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Reģistrācija un kafija 9.00 – 9.30 
 

KONFERENCES ATKLĀŠANA 
9.30 — 10.20 

 
Norises vieta: JDE 62. telpa, mutiskā tulkošana no DE, EN, ES, FR, IT, SV uz DE, EN, ES, FR 

 

Diskusijas vadītājs: Alex Taylor, Euronews  

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētājs Staffan 
Nilsson  
Stratēģijas “Eiropa 2020” koordinācijas komitejas priekšsēdētājs Joost van Iersel 

 

   

Francijas Eiropas lietu ministrs Bernard Cazeneuve:  
“Eiropas izaugsmes pakts” (video ziņojums) 

 

Eiropas Investīciju bankas (EIB) goda prezidents, Eiropas Politikas centra (EPC) 
priekšsēdētājs Philippe Maystadt 

 

Diskusija  
 

RĪTA SESIJA: 4 SEMINĀRI VIENLAIKUS 
10.30 – 13.00 

 

1. SEMINĀRS – “SASKAŅOTA SISTĒMA ES IZAUGSMES EKONOMIKAI” 
 

Līdzpriekšsēdētāji: EESK Ekonomikas un monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
specializētās nodaļas (ECO) priekšsēdētājs Michael Smyth un stratēģijas “Eiropa 2020” 

koordinācijas komitejas priekšsēdētājs Joost van Iersel  
 

Norises vieta: JDE 62. telpa, mutiskā tulkošana no DE, EN, ES, FR, IT, SV uz DE, EN, ES, FR 
 

Lai veiksmīgi izkļūtu no krīzes, Eiropas Savienībā ir jāpastiprina izaugsme un vadība, kā arī politiskā, 
finansiālā  un  fiskālā  integrācija. Tas  ir  jautājums  ne  tikai  par  ekonomisko  un  sociālo  kohēziju  un 
Eiropas  politisko  stabilitāti,  bet  arī  par  Eiropas  iedzīvotāju  labklājību.  Ir  pienācis  laiks  mainīt 
ekonomikas politiku, sekmēt konkurētspēju un nostiprināt taisnīgumu, solidaritāti un kohēziju.  
 
Šajā  seminārā  tiks  apspriestas  iespējas,  kā  atgriezties  pie Eiropas  izaugsmes, ņemot  vērā,  ka 
atbilstoši  stratēģijai  “Eiropa  2020”  gudras,  ilgtspējīgas  un  iekļaujošas  izaugsmes  mērķi  ir 
savstarpēji saistīti un viens otru pastiprina. Šajā seminārā  tiks  izskatīti  tādi  jautājumi kā virzība uz 
finanšu un fiskālo savienību, banku krīzes un valstu parādu “apburtais  loks”, euro obligācijas, ES 
budžeta  loma  un  privātā  kapitāla  piesaistīšana,  izmantojot  “projektu  obligācijas”,  Eiropas 
pusgada darbība, kā arī ekonomikas pārvaldība euro zonā un ES kopumā. 
 

Šajā savlaicīgajā diskusijā tiks ņemti vērā Eiropadomes 2012. gada  jūnija sanāksmes secinājumi un 
programma, kas balstīta uz redzējumu par plašāku integrāciju ekonomikas un monetārajā telpā. 
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10.30 – 10.40  SEMINĀRA ATKLĀŠANA 

  Ekonomikas  un  monetārās  savienības,  ekonomiskās  un  sociālās 
kohēzijas specializētās nodaļas (ECO) priekšsēdētājs Michael Smyth 

  Stratēģijas  “Eiropa 2020” koordinācijas komitejas priekšsēdētājs  Joost 
van Iersel 

 
10.40 – 11.45 

 

“EKONOMIKAS PĀRVALDĪBAS UZLABOŠANA UN IZAUGSMES 
VEICINĀŠANA, IZMANTOJOT STRATĒĢIJU “EIROPA 2020”: LAIKS 
ĪSTENOT PLAŠĀKUS CENTIENUS EIROPAS LĪMENĪ” 

 
Debates vada EESK ECO specializētās nodaļas priekšsēdētājs Michael 
Smyth 

10.40  Debašu jautājumi 

 
EESK  loceklis,  ziņotājs  EESK  atzinumam  par  tematu  “Atjaunot 
izaugsmi” Carmelo Cedrone 

