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9 ‐ 9.30 uur Inschrijving en koffie 

 

OPENINGSSESSIE 
9.30 – 10.20 uur 

 
Plaats: zaal JDE 62 – Vertolking uit DE, EN, ES, FR, IT, SV in DE, EN, ES, FR 

 

 gespreksleider: Alex Taylor (Euronews) 

 
Staffan Nilsson, voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité (EESC) 

 Joost van Iersel, voorzitter van de stuurgroep Europa 2020 (EESC) 

 
Bernard Cazeneuve, Frans minister van Europese Zaken:  
'Het Europese groeipact' (videoboodschap) 

 
Philippe Maystadt, erevoorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB) 
en voorzitter van het Centrum voor Europees Beleid (European Policy 
Center, EPC) 

  Discussie 
 

OCHTENDPROGRAMMA: 4 PARALLELLE WORKSHOPS 
10.30 – 13 uur 

 
 

WORKSHOP 1 – EEN COHERENT KADER VOOR EEN EU‐GROEI‐ECONOMIE 
 

Covoorzitters: Michael Smyth, voorzitter van de afdeling Economische en Monetaire Unie, 
Economische en Sociale Samenhang (ECO) (EESC), en Joost van Iersel, voorzitter van de  

stuurgroep Europa 2020 (EESC) 
 

Plaats: zaal JDE 62 – Vertolking uit DE, EN, ES, FR, IT, SV in DE ,EN, ES, FR 

Om de  crisis met  succes  te boven  te  komen heeft de Europese Unie meer groei,  leiderschap  en 
politieke,  financiële en  fiscale  integratie nodig. Niet alleen de economische en sociale samenhang 
en  de  politieke  stabiliteit  van  Europa maar  uiteindelijk  ook  het welzijn  van de  Europese  burgers 
staan  hierbij  op  het  spel. De  tijd  is  aangebroken  om  het  economisch  beleid  om  te  gooien,  het 
concurrentievermogen te stimuleren en eerlijke kansen, solidariteit en samenhang te versterken.  
 
In deze workshop zal worden nagegaan hoe de groei  in Europa een nieuwe  impuls kan worden 
gegeven. Overeenkomstig de Europa 2020‐strategie moet daarbij  rekening worden gehouden 
met  het  feit  dat  de  doelstellingen  van  slimme,  duurzame  en  inclusieve  groei  met  elkaar 
verbonden  zijn  en  elkaar  onderling  versterken.  Tijdens  deze  workshop  zal  o.m.  worden 
gediscussieerd over kwesties als het streven naar een financiële en  fiscale unie, de vicieuze cirkel 
van  de  bankencrisis  en  de  overheidsschuld,  euro‐obligaties,  de  rol  van  de  EU‐begroting  en 
projectobligaties  als hefbomen  voor het  aantrekken  van privaat  kapitaal, de werking  van het 
Europees Semester en de economische governance in de Eurozone en de EU in haar geheel. 
 
Bij  deze  actuele  discussie  zal  rekening  worden  gehouden met  de  conclusies  en  het  verwachte 
stappenplan na de Europese Raad van juni 2012, gebaseerd op een streven naar verdere  integratie 
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van de economische en monetaire ruimte. 
 

10.30 – 10.40 uur  OPENING VAN DE WORKSHOP 

  Michael Smyth, voorzitter van de afdeling Economische en Monetaire 
Unie, Economische en Sociale Samenhang (ECO) (EESC) 

  Joost van Iersel, voorzitter van de stuurgroep Europa 2020 (EESC) 
 

 
10.40 – 11.45 uur 

 

BETERE ECONOMISCHE GOVERNANCE & MEER GROEI VIA 
EUROPA 2020: TIJD VOOR EEN GROTERE EUROPESE INSPANNING 

gespreksleider: Michael Smyth, voorzitter van de afdeling ECO (EESC)  

