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9.00–9.30 Regisztráció, kávé 
 

NYITÓÜLÉS 
9.30–10.20 

 
Helyszín: JDE 62‐es terem – Tolmácsolás: DE, EN, ES, FR, IT, SV nyelvről DE, EN, ES, FR 

nyelvre 

 
 Moderátor: Alex Taylor, Euronews 

 
Staffan Nilsson, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
elnöke 

 Joost van Iersel, az EGSZB Európa 2020 irányítóbizottságának elnöke 

 
Bernard Cazeneuve, Franciaország európai ügyekért felelős minisztere:  
 „Az európai növekedési paktum” (videóüzenet) 

 
Philippe Maystadt, az Európai Beruházási Bank (EBB) tiszteletbeli 
elnöke, az Európai Politikai Központ (EPC) elnöke 

  Vita 

 

DÉLELŐTTI MUNKAÜLÉS: 4 PÁRHUZAMOS WORKSHOP 
10.30–13.00 

 
 

1. WORKSHOP – KOHERENS KERET A NÖVEKVŐ UNIÓS GAZDASÁG ÉRDEKÉBEN 
 

Elnökök: Michael Smyth, az EGSZB „Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és társadalmi 
kohézió” (ECO) szekciójának elnöke és Joost van Iersel, az EGSZB Európa 2020 

irányítóbizottságának elnöke 
 

Helyszín: JDE 62‐es terem – Tolmácsolás: DE, EN,ES,FR, IT,SV nyelvről DE ,EN,ES, FR nyelvre 

A  válságból  való  sikeres  kilábaláshoz  az EU‐nak  erőteljesebb  növekedésre,  határozott  vezetésre, 
valamint  szorosabb  politikai,  pénzügyi  és  fiskális  integrációra  van  szüksége.  Nemcsak  Európa 
gazdasági  és  társadalmi  kohéziója  és  politikai  stabilitása,  hanem  végső  soron  az  uniós  polgárok 
jóléte  forog  kockán.  Ezért  ideje,  hogy  átalakítsuk  gazdaságpolitikáinkat,  növeljük  a 
versenyképességet és erősítsük a méltányosságot, a szolidaritást és a kohéziót.  
 
A workshop  célja  az,  hogy  feltárja,  hogyan  terelhető  vissza  Európa  a  növekedés  útjára,  szem 
előtt  tartva,  hogy  az  Európa  2020  stratégia  értelmében  az  intelligens,  a  fenntartható  és  a 
befogadó szellemű növekedés elválaszthatatlan egymástól és kölcsönösen erősíti egymást. A 
workshop  témái  egyebek mellett  a pénzügyi és  fiskális unió  felé  vezető út,  a bankválság  és  az 
államadósság ördögi köre, az eurókötvények, az EU költségvetésének szerepe és a magántőke 
hatásának erősítése projektkötvényekkel, az európai szemeszter működése, valamint gazdasági 
irányítás az euróövezetben és az egész Unióban.  
 
A vita nagyon  időszerű, és figyelembe fogja venni az Európai Tanács 2012.  júniusi ülésén született 
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következtetéseket és közeljövőre vonatkozó menetrendet, melyet a gazdasági és monetáris térség 
integrációjának elmélyítését szem előtt tartva állítottak össze. 
 

10.30–10.40 A WORKSHOP MEGNYITÁSA 

  Michael Smyth, a „Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és 
társadalmi kohézió” (ECO) szekció elnöke, EGSZB 

  Joost van Iersel, az Európa 2020 irányítóbizottság elnöke, EGSZB 

 
10.40–11.45 

 

A GAZDASÁGI IRÁNYÍTÁS JAVÍTÁSA ÉS A NÖVEKEDÉS 
FELLENDÍTÉSE AZ EURÓPA 2020 SEGÍTSÉGÉVEL: ELJÖTT AZ 
EURÓPAIBB JELLEGŰ MEGOLDÁSOK IDEJE 

  Moderátor: Michael Smyth, az ECO szekció elnöke, EGSZB 
10.40 Vitaindító felszólalások 

 
Carmelo Cedrone EGSZB‐tag, A növekedés fellendítése c. vélemény 
előadója 

 
Alain Delmas, a Francia Gazdasági, Szociális és Környezetvédelmi 
Tanács tagja (európai és nemzetközi ügyekkel foglalkozó szekció) 