 
Francijas Republikas Ekonomikas, sociālās un vides padomes Eiropas un 
starptautisko jautājumu nodaļas loceklis Alain Delmas 

10.50  Referenti 

  Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre Catherine Day 

Eiropas  Parlamenta  deputāte,  referente  par  atzinumiem 
“Makroekonomiskās  nelīdzsvarotības  novēršana  un  koriģēšana”  un 
“Pārrobežu krīzes vadība banku nozarē” Elisa Ferreira  

 
Finance Watch direktoru padomes priekšsēdētāja un Eiropas Sistēmisko 
risku  kolēģijas  zinātnes  un  padomdevējas  komitejas  locekle  Ieke  van 
den Burg  

11.20  Vispārējas debates 

 

11.45 – 12.50 
“STRATĒĢIJĀ “EIROPA 2020” IZVIRZĪTO MĒRĶU SASNIEGŠANA: 
ES BUDŽETA MOBILIZĒŠANA IZAUGSMEI, NODARBINĀTĪBAI UN 
KOHĒZIJAI”  

 
Debašu  vadītājs:  EESK  stratēģijas  “Eiropa  2020”  koordinācijas 
komitejas priekšsēdētājs Joost van Iersel 

11.45  Debašu jautājumi 

 
EESK  loceklis, ziņotājs EESK atzinumam par  tematu “Gada  izaugsmes 
pētījums par 2012. gadu” David Croughan 

 
Beļģijas  Valsts  nodarbinātības  padomes  ģenerālsekretārs  Jean‐Paul 
Delcroix 

11.55  Referenti 

 
Eiropas  Investīciju  bankas  (EIB)  Institucionālo  lietu  nodaļas 
direktore un Briseles biroja vadītāja Dominique de Crayencour 

  Eiropas  Sociālās  platformas  priekšsēdētājs  un  Spring  Alliance 
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līdzdibinātājs Conny Reuter 

 

Eiropas  politikas  pētījumu  centra  (CEPS)  asociētais  pētnieks  un  CEPS 
darba  grupas  ziņotājs  par  tematu  “ES  budžeta  pielāgošana  stratēģijā 
“Eiropa  2020”  izvirzītajiem  konkurētspējas  un  izaugsmes  mērķiem” 
Jorge Nuñez Ferrer 

12.30  Vispārējas debates 

   

12.50 – 13.00  SEMINĀRA SECINĀJUMI 

  ECO specializētās nodaļas priekšsēdētājs Michael Smyth 

 
Stratēģijas  “Eiropa 2020” koordinācijas komitejas priekšsēdētājs  Joost 
van Iersel 
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2. SEMINĀRS – “VIENOTĀ TIRGUS IZVEIDES PABEIGŠANA” 
 

Līdzpriekšsēdētāji: EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas (INT) 
priekšsēdētājs Bryan Cassidy un EESK Vienotā tirgus novērošanas centra (VTNC) priekšsēdētājs 

Edgardo Maria Iozia  
 

Norises vieta: VM1 telpa, mutiskā tulkošana no DE, EN, FR, IT uz DE, EN, FR, IT 

 

Vienotais  tirgus  bez  šķēršļiem  bija  jāizveido  pirms  divdesmit  gadiem.  Vēl  jo  svarīgāka  ir  sociālo 
partneru  un  pilsoniskās  sabiedrības  organizāciju  pašreizējā  aktīvākā  iesaistīšanās  tā  izveidē  un 
īstenošanā. Šobrīd vairāk nekā  jebkad agrāk pilnībā  jāizmanto vienotā  tirgus atlikušais potenciāls 
izaugsmei un darba vietu radīšanai, un Eiropai jāveltī visi centieni, lai izkļūtu no krīzes.  
 
Vienotā  tirgus akts un  tā mehānismi  ir sekmējuši gan pārdomas, gan plašu  rīcību. Tomēr  ir  jāveltī 
uzmanība īpašiem jautājumiem, kuri būs stratēģiski nozīmīgi nākotnē: reāla digitālā vienotā tirgus 
potenciāls  (e‐iekļaušana, digitālās prasmes, e‐darījumi), Eiropas  integrācijas sociālā dimensija un 
sociālās  uzņēmējdarbības  nozīme,  kā  arī  Eiropas  un  citu  pasaules  valstu  sadarbība,  jo  īpaši 
tirdzniecības  un  MVU  internacionalizācijas  jomā,  lai  “palielinātu  iekšējās  un  ārējās  politikas 
pasākumu efektivitāti un līdz ar to nostiprinātu Eiropas konkurētspēju pasaules tirgū”.  
 