10.40 uur Discussiepunten 

Carmelo  Cedrone,  EESC‐lid,  rapporteur  van  het  EESC‐advies  Een 
nieuwe impuls voor groei  

Alain  Delmas,  lid  van  de  Franse  sociaaleconomische  en  milieuraad, 
afdeling Europese en Internationale Aangelegenheden  

10.40 uur Panelleden 

Catherine Day, secretaris‐generaal, Europese Commissie 
Elisa  Ferreira,  Europees  Parlementslid,  rapporteur  van  de  verslagen 
inzake  de  preventie  en  correctie  van  macro‐economische 
onevenwichtigheden  en  inzake  grensoverschrijdende  crisisbeheersing 
in de bankensector  

 

 

Ieke  van  den Burg,  voorzitster  van  de  raad  van  bestuur  van  Finance 
Watch  en  lid  van  het  raadgevend  wetenschappelijk  comité  van  het 
Europees Comité voor Systeemrisico's  

Algemene discussie 11.20 uur 

 

VERWEZENLIJKING VAN DE 2020‐DOELSTELLINGEN: DE EU‐
BEGROTING ALS HEFBOOM VOOR GROEI, BANEN EN 
SAMENHANG 

11.45 – 12.50 uur 

gespreksleider:  Joost  van  Iersel,  voorzitter  van de  stuurgroep Europa 
2020 (EESC)  

Discussiepunten 11.45 uur 

David  Croughan,  EESC‐lid,  rapporteur  van  het  EESC‐advies  Jaarlijkse 
groeianalyse 2012  

Jean‐Paul Delcroix, secretaris van de Nationale Arbeidsraad (België)  

11.55 uur Panelleden 

Dominique  de  Crayencour,  directeur  Institutionele  Betrekkingen  en 
hoofd  van  het  kantoor  te  Brussel  van  de  Europese  Investeringsbank 
(EIB) 

 

Conny Reuter, voorzitster van het Sociaal Platform en medestichtster 
van de Spring Alliance  
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Jorge Nuñez  Ferrer,  associate  research  fellow  van  het Centrum  voor 
Europese Beleidsstudies  (CEPS)  en  rapporteur  van de CEPS‐taskforce 
inzake  Afstemming  van  de  EU‐begroting  op  de  Europa  2020‐
doelstellingen inzake concurrentievermogen en groei 

 

Algemene discussie 12.30 uur 

 
12.50 – 13 uur 

 
CONCLUSIES VAN DE WORKSHOP 

Michael Smyth, voorzitter van de afdeling ECO  

Joost van Iersel, voorzitter van de stuurgroep Europa 2020  

 
 

WORKSHOP 2 – DE INTERNE MARKT NIEUW LEVEN INBLAZEN 
 

Covoorzitters: Bryan Cassidy, voorzitter van de afdeling Interne Markt, Productie en 
Consumptie (INT) (EESC), en Edgardo Maria Iozia, voorzitter van  

de waarnemingspost Interne Markt (WIM) (EESC) 
 

Plaats: zaal VM1 – Vertolking uit DE, EN, FR, IT in DE, EN, FR, IT 

De  interne markt had  reeds  twee decennia geleden zonder belemmeringen voltooid moeten zijn. 
Daarom  is  het  des  te  belangrijker  dat  sociale  partners  en maatschappelijke  organisaties  zich  nu 
actiever gaan  inzetten voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging ervan. Meer dan ooit  is het zaak 
het  resterende potentieel voor groei en nieuwe werkgelegenheid  in de  interne markt optimaal  te 
benutten omdat Europa dit hard nodig heeft om de crisis te boven te komen. 
 