10.50 A vitában részt vesz: 

  Catherine Day, az Európai Bizottság főtitkára 

Elisa  Ferreira,  EP‐képviselő,  a  makrogazdasági  egyensúlytalanságok 
megelőzéséről és kiigazításáról, valamint a banki ágazatban a határokon 
átnyúló válságkezelésről szóló jelentések előadója  

 
Ieke  van  den  Burg,  a  Finance Watch  igazgatótanácsának  elnöke  az 
Európai  Rendszerkockázati  Testület  tudományos  tanácsadó 
bizottságának tagja  

11.20 Általános vita 

 

 
11.45–12.50 

AZ EURÓPA 2020 CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA: AZ UNIÓS 
KÖLTSÉGVETÉS HATÉKONYABB FELHASZNÁLÁSA A 
NÖVEKEDÉS, A MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A KOHÉZIÓ 
NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN 

 
Moderátor: Joost van Iersel, az Európa 2020  irányítóbizottság elnöke, 
EGSZB 

11.45 Vitaindító felszólalások 

 
David Croughan,  EGSZB‐tag, A  2012.  évi  növekedési  jelentésről  szóló 
vélemény előadója 

  Jean‐Paul Delcroix, az Országos Munkaügyi Tanács főtitkára, Belgium 

11.55 A vitában részt vesz: 

 
Dominique  de  Crayencour,  az  Európai  Beruházási  Bank  intézményi 
ügyekkel foglalkozó igazgatója és brüsszeli irodájának vezetője (EBB)  

  Conny Reuter, a Social Platform elnöke, a Spring Alliance társalapítója 

 
Jorge Nuñez  Ferrer,  az  Európai  Politikai Tanulmányok Központjának 
(CEPS) tudományos munkatársa és a Az uniós költségvetés kiigazítása az 
Európa  2020  stratégia  versenyképességi  és  növekedési  célkitűzéseinek 
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megfelelően  c.  jelentés  elkészítésével megbízott  CEPS‐munkacsoport 
előadója 

12.30  Általános vita 
 

12.50–13.00 
 

A WORKSHOP MEGÁLLAPÍTÁSAI 

  Michael Smyth, az ECO szekció elnöke 
  Joost van Iersel, az Európa 2020 irányítóbizottság elnöke 

 

2. WORKSHOP – AZ EGYSÉGES PIAC FELLENDÍTÉSE 
 

Elnökök: Bryan Cassidy, az EGSZB „Egységes piac, termelés és fogyasztás” (INT) szekciójának 
elnöke és Edgardo Maria Iozia, az EGSZB egységes piac megfigyelőközpontjának (SMO) elnöke 

 
Helyszín: VM1‐es terem – Tolmácsolás: DE, EN, FR,IT nyelvről DE, EN,FR,IT nyelvre 

Az  egységes piacnak már húsz  éve  akadálymentesen működnie  kellene. Ezért  különösen  fontos, 
hogy  a  szociális  partnerek  és  a  civil  szervezetek  még  nagyobb  erőbedobással  dolgozzanak  a 
fejlesztésén  és  működőképessé  tételén.  Manapság  nagyobb  kihívást  jelent,  mint  valaha,  hogy 
maradéktalanul  kihasználjuk  az  egységes  piacon még meglévő  és  a  válságból  való  kilábaláshoz 
Európa számára létfontosságú növekedési és munkahely‐teremtési lehetőségeket.  
 
Az egységes piaci  intézkedéscsomag és az abból eredő  „mozgatórugók”  lendületet adtak mind a 
témáról  szóló  vitáknak,  mind  pedig  a  különféle  területeken  tett  konkrét  fellépéseknek.  Külön 
figyelmet kell azonban fordítani a jövőnk szempontjából stratégiai jelentőségű kérdésekre: a valódi 
digitális egységes piacban (e‐befogadás, e‐készségek e‐kereskedelem stb.)rejlő lehetőségekre , az 
európai integráció szociális dimenziójára és a szociális vállalkozás szerepére, valamint az Európa 
és  a  világ  többi  része  közti  interakcióra,  különös  tekintettel  a  kereskedelemre  és  a  kkv‐k 
nemzetközivé válására, mindezt azzal a céllal, „hogy fokozzuk a bel‐ és külpolitikák hatékonyságát, 
és ezáltal erősítsük Európa versenyképességét a világpiacon".  
 