Šajā  seminārā  paredzēts  sniegt  īsus,  bet  būtiskus  pilsoniskās  sabiedrības  paziņojumus  vai 
ieteikumus. 

 

10.30 – 10.40  SEMINĀRA ATKLĀŠANA 

EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas  (INT) 
priekšsēdētājs Bryan Cassidy 

 
EESK  Vienotā  tirgus  novērošanas  centra  priekšsēdētājs  (VTNC) 
Edgardo Maria Iozia 

 

10.40 – 11.45  “VIENOTAIS TIRGUS NĀKOTNEI” 

 
Diskusijas vadītāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
priekšsēdētāja vietniece Anna Maria Darmanin 

10.40  Referenti 

Eiropas  Parlamenta  deputāts,  Eiropas  Parlamenta  Iekšējā  tirgus  un 
patērētāju  aizsardzības  komitejas  (IMCO)  priekšsēdētājs  Malcolm 
Harbour 

Eiropas Komisijas  Iekšējā  tirgus  un  pakalpojumu  ĢD  ģenerāldirektora 
vietnieks Pierre Delsaux 

Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas (UEAPME) 
priekšsēdētāja Gunilla Almgren 

 

EESK  locekle,  ziņotāja  EESK  atzinumam  par  tematu  “Vienotā  tirgus 
akts” Benedicte Federspiel 
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11.15  Vispārējas debates 

   

11.45 – 12.50 
“MAZO UZŅĒMUMU LIELAIS POTENCIĀLS SOCIĀLAI UN 
KONKURĒTSPĒJĪGAI EIROPAI” 

 
Diskusijas vadītājs: Eiropas Politikas centra (EPC) galvenais 
ekonomists Fabian Zuleeg 

11.45  Referenti 

   

 
Norvēģijas  uzņēmumu  konfederācijas  direktore,  Eiropas  Brīvās 
tirdzniecības  asociācijas  (EBTA)  konsultatīvās  komitejas  locekle  Trine 
Radmann 

  Confrontations Europe priekšsēdētājs un dibinātājs Philippe Herzog 

 
EESK loceklis, ziņotājs EESK atzinumiem par tematiem “Vienotā tirgus 
akts” un “Svarīgākie pasākumi ceļā uz Vienotā tirgus aktu II” Ivan Voleš 

 
EESK  locekle,  ziņotāja  EESK  atzinumam  par  tematu  “Sociālā 
uzņēmējdarbība” Ariane Rodert 

12.15  Vispārējas debates 

 

12.50 – 13.00  SEMINĀRA SECINĀJUMI 

  EESK VTNC priekšsēdētājs Edgardo Maria Iozia 
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3. SEMINĀRS – “JAUNIEŠIEM PAREDZĒTU PASĀKUMU ĪSTENOŠANA UN DARBA 
VIETU IZVEIDE” 

 
Priekšsēdētāja un diskusijas vadītāja: EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma 

specializētās nodaļas (SOC) priekšsēdētāja Leila Kurki  
 

Norises vieta: JDE 51 telpa, mutiskā tulkošana no DE, EN, ES, FR uz DE, EN, ES, FR 

 
Neraugoties uz stratēģijā “Eiropa 2020” izvirzīto mērķi, proti, līdz 2020. gadam darba tirgū iesaistīt 
75 % iedzīvotāju  vecumā  no  20 līdz  64 gadiem,  darba  tirgus  perspektīvas  visā  Eiropā  nevieš 
optimismu. Krīzes laikā nodarbinātības līmenis ir pazeminājies, vairāk nekā viens cilvēks no desmit ir 
bez darba, un  jārada apmēram 17 miljoni papildu darba vietu,  lai  sasniegtu nodarbinātības mērķi. 
Īpaši cietuši jaunieši. Pastāv reāls risks, ka dalībvalstu īstenotie taupības pasākumi negatīvi ietekmēs 
ekonomikas  izaugsmi, kas savukārt varētu samazināt  iekšējo pieprasījumu un vēl vairāk apdraudēt 
stabilitāti un darba vietu izveidi.  
 