De Single Market Act en de daarbij aansluitende hefbomen hebben gefungeerd als katalysator voor 
verder  denkwerk  en  actie  op  alle  terreinen.  De  aandacht moet  evenwel worden  toegespitst  op 
specifieke  kwesties  van  strategisch  belang  voor  onze  toekomst:  het  potentieel  van  een  echte 
digitale interne markt (denk aan e‐inclusie, e‐vaardigheden en –business), de sociale dimensie van 
Europese integratie en de rol van sociaal ondernemerschap, en de interactie tussen Europa en de 
rest van de wereld, met name wat betreft handel en de internationalisering van het mkb  'om het 
interne en het externe beleid doeltreffender  te maken en zo de concurrentiekracht van Europa op de 
wereldmarkt vergroten'. 
 
Doel  van  deze workshop  is maatschappelijke  organisaties  gelegenheid  te  geven  om  korte maar 
krachtige verklaringen of aanbevelingen te formuleren. 
 

10.30 – 10.40 uur OPENING VAN DE WORKSHOP 

Bryan Cassidy, voorzitter van de afdeling  Interne Markt, Productie en 
Consumptie (INT) (EESC) 

 
Edgardo Maria Iozia, voorzitter van de waarnemingspost Interne Markt 
(WIM) (EESC) 
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10.40 – 11.45 uur EEN INTERNE MARKT VOOR DE TOEKOMST 

gespreksleidster: Anna Maria Darmanin, vicevoorzitter van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité  

 

Panelleden 

Malcolm  Harbour,  Europees  Parlementslid,  voorzitter  van  de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) van het 
Europees Parlement 

10.40 uur 

Pierre Delsaux, adjunct‐directeur‐generaal  Interne Markt en Diensten, 
Europese Commissie  

Gunilla Almgren, voorzitster van de Europese Unie van Ambachten en van 
het Midden- en Kleinbedrijf (UEAPME) 
Benedicte Federspiel, EESC‐lid, rapporteur van de EESC‐adviezen over 
de Akte voor de interne markt 

11.15 uur Algemene discussie 
   

KLEINE ONDERNEMINGEN, GROOT POTENTIEEL – VOOR EEN 
SOCIAAL EN CONCURREREND EUROPA 

11.45 – 12.50 uur 

gespreksleider: Fabian Zuleeg, hoofdeconoom bij het Centrum voor 
Europees Beleid  

11.45 uur Panelleden 

Trine  Radmann,  directeur  van  het  Verbond  van  Noorse 
Ondernemingen  en  lid  van  het  raadgevend  comité  van  de  Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA) 

 

Philippe Herzog, voorzitter en stichter van Confrontations Europe  

Ivan Voleš,  EESC‐lid,  rapporteur  van de  EESC‐adviezen  over  de Akte 
voor de  interne markt en Belangrijke acties voor een Akte voor de  interne 
markt II 

 

Ariane Rodert, EESC‐lid, rapporteur van het EESC‐advies over Sociaal 
ondernemerschap  

12.15 uur Algemene discussie 

 

12.50 – 13 uur CONCLUSIES VAN DE WORKSHOP 

Edgardo Maria Iozia, voorzitter van de WIM (EESC)  
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WORKSHOP 3 – IN ACTIE VOOR JONGEREN EN BANEN 
 

Voorzitster en gesprekleidster: Leila Kurki, voorzitster van de afdeling Werkgelegenheid,  
Sociale Zaken en Burgerschap (SOC) (EESC) 

 
Plaats: zaal JDE 51 – Vertolking uit DE, EN, ES, FR in DE, EN, ES, FR 

Ondanks de Europa 2020‐doelstelling om 75 % van de personen tussen 20 en 64 jaar aan het werk te 
krijgen tegen 2020, zijn de werkgelegenheidsvooruitzichten in heel Europa niet erg rooskleurig. De 
werkgelegenheidsgraad  is gedaald  tijdens de  crisis,  ruim  1 persoon op  10 heeft geen baan  en  er 
moeten ongeveer 17 miljoen extra banen worden gecreëerd om de werkgelegenheidsdoelstelling te 
halen.  Met  name  jongeren  worden  hard  getroffen.  Het  gevaar  is  reëel  dat  de 
besparingsmaatregelen  van  de  lidstaten  de  economische  groei  negatief  zullen  beïnvloeden, 
hetgeen  de  interne  vraag  op  zijn  beurt  zou  kunnen  doen  afnemen  en  stabilisatie  en  nieuwe 
werkgelegenheid aldus op de helling zal zetten.  
 