A workshop  célja,  hogy megfogalmazza  a  civil  társadalom  tömör  és markáns megállapításait  és 
ajánlásait. 

 
10.30–10.40 A WORKSHOP MEGNYITÁSA 

Bryan Cassidy, az „Egységes piac, termelés és fogyasztás” (INT) 
szekció elnöke , EGSZB 

 
Edgardo  Maria  Iozia,  az  egységes  piac  megfigyelőközpontjának 
elnöke, EGSZB 

 

10.40–11.45 EGYSÉGES PIAC A JÖVŐ SZÁMÁRA 

 
Moderátor: Anna Maria Darmanin, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság alelnöke 

10.40 A vitában részt vesz: 

Malcolm Harbour, EP‐képviselő,  az Európai Parlament Belső Piaci  és 
Fogyasztóvédelmi Bizottságának (IMCO) elnöke 

 

Pierre Delsaux, az Európai Bizottság Belső Piaci és Szolgáltatási 
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Főigazgatóságának helyettes vezetője 
Gunilla Almgren, a Kis‐ és Középvállalkozások, valamint Kézműipari 
Vállalkozások Európai Szövetsége (UEAPME) elnöke 
Benedicte  Federspiel,  EGSZB‐tag,  az  egységes  piaci 
intézkedéscsomagról szóló EGSZB‐vélemények előadója 

11.15 Általános vita 
   

11.45–12.50 
KIS VÁLLALKOZÁS, NAGY LEHETŐSÉGEK – A SZOCIÁLIS ÉS 
VERSENYKÉPES EURÓPÁÉRT 

 
Moderátor: Fabian Zuleeg, az Európai Politikai Központ (EPC) vezető 
közgazdásza 

11.45 A vitában részt vesz: 

 
Trine  Radmann,  a  Norvég  Vállalkozói  Szövetség  (NHO)  egyik 
igazgatója, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) Tanácsadó 
Bizottságának tagja    

  Philippe Herzog, a Confrontations Europe elnöke és megalapítója 

 
Ivan Voleš, EGSZB‐tag, az  „Egységes piaci  intézkedéscsomag” és  „A  II. 
egységes piaci  intézkedéscsomag felé – kulcsintézkedések” című EGSZB‐
vélemények előadója 

 
Ariane  Rodert,  EGSZB‐tag,  a  „Szociális  vállalkozó  szellem”  című 
EGSZB‐vélemény előadója 

12.15 Általános vita 
 

12.50–13.00 A WORKSHOP MEGÁLLAPÍTÁSAI 

  Edgardo Maria Iozia, az SMO elnöke, EGSZB 
 

3. WORKSHOP – LÉPÉSEK AZ IFJÚSÁG ÉS A MUNKAHELYEK ÉRDEKÉBEN 
 

Elnök és moderátor: Leila Kurki, az EGSZB „Foglalkoztatás‐ és szociálpolitika, 
uniós polgárság” szekciójának elnöke 

 
Helyszín: JDE 51‐es terem – Tolmácsolás: DE, EN,ES,FR nyelvről DE, EN,ES,FR nyelvre 

Annak ellenére, hogy az Európa 2020 stratégia célul tűzte ki, hogy2020‐ig a 20–64 éves korosztály 
75%‐ának  legyen  munkája,  a  munkaerő‐piaci  kilátások  Európa‐szerte  elég  borúsak.  A 
foglalkoztatási  ráta  a  válság  idején  erőteljesen  csökkent;  a munkanélküliség  10%  felett  áll,  és  a 
foglalkoztatási  cél  eléréséhez még  vagy  17 millió munkahelyet  kellene  teremteni. A  legrosszabb 
helyzetben  a  fiatalok  vannak.  Komoly  a  veszélye,  hogy  a  tagállami  megszorító  intézkedések 
hátráltatják a gazdasági növekedést, ami a hazai kereslet csökkenéséhez vezethet, és még  inkább 
alááshatja a stabilizációt és a munkahelyteremtést.  
 