Eiropas  Savienībai  ir  ļoti  svarīgi  izkļūt  no  taupības  pasākumu  un  izaugsmes  savstarpēji 
izslēdzošā  strupceļa. Komisijas  izstrādātājā  nodarbinātības  tiesību  aktu  kopumā  izklāstīti  vairāki 
pasākumi, lai virzītos uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām, ņemot vērā, ka ir 
pietiekamas  iespējas  radīt  darba  vietas  zaļajā  ekonomikā,  veselības  aprūpes  jomā  un  jauno 
tehnoloģiju  nozarēs. Kā  piemērs  tiek minēts  Izaugsmes  un  nodarbinātības  pakts,  par  kuru  jūnijā 
vienojās  ES  vadītāji,  lai  veicinātu  izaugsmi  un  darba  vietu  izveidi  Eiropā.  Bet  vai  Komisijas  un 
Eiropadomes  ierosinātie pasākumi patiesi kaut ko mainīs,  lai atrisinātu nodarbinātības krīzi Eiropā, 
vai arī tiem būs tas pats vecais saturs, tikai jaunā formā? Šis būs semināra galvenais jautājums. 

 

10.30 – 10.40  SEMINĀRA ATKLĀŠANA 

 
EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās 
nodaļas (SOC) priekšsēdētāja Leila Kurki  

 

10.40 – 12.00 
 

“VIRZOTIES UZ EKONOMIKAS ATLABŠANU AR DAUDZĀM 
JAUNĀM DARBA VIETĀM – VAI EIROPAI TAS IR PIETIEKAMI 
NODERĪGS RISINĀJUMS?” 

   

10.40  Debašu jautājumi 

 
EESK  locekle,  ziņotāja  EESK  atzinumam  par  tematu  “Virzoties  uz 
ekonomikas  atlabšanu  ar  daudzām  jaunām  darba  vietām”  Gabriele 
Bischoff 

 
EESK  locekle,  ziņotāja EESK  atzinumam par  tematu  “Jaunas prasmes 
jaunām darba vietām” Vladimíra Drbalová 

10.50  Referenti 

 
Spānijas  Ekonomikas  un  sociālās  padomes  priekšsēdētāja  personālā 
biroja vadītājs Francisco González de Lena 

  Eiropas  Komisijas  Nodarbinātības  ĢD  direktors,  atbildīgais  par 
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nodarbinātības politiku  saistībā ar  stratēģiju  “Eiropa 2020”  Jean‐Louis 
De Brouwer 

  Eiropas sieviešu lobija izpildu komitejas locekle Renee Laiviera  

11.40  Vispārējas debates 

 

12.15 – 12.50  “BŪTISKI PRIEKŠLIKUMI PAR IZAUGSMI UN NODARBINĀTĪBU” 

   

12.15  Referenti 

  BUSINESSEUROPE izpilddirektore Thérèse de Liedekerke 

  Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) sekretārs Luca Visentini 

 
Eiropas  Amatniecības,  mazo  un  vidējo  uzņēmumu  asociācijas 
(UEAPME) pārstāve Francesca Ungaro (Jauno uzņēmēju kustība) 

 
Eiropas  Jaunatnes  foruma  loceklis,  atbildīgais  par  attīstību,  bērnu 
tiesībām, Eiropas jauniešiem pieejamo finansējumu, ilgtspējīgu attīstību 
un veselības aprūpes politiku Lloyd Russell‐Moyle 

12.35  Vispārējas debates 

 

12.55 – 13.00  SEMINĀRA SECINĀJUMI 

 
EESK Darba tirgus novērošanas centra (DTNC) priekšsēdētājs Krzysztof 
Pater 
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4. SEMINĀRS – “INOVĀCIJA UN ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME EIROPAI” 
 

Priekšsēdētājs un diskusijas vadītājs: EESK Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centra (IANC) 
priekšsēdētājs Hans‐Joachim Wilms  

 

Norises vieta: VM3 telpa, mutiskā tulkošana no CS, DE, EN, FR, IT uz DE, EN, FR, IT 