Het  is van cruciaal belang dat de Europese Unie deze  impasse doorbreekt en een uitweg vindt 
voor het dilemma besparingen of groei. In haar "Werkgelegenheidspakket" heeft de Commissie 
een aantal acties uitgestippeld voor een banenrijk herstel. Zij gaat daarbij uit van de stelling dat er 
genoeg potentieel  is om banen  te scheppen  in de groene economie, de gezondheidssector en de 
sector van de nieuwe technologieën. Het "Pact voor groei en banen" dat de EU‐leiders  in  juni zijn 
overeengekomen,  wordt  gepresenteerd  als  een  middel  om  groei  en  banen  in  Europa  aan  te 
zwengelen. Maar zullen de door de Commissie en de Europese Raad voorgestelde maatregelen echt 
het verschil maken bij het zoeken naar een oplossing voor de Europese werkgelegenheidscrisis of 
zijn  ze niets  anders dan oude wijn  in nieuwe  zakken? Deze  vraag  zal  centraal  staan  tijdens deze 
workshop. 

10.30 – 10.40 uur OPENING VAN DE WORKSHOP 

Leila Kurki, voorzitster van de afdeling Werkgelegenheid,  
Sociale Zaken en Burgerschap (SOC) (EESC)  

 
10.40 – 12 uur 

 
'NAAR EEN BANENRIJK HERSTEL' – EEN TOEREIKENDE 
OPLOSSING VOOR EUROPA? 

   

10.40 uur Discussiepunten 

Gabriele Bischoff, EESC‐lid,  rapporteur van het EESC‐advies Naar een 
banenrijk herstel  

Vladimíra Drbalová, EESC‐lid, rapporteur van het EESC‐advies Nieuwe 
vaardigheden voor nieuwe banen  

10.50 uur Panelleden 

Francisco  González  de  Lena,  kabinetschef  van  de  voorzitter  van  de 
Spaanse sociaaleconomische raad  

Jean‐Louis  De  Brouwer,  directeur  Europa  2020: 
werkgelegenheidsbeleid, DG EMPL, Europese Commissie   

Renee  Laiviera,  lid  van  het  uitvoerend  comité  van  de  Europese 
Vrouwenlobby  

Algemene discussie 11.40 uur 
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12.15 – 12.50 uur AMBITIEUZE VOORSTELLEN VOOR GROEI EN BANEN 

   

12.15 uur Panelleden 

Thérèse de Liedekerke, directeur BUSINESSEUROPE  

Luca Visentini, confederaal secretaris Europees Vakverbond (EVV)  

Francesca  Ungaro,  woordvoerster  van  de  beweging  van  jonge 
ondernemers  binnen  de  Europese Unie van Ambachten en van het Midden- 
en Kleinbedrijf (UEAPME) 

 

Lloyd Russell‐Moyle, bestuurslid van het Europees Jeugdforum, belast 
met ontwikkeling, kinderrechten, Europese financiering voor  jongeren, 
duurzame ontwikkeling en gezondheidsbeleid 

 

12.35 uur Algemene discussie 
 

12.55 – 13 uur CONCLUSIES VAN DE WORKSHOP 

Krzysztof  Pater,  voorzitter  van  de  waarnemingspost  Arbeidsmarkt 
(WAM) (EESC)  

 
 

WORKSHOP 4 – INNOVATIE EN DUURZAME GROEI VOOR EUROPA 
 

Voorzitter en gespreksleider: Hans‐Joachim Wilms, voorzitter van  
waarnemingspost Duurzame Ontwikkeling (WDO) (EESC) 