Európának  mindenképpen  ki  kell  szabadulnia  a  megszorítások  és  a  növekedés  közötti 
ellentmondás  csapdájából.    „Foglalkoztatási  csomagjában”  az  Európai  Bizottság  fellépéseket 
javasol a munkahelyteremtő fellendülés megvalósítására, abból kiindulva, hogy a zöld gazdaság, az 
egészségügy és az új technológiák ágazata elegendő új munkalehetőséget tartogat. A „Növekedési 
és Munkahely‐teremtési  Paktumot”, melyről  az  uniós  vezetők  júniusban  határoztak,  az  európai 
növekedést és munkahelyteremtést előmozdító eszközként hirdetik. De vajon az Európai Bizottság 
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és az Európai Tanács által  javasolt  intézkedések ezúttal valóban gyógyírt  jelentenek‐e az európai 
foglalkoztatási  válságra,  vagy  ismét  csak  a  régi  nótát  halljuk,  új  feldolgozásban?  A  workshop 
elsősorban erre a kérdésre kíván választ keresni. 
 

10.30–10.40 A WORKSHOP MEGNYITÁSA 

 
Leila Kurki, a „Foglalkoztatás‐ és szociálpolitika, uniós polgárság” 
szekció elnöke, EGSZB 

 

10.40–12.00 
 

„ÚT A MUNKAHELYTEREMTŐ FELLENDÜLÉS FELÉ” – ELÉG LESZ‐E 
EURÓPA PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁRA? 

   

10.40 Vitaindító felszólalások 

 
Gabriele Bischoff EGSZB‐tag, az Út a munkahelyteremtő fellendülés felé 
c. közleményről szóló vélemény előadója 

 
Vladimíra  Drbalová  EGSZB‐tag,  az  Új  munkahelyekhez  szükséges  új 
készségek c. közleményről szóló vélemény előadója 

10.50 A vitában részt vesz: 

 
Francisco González de Lena, a Spanyol Gazdasági és Szociális Tanács 
elnöki kabinetjének vezetője 

 
Jean‐Louis  De  Brouwer,  az  Európai  Bizottság  Foglalkoztatási 
Főigazgatósága  „Európa  2020:  foglalkoztatáspolitikák” 
igazgatóságának vezetője  

  Renee Laiviera, Az Európai Női Lobbi végrehajtó bizottságának tagja 
11.40 Általános vita 

 

12.15–12.50 
HATHATÓS JAVASLATOK A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A 
FOGLALKOZTATÁSÉRT 

   

12.15 A vitában részt vesz: 

  Thérèse de Liedekerke, a BUSINESSEUROPE ügyvezető igazgatója 

 
Luca  Visentini,  az  Európai  Szakszervezetek  Szövetsége  (ETUC) 
szövetségi titkára  

 
Francesca Ungaro, a Kis‐ és Középvállalkozások, valamint Kézműipari 
Vállalkozások  Európai  Szövetsége  (UEAPME)  Fiatal  Vállalkozók 
Mozgalmának szóvivője 

 
Lloyd  Russell‐Moyle,  az  Európai  Ifjúsági  Fórum  tanácsának  a 
fejlesztésért, gyermekjogokért, az ifjúságügy európai finanszírozásáért, 
a fenntartható fejlődésért és az egészségpolitikáért felelős tagja 

12.35 Általános vita 
 

12.55–13.00 A WORKSHOP MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 
Krzysztof Pater, az EGSZB munkaerőpiac megfigyelőközpontjának 
(LMO) elnöke 

 

4. WORKSHOP – INNOVÁCIÓ ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS EURÓPA SZÁMÁRA 
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Elnök és moderátor: Hans‐Joachim Wilms, az EGSZB fenntartható fejlődés 
megfigyelőközpontjának (SDO) elnöke 

 
Helyszín: VM3‐as terem – Tolmácsolás: CS,DE, EN,FR,IT nyelvről DE, EN,FR,IT nyelvre 

