiikkaa,  resurssitehokkuutta  ja 

innovaatiounionia.  Työpajaseminaarissa  4  keskitytään  siihen,  miten  teollisuuspolitiikan, 

luonnonvarojen tehokkaan käytön ja  innovoinnin avulla tulee yhdessä  luoda kestävää kasvua. 

Tarvitaanko  kilpailukykyisen  ja  vankan  eurooppalaisen  teollisuuspohjan  varmistamiseksi  uusi 

teollinen  vallankumous? Millaisia  toimenpiteitä  komission  teollisuuspolitiikka‐lippulaivahankkeen 

tulevan  tarkistuksen  yhteydessä olisi harkittava? Millaista kasvua  tarvitsemme  siirtymiseksi kohti 

kestävää kehitystä? Miten vihreä  talous voi auttaa selättämään kriisin? Miten Euroopan kasvu‐  ja 

työllisyyssopimus  voi  edistää  investointeja  vihreään  talouteen  ja  tarvittavaan  infrastruktuuriin? 

Miten tutkimuksen ja markkinoiden välinen kuilu voidaan kuroa umpeen varmistamalla, että kaikki 

asianomaiset  toimijat  voivat  osallistua  innovointiprosesseihin?  Työpajaseminaarissa  on  tarkoitus 

kartoittaa ratkaisuja näihin ongelmiin. 

 

10.30–10.40  TYÖPAJASEMINAARIN AVAAMINEN 

10.30 
ETSK:n  kestävän  kehityksen  seurantaryhmän  (SDO)  puheenjohtaja 

Hans‐Joachim Wilms 

 

10.40–11.50 
UUSI  TEOLLINEN  VALLANKUMOUS  VAHVAN  JA 

RESURSSITEHOKKAAN TALOUDEN KEHITTÄMISEKSI  

   

10.40  Keskusteluhaasteet 

  ETSK:n  jäsen  ja aihetta "EU:n valtiontukiuudistus" käsittelevän ETSK:n 

lausunnon esittelijä Emmanuelle Butaud‐Stubbs 

  ETSK:n  jäsen  ja  aihetta  "Etenemissuunnitelma  –  siirtyminen 

kilpailukykyiseen  vähähiiliseen  talouteen  vuonna  2050"  käsittelevän 

ETSK:n  lausunnon  esittelijä  sekä  aihetta  "Energia‐alan 

etenemissuunnitelma  2050"  käsittelevän  lausunnon  toinen  esittelijä 

Richard Adams 

10.50  Paneelikeskustelu 

  Euroopan  komission  yritys‐  ja  teollisuustoiminnan  pääosaston  linjan 

"teollisuuspolitiikka ja talousanalyysi" johtaja Viola Groebner 

 

European Policy Centren (EPC) poliittinen analyytikko ja julkaisun "Green 

revolution: making eco‐efficiency a driver  for growth" kirjoittaja Annika 

Ahtonen 

  Euroopan ympäristötoimiston pääsihteeri Jeremy Wates 

11.15  Yleiskeskustelu 
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11.50–12.55  INNOVOINTI KESTÄVÄN KASVUN MOOTTORINA 

   

11.50  Keskusteluhaasteet 

  ETSK:n jäsen, aiheita "Innovaatiounioni" ja "Horisontti 2020" koskevien 

ETSK:n lausuntojen esittelijä Gerd Wolf 

  ETSK:n  jäsen,  aihetta  "Eurooppalainen  innovaatiokumppanuus  – 

Maatalouden  tuottavuus  ja kestävyys" käsittelevän ETSK:n  lausunnon 

esittelijä Franco Chiriaco 

12.00  Paneelikeskustelu 

  Europa  Nova  ‐järjestön  puheenjohtaja  ja  Euroopan  innovoinnin  ja 

tuotannon  edistämiseksi  toteutettavan Ranskan hallituksen hankkeen 

vastuuhenkilö Guillaume Klossa 

  Alankomaiden  talous‐  ja  sosiaalineuvoston  puheenjohtaja  Wiebe 

Draijer 

  Tuottajajärjestöjen  keskusjärjestön  (COPA)  ja  maatalouden 

osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestön  (COGECA) pääsihteeri Pekka 