 
Plaats: zaal VM3 – Vertolking uit CS, DE, EN, FR, IT in DE, EN, FR, IT 

Er  zijn  sterke  Europese  ondernemingen  nodig  om  de  huidige  economische  crisis  te  boven  te 
komen  en  dynamische  groei  en  banen  te  genereren.  Een  actief  industriebeleid  moet  het 
concurrentievermogen van de Europese bedrijven op zowel de interne als de internationale markten 
een  nieuwe  impuls  geven. Door  de  stijgende  energieprijzen  en  de  grondstoffenschaarste  komen 
ondernemingen  onder  druk  te  staan.  Economische  ontwikkeling  en  sociaal welzijn  vergen  goed 
functionerende ecosystemen. Om het economisch concurrentievermogen op peil te houden en de 
werkgelegenheid  te  stimuleren  moet  een  hulpbronnenefficiënte  en  koolstofarme  "groene" 
economie worden bevorderd. Willen we onze economieën klaarstomen voor de  toekomst, dan  is 
innovatie van cruciaal belang. 
 
In het kader van de Europe 2020‐strategie heeft de Europese Unie deze kwesties aangepakt via drie 
belangrijke vlaggenschipinitiatieven m.b.t.  industriebeleid, hulpbronnenefficiëntie en de Innovatie‐
Unie.    In workshop 4 zal worden nagegaan hoe  industriebeleid, efficiënt gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen en innovatie samen duurzame groei moeten creëren. Hebben we behoefte aan een 
nieuwe  industriële revolutie om concurrentievermogen en een solide  industriële basis  in Europa te 
garanderen?  Welke  maatregelen  moeten  in  overweging  worden  genomen  bij  de  komende 
herziening van het vlaggenschipinitiatief van de Commissie inzake industriebeleid? Welk soort groei 
hebben we nodig om duurzaamheid te bewerkstelligen? Hoe kan een groene economie helpen de 
crisis te   boven te komen? Hoe kan het Europese pact voor groei en banen investeringen in groene 
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economie en de nodige  infrastructuur bevorderen? Hoe kan de kloof  tussen onderzoek en markt 
worden  overbrugd  met  betrokkenheid  van  alle  relevante  actoren  in  innovatieprocessen?  Deze 
workshop moet gelegenheid bieden om te zoeken naar oplossingen voor deze uitdagingen. 

 

10.30 – 10.40 uur OPENING VAN DE WORKSHOP 

Hans‐Joachim Wilms, voorzitter van de waarnemingspost Duurzame 
Ontwikkeling (WDO) (EESC) 10.30 uur 

 

EEN NIEUWE INDUSTRIËLE REVOLUTIE VOOR EEN STERKE EN 
HULPBRONNENEFFICIËNTE ECONOMIE  

10.40 – 11.50 uur 

   
10.40 uur Discussiepunten 

  Emmanuelle  Butaud‐Stubbs,  EESC‐lid,  rapporteur  van  het  EESC‐
advies over de modernisering van EU‐staatssteun 

  Richard  Adams,  EESC‐lid,  rapporteur  van  het  EESC‐advies  over  de 
Routekaart  naar  een  concurrerende  koolstofarme  economie  in  2050  en 
corapporteur van het EESC‐advies over het Stappenplan Energie 2050   

10.50 uur Panelleden 

  Viola Groebner, directeur  Industrieel Beleid en Economische Analyse, 
DG ENTR, Europese Commissie 
Annika Ahtonen, beleidsanalist bij het Centrum voor Europees Beleid 
(EPC) en co‐auteur van Green  revolution: making eco‐efficiency a driver 
for growth 

 

Jeremy Wates, secretaris‐generaal Europees Milieubureau   

Algemene discussie 11.15 uur 

11.50 – 12.55 uur INNOVATIE ALS MOTOR VAN DUURZAME GROEI  

   
11.50 uur Discussiepunten 

  Gerd  Wolf,  EESC‐lid,  rapporteur  van  de  EESC‐adviezen  over  de 
Innovatie‐Unie en Horizon 2020 