A jelenlegi gazdasági válság leküzdéséhez és a dinamikus növekedéshez és munkahelyteremtéshez 
erős európai vállalkozások kellenek. Az európai cégek belső és globális piaci versenyképességének 
növekedését aktív  iparpolitikával kell segíteni. Az energiaárak növekedése és a nyersanyagszűke 
miatt  nyomás  nehezedik  az  iparra. A  gazdasági  fejlődéshez  és  a  társadalmi  jóléthez  jól működő 
gazdasági  rendszerek  kellenek. A  gazdasági  versenyképesség  fenntartásához  és  a  foglalkoztatás 
növeléséhez  mindenképpen  ösztönözni  kell  az  erőforrás‐hatékony  és  alacsony  szén‐dioxid‐
kibocsátású,  környezetbarát  gazdaságra  való  áttérést.  Ha  azt  akarjuk,  hogy  gazdaságaink  a 
jövőben is megállják a helyüket, az innováció kulcsfontosságú. 
 
Az  Európa  2020  stratégia  keretében  az  Európai  Unió  három,  az  iparpolitikával,  az  erőforrás‐
hatékonysággal  és  az  Innovatív  Unióval  kapcsolatos  kiemelt  kezdeményezést  szentelt  e  kérdés 
megoldásának.  A  4.  workshop  azt  a  kérdést  járja  körül,  hogy  az  iparpolitika,  a  természeti 
erőforrások hatékony felhasználása és az innováció milyen összjátéka szükséges a fenntartható 
növekedés  teremtéséhez.    Új  ipari  forradalomra  van‐e  szükség  ahhoz,  hogy  Európában 
versenyképes  és  szilárd  iparbázis  jöjjön  létre? Milyen  intézkedéseket  kellene  fontolóra  venni  az 
Európai  Bizottság  iparpolitikával  kapcsolatos  kiemelt  kezdeményezésének  következő 
felülvizsgálata során? Milyen növekedés szükséges, ha  fenntarthatóbbá szeretnénk válni? Hogyan 
segíthet  a  környezetbarát  gazdaság  a  válság  leküzdésében? Hogyan mozdíthatja  elő  az  Európai 
Növekedési  és  Munkahely‐teremtési  Paktum  a  környezetbarát  gazdaságba  és  a  szükséges 
infrastruktúrákba való beruházást? Hogyan hidalható át a kutatás és a piacok közti szakadék azáltal, 
hogy minden érdekelt felet bevonunk az innovációs folyamatba? A workshop célja az, hogy választ 
keressen ezekre a kihívásokra. 

 

10.30–10.40 A WORKSHOP MEGNYITÁSA 

10.30 
Hans‐Joachim Wilms, a fenntartható fejlődés 
megfigyelőközpontjának (SDO) elnöke, EGSZB 

 

10.40–11.50 
ÚJ IPARI FORRADALOM AZ ERŐS ÉS ERŐFORRÁS‐HATÉKONY 
GAZDASÁGÉRT  

   

10.40  Vitaindító felszólalások 

  Emmanuelle Butaud‐Stubbs, EGSZB‐tag, Az állami támogatások uniós 
szabályozásának korszerűsítéséről szóló EGSZB‐vélemény előadója 

  Richard  Adams  EGSZB‐tag,  Az  alacsony  szén‐dioxid‐kibocsátású, 
versenyképes  gazdaság  2050‐ig  terjedő megvalósításának  ütemtervéről 
szóló vélemény előadója és a 2050‐ig szóló energiaügyi ütemtervről szóló 
vélemény társelőadója  

10.50  A vitában részt vesz: 

  Viola  Groebner,  az  Európai  Bizottság  Vállalkozáspolitikai  és  Ipari 
Főigazgatósága  Iparpolitika  és  Gazdaságelemzés  Igazgatóságának 
vezetője 

 
Annika Ahtonen, politikai elemző, Európai Politikai Központ  (EPC), a 
Green  revolution:  making  eco‐efficiency  a  driver  for  growth  [Zöld 
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forradalom: a környezetvédelmi hatékonyság mint a növekedés motorja] 
c. tanulmány szerzője 

  Jeremy Wates, az Európai Környezetvédelmi Hivatal főtitkára  
11.15 Általános vita 

 
11.50–12.55 AZ INNOVÁCIÓ MINT A FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS MOTORJA  

   

11.50  Vitaindító felszólalások 

  Gerd Wolf EGSZB‐tag, az  Innovatív Unió és a Horizont 2020  tárgyban 
készült vélemények előadója 