 
Lai pārvarētu pašreizējo ekonomikas krīzi,  radītu dinamisku  izaugsmi un darba vietas,  ir vajadzīgi 
spēcīgi  Eiropas  uzņēmumi.  Aktīvai  rūpniecības  politikai  jāsekmē  Eiropas  uzņēmumu 
konkurētspēja gan  iekšējā, gan pasaules tirgū. Enerģijas cenu celšanās un  izejvielu nepietiekamība 
rada spiedienu uz rūpniecības nozarēm. Ekonomikas attīstībai un sociālajai  labklājībai  ir vajadzīgas 
stabili  funkcionējošas  ekosistēmas.  Ir  svarīgi  veicināt  resursefektīvu  “zaļo”  ekonomiku  ar  zemu 
oglekļa  emisiju  līmeni,  lai  saglabātu  ekonomikas  konkurētspēju  un  sekmētu  nodarbinātību.  Ja 
vēlamies, lai mūsu ekonomika atbilstu nākotnes prasībām, inovācija ir īpaši svarīga. 
 

Eiropas Savienība  stratēģijas  “Eiropa 2020”  ietvaros  ir pievērsusies  šiem  jautājumiem,  izstrādājot 
trīs nozīmīgas pamatiniciatīvas par rūpniecības politiku, resursu efektivitāti un Inovācijas savienību. 
4. seminārā  tiks  pievērsta  uzmanība  jautājumam  par  rūpniecības  politikas,  dabas  resursu 
efektīvas  izmantošanas  un  inovācijas  mijiedarbību  ilgtspējīgas  izaugsmes  radīšanai.  Vai  ir 
vajadzīga jauna industriāla revolūcija, lai Eiropā nodrošinātu konkurētspējīgu un stabilu rūpniecisko 
pamatu? Kādi pasākumi būtu jāapsver Komisijas pamatiniciatīvas par rūpniecības politiku gaidāmajā 
pārskatīšanā? Kāda veida izaugsme ir vajadzīga virzībā uz ilgtspēju? Kā zaļā ekonomika var palīdzēt 
pārvarēt  krīzi?  Kā  Eiropas  Izaugsmes  un  nodarbinātības  pakts  var  sekmēt  ieguldījumus  zaļajā 
ekonomikā un vajadzīgajā  infrastruktūrā? Kā var  likvidēt plaisas starp zinātnisko  izpēti un tirgiem, 
iesaistot  visas  ieinteresētās  puses  inovācijā?  Šis  seminārs  paredzēts  kā  iespēja  rast  risinājumus 
iepriekš minētajiem problēmjautājumiem. 

 

10.30 – 10.40  SEMINĀRA ATKLĀŠANA 

10.30 
EESK Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centra (IANC) priekšsēdētājs 
Hans‐Joachim Wilms 

 

10.40 – 11.50 
“JAUNA INDUSTRIĀLĀ REVOLŪCIJA, LAI SEKMĒTU SPĒCĪGU UN 
RESURSU ZIŅĀ EFEKTĪVU EKONOMIKU”  

   

10.40  Debašu jautājumi 

  EESK locekle, ziņotāja EESK atzinumam par tematu “ES valsts atbalsta 
modernizācija” Emmanuelle Butaud‐Stubbs 

  EESK  loceklis, ziņotājs EESK atzinumam par  tematu  “Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju  līmeni 
2050. gadā” un  līdzziņotājs EESK atzinumam par  tematu  “Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam” Richard Adams  

10.50  Referenti 

  Eiropas  Komisijas  Uzņēmējdarbības  ĢD  Rūpniecības  politikas  un 
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ekonomikas analīzes nodaļas direktore Viola Groebner 

 
Eiropas  Politikas  centra  (EPC)  politikas  analītiķe,  dokumenta  “Green 
revolution:  making  eco‐efficiency  a  driver  for  growth”  autore  Annika 
Ahtonen 

  Eiropas Vides biroja ģenerālsekretārs Jeremy Wates  

11.15  Vispārējas debates 

   

11.50 – 12.55  “INOVĀCIJA KĀ ILGTSPĒJĪGAS IZAUGSMES VIRZĪTĀJSPĒKS”  

   

11.50  Debašu jautājumi 

  EESK  loceklis,  ziņotājs  EESK  atzinumiem  par  tematu  “Inovācijas 
savienība” un “Apvārsnis 2020” Gerd Wolf 

  EESK loceklis, ziņotājs EESK atzinumam par tematu “Eiropas inovācijas 
partnerība “Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja”” Franco Chiriaco 