Pesonen 

12.25  Yleiskeskustelu 

 

12.55–13.00  TYÖPAJASEMINAARIN YHTEENVETO 

 

ETSK:n  jäsen  ja  aihetta  "Eurooppalaiset  teknologiayhteisöt  ja 

teollisuuden muutokset" käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä Josef 

Zbořil 

 
 

Lounastauko 

13.00–14.30 

JDE‐rakennuksen Atrium‐tila, 6. kerros 
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ILTAPÄIVÄN ISTUNTO: SEURAAVAT ASKELET 

14.30–17.50  

 

Paikka: kokoussali JDE 62  

Tulkkaus: es, de, el, en, fr, it, pt, sv → es, de, en, fr, it 

 

  Keskustelun johtaja: Alex Taylor (Euronews) 

14.30–14.50  NELJÄN TYÖPAJASEMINAARIN TULOKSET 

 
Eurooppa  2020  ‐ohjauskomitean  puheenjohtaja  ja  konferenssin 

yleisesittelijä Joost van Iersel 

14.50–15.20 
KOLME  ERILAISTA  NÄKÖKULMAA  VAHVEMMAN  EUROOPAN 

LUOMISEEN  

   

  Keskusteluhaasteet 

14.50–15.00  Ryhmän "muut eturyhmät" (ryhmä III) puheenjohtaja Luca Jahier 

15.00–15.10  Ryhmän "työntekijät" (ryhmä II) puheenjohtaja Georgios Dassis 

15.10–15.20  Ryhmän "työnantajat" (ryhmä I) puheenjohtaja Henri Malosse 

15.20–17.50 
YLEISKESKUSTELU  – SEURAAVAT ASKELET KOHTI VAHVEMPAA 

EUROOPPAA 

   

  Johdanto 

 
Euroopan  komission  puheenjohtaja  José  Manuel  Durão  Barroso 

(videoviesti) 

  Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz (videoviesti) 

  Viiden minuutin vetoomukset 

  Puhujat: 

 
Työllisyydestä,  sosiaaliasioista  ja  osallisuudesta  vastaava  komission 

jäsen László Andor 

  Kyproksen työ‐ ja sosiaaliministeri Sotiroula Charalambous 

  Ranskan senaatin jäsen ja entinen ministeri Chantal Jouanno 

 
Italian talous‐ ja työmarkkinaneuvoston (CNEL) puheenjohtaja Antonio 

Marzano 

  Italian eurooppaministeri Enzo Moavero Milanesi 
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  Portugalin yhteisvastuu‐ ja sosiaaliministeri Pedro Mota Soares 

  Euroopan komission varapuheenjohtaja Maros Šefčovič 

 
Eurooppa‐neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn kabinetin 

jäsen Shahin Vallée 

  Alueiden komitean puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel Siso 

 
Sisämarkkinoista  ja  palveluista  vastaava  komission  jäsen  Michel 

Barnier 

Paneelikeskustelu 
 

Keskustelu konferenssiyleisön kanssa 

 

PÄÄTÖSISTUNTO 

17.50–18.00 

 

Paikka: kokoussali JDE 62 

Tulkkaus: es, de, el, en, fr, it, pt, sv → es, de, en, fr, it 

 Euroopan  talous‐  ja  sosiaalikomitean  varapuheenjohtaja  Anna Maria 

Darmanin yhdessä 

Euroopan talous‐ ja sosiaalikomitean puheenjohtajan Staffan Nilssonin 

kanssa 

 

Lehdistötilaisuus 

18.00–18.30 

Paikka: kokoussali JDE 62 

Tulkkaus: es, de, el, en, fr, it, pt, sv → es, de, en, fr, it 

 