  Franco  Chiriaco  EGSZB‐tag,  a  „Mezőgazdasági  termelékenység  és 
fenntarthatóság”  európai  innovációs  partnerségről  szóló  vélemény 
előadója 

12.00  A vitában részt vesz: 

  Guillaume  Klossa,  az  EuropaNova  elnöke,  a  francia  kormány 
megbízásából  végzett  „Innovation  &  Production  en  Europe”  projekt 
vezetője 

.  Wiebe Draijer, a Holland Gazdasági és Szociális Tanács elnöke 

  Pekka Pesonen,  a Mezőgazdasági Szakmai Szervezetek Bizottsága  – 
Mezőgazdasági Szövetkezetek Általános Szövetsége (COPA‐COGECA) 
főtitkára 

12.25 Általános vita 

 

12.55–13.00 A WORKSHOP MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 
Josef  Zbořil EGSZB‐tag,  az  „Európai  technológiai  platformok  és  ipari 
szerkezetváltás” tárgyában készült EGSZB‐vélemény előadója 

 
 

Ebédszünet 
13.00–14.30 

JDE épület 6. emeleti átrium 
 
 

DÉLUTÁNI MUNKAÜLÉS: HOGYAN TOVÁBB? 
14.30–17.50  

 
Helyszín: JDE 62‐es terem  

Tolmácsolás: DE, EL,EN,ES,FR,IT,PT,SV nyelvről DE, EN,ES,FR,IT nyelvre 

 

  Moderátor: Alex Taylor, Euronews 

14.30–14.50 
 
A NÉGY WORKSHOP EREDMÉNYEI 
 

  Joost van Iersel, az Európa 2020 irányítóbizottság elnöke, a 

AD  version 2 – 18/9/2012    8



konferencia főelőadója 
 
14.50–15.20 

 

 
1 ERŐSEBB EURÓPA 3 KÜLÖNBÖZŐ SZEMSZÖGBŐL  
 

   

  Vitaindító felszólalások 

14.50–15.00 Luca Jahier, a III. Csoport („Egyéb tevékenységek”) elnöke, EGSZB 
15.00–15.10 Georgios Dassis, a II. Csoport („Munkavállalók”) elnöke, EGSZB 
15.10–15.20 Henri Malosse, az I. Csoport („Munkaadók”) elnöke, EGSZB 

15.20–17.50 
 
ÁLTALÁNOS VITA: HOGYAN TOVÁBB AZ ERŐSEBB EURÓPA 
FELÉ? 

   

  Bevezetés 

  José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke (videóüzenet) 
  Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke (videóüzenet) 
  Felszólalási időkeret: 5 perc 

  A vitában részt vesz: 

 
Andor László foglalkoztatásért, szociális ügyekért és 
esélyegyenlőségért felelős európai biztos 

 
Szotirúla Haralámbusz ciprusi munkaügyi és szociális biztonsági 
miniszter 

  Chantal Jouanno, francia szenátor és volt miniszter 

 
Antonio Marzano, az olasz Országos Gazdasági és Munkaügyi Tanács 
(CNEL) elnöke  

 
Enzo Moavero Milanesi, Olaszország európai ügyekért felelős 
minisztere 

 
Pedro Mota Soares, a társadalmi szolidaritásért és a szociális 
biztonságért felelős portugál miniszter 

  Maros Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke 

 
Shahin  Vallee, Herman  Van  Rompuy,  az  Európai  Tanács  elnöke 
kabinetjének tagja 

  Ramón Luis Valcárcel Siso, a Régiók Bizottsága elnöke 

  Michel Barnier belső piacért és szolgáltatásokért felelős biztos 

A résztvevők vitája 
 

Vita a hallgatósággal 

 

ZÁRÓÜLÉS 
17.50–18.00 

 
Helyszín: JDE 62‐es terem 
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Tolmácsolás: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV nyelvről DE, EN, ES, FR, IT nyelvre 

 Anna Maria Darmanin, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
alelnöke és 
Staffan Nilsson, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke 

 
Sajtótájékoztató 

18.00–18.30 
Helyszín: JDE 62‐es terem 

Tolmácsolás: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV nyelvről DE, EN, ES, FR, IT nyelvre 
 

_____________ 
 
 