12.00  Referenti 

  Europa Nova priekšsēdētājs un Francijas valdības projekta “Inovācijas un 
rūpniecības veicināšana Eiropā” vadītājs Guillaume Klossa 

.  Nīderlandes  Ekonomikas  un  sociālo  lietu  padomes  priekšsēdētāja 
Wiebe Draijer 

  Eiropas  Savienības  Profesionālo  lauksaimniecības  organizāciju 
komitejas, Eiropas Savienības Lauksaimniecības kooperatīvu vispārējās 
konfederācijas (COPA‐COGECA) ģenerālsekretārs Pekka Pesonen  

12.25  Vispārējas debates 

 

12.55 – 13.00  SEMINĀRA SECINĀJUMI 

 
EESK  loceklis,  ziņotājs  atzinumam  par  tematu  “Eiropas  tehnoloģiju 
platformas un pārmaiņas rūpniecībā” Josef Zbořil 

 

Pusdienu pārtraukums 
13.00 – 14.30 

JDE ēkas ātrijs, 6. stāvs 
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PĒCPUSDIENAS SESIJA “KĀDAS IR PERSPEKTĪVAS?” 
14.30 – 17.50  

 
Norises vieta: JDE ēkas 62. telpā  

Mutiskā tulkošana no DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV uz DE, EN, ES, FR, IT 

 

  Diskusijas vadītājs: Alex Taylor, Euronews 

 

14.30 – 14.50  4 SEMINĀRU REZULTĀTI 

 
Konferences galvenais ziņotājs, stratēģijas “Eiropa 2020” 
koordinācijas komitejas priekšsēdētājs Joost van Iersel 

14.50 – 15.20  “TRĪS DAŽĀDI ASPEKTI VIENAI SPĒCĪGĀKAI EIROPAI”  

   

  Debašu jautājumi 

14.50 – 15.00  EESK Dažādu interešu grupas priekšsēdētājs (III grupa) Luca Jahier 

15.00 – 15.10  EESK Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs (II grupa) Georgios Dassis 

15.10 – 15.20  EESK Darba devēju grupas priekšsēdētājs (I grupa) Henri Malosse 

15.20 – 17.50 
VISPĀRĒJAS DEBATES “SPĒCĪGĀKA EIROPA: TURPMĀKIE 
PASĀKUMI?” 
Diskusijas vadītājs: Alex Taylor, Euronews 

   

  Ievads 

 
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Durão Barroso (video 
ziņojums) 

  Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martin Schulz (video ziņojums) 

  5 minūtes pārdomām 

  Referenti 

  Nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisārs László Andor 

 
Kipras  Nodarbinātības  un  sociālās  apdrošināšanas ministre  Sotiroula 
Charalambous 

  Francijas Senāta locekle un bijusī ministre Chantal Jouanno 

 
Itālijas  Valsts  ekonomikas  un  nodarbinātības  padomes  (CNEL) 
priekšsēdētājs Antonio Marzano  

  Itālijas Eiropas lietu ministrs Enzo Moavero Milanesi 

 
Portugāles solidaritātes un sociālā nodrošinājuma ministrs Pedro Mota 
Soares 
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  Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Maros Šefčovič 

 
Eiropadomes  priekšsēdētāja  Herman  Van  Rompuy  personālā  biroja 
loceklis Shahin Vallee 

  Reģionu komitejas priekšsēdētājs Ramón Luis Valcárcel Siso 

  Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Michel Barnier 

Referentu diskusija 
 

Diskusija ar publiku 

 

NOSLĒGUMA SESIJA 
17.50 – 18.00 

 
Norises vieta: JDE ēkas 62. telpā 

Mutiskā tulkošana no DE, EL, NE, ES, FR, IT, PT, SV uz DE, EN, ES, FR, IT 

   
Eiropas Ekonomikas un sociālo  lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece 
Anna Maria Darmanin 
Eiropas Ekonomikas un  sociālo  lietu  komitejas priekšsēdētājs Staffan 
Nilsson 

 

Preses konference 
18.00 – 18.30 

Norises vieta: JDE ēkas 62. telpā 
Mutiskā tulkošana no DE, EL, NE, ES, FR, IT, PT, SV uz DE, EN, ES, FR, IT 

 
_____________ 

 
 