  Franco  Chiriaco,  EESC‐lid,  rapporteur  van  het  EESC‐advies  over  het 
Europees  Innovatiepartnerschap  Productiviteit  en  duurzaamheid  in  de 
landbouw 

12 uur Panelleden 

  Guillaume  Klossa,  voorzitter  van  Europa  Nova  en  voorzitter  van  de 
Mission on Innovation & Production in Europe van de Franse regering 

.  Wiebe  Draijer, voorzitter  van  de  Sociaal‐Economische  Raad 
(Nederland) 

  Pekka  Pesonen,  secretaris‐generaal  van  het  Comité  van 
Landbouworganisaties – Algemeen Verbond van Landbouwcoöperaties 
(COPA‐COGECA)  
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Algemene discussie 12.25 uur 

 

12.55 – 13 uur CONCLUSIES VAN DE WORKSHOP 

Josef Zbořil, EESC‐lid,  rapporteur  van het EESC‐advies over Europese 
technologieplatforms (ETP's) en industriële verandering  

 
 

Lunchpauze 
13 – 14.30 uur 

atrium van het JDE‐gebouw, 6e verdieping 
 
 

MIDDAGSESSIE: VOLGENDE STAPPEN 
14.30 – 17.50 uur  

 
Plaats: zaal JDE 62  

Vertolking uit DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV in DE, EN, ES, FR, IT 
 

gespreksleider: Alex Taylor (Euronews)  

14.30 – 14.50 uur RESULTATEN VAN DE 4 WORKSHOPS 

Joost van Iersel, voorzitter van de stuurgroep Europa 2020, algemeen 
rapporteur van de conferentie  

14.50 – 15.20 uur 3 VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN VOOR EEN STERKER EUROPA  

   

Discussiepunten  

Luca  Jahier,  voorzitter  van de groep Diverse Werkzaamheden  (groep 
III) (EESC) 14.50 – 15 uur 

Georgios Dassis, voorzitter van de groep Werknemers (groep II) (EESC) 15 – 15.10 uur 

15.10 – 15.20 uur Henri Malosse, voorzitter van de groep Werkgevers (groep I) (EESC) 

ALGEMENE DISCUSSIE – EEN STERKER EUROPA: DE 
VOLGENDE STAPPEN 

15.20 – 17.50 uur 

   

Inleiding  

José Manuel Durão Barroso, voorzitter van de Europese Commissie 
(videoboodschap)  

  Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement (videoboodschap)

5 minuten om te overtuigen  

Panelleden  

László  Andor,  commissaris  voor Werkgelegenheid,  Sociale  Zaken  en 
Inclusie  

Sotiroula  Charalambous,  Cypriotisch  minister  van  Landbouw  en 
Sociale Zekerheid  

CES8726-20128_00_00_TRA_TCD  en/AL/cb .../... 
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  Chantal Jouanno, Frans senator en voormalig minister 

 
Antonio Marzano, voorzitter van de Nationale Raad voor Economie en 
Arbeid (CNEL) (Italië)  

  Enzo Moavero Milanesi, Italiaans minister van Europese Zaken 

 
Pedro  Mota  Soares, Portugees  minister  van  Solidariteit  en  Sociale 
Zekerheid 

  Maros Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie 

 
Shahin Vallee, lid van het kabinet van Herman Van Rompuy, voorzitter 
van de Europese Raad 

  Ramón Luis Valcárcel Siso, voorzitter van het Comité van de Regio's 
  Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten 

Discussie onder de panelleden 
 

Discussie met de toehoorders 
 

SLOTSESSIE 
17.50 – 18 uur 

 
Plaats: zaal JDE 62 

Vertolking uit DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV in DE, EN, ES, FR, IT 
 Anna Maria Darmanin, vicevoorzitter van het Europees Economisch en 

Sociaal Comité samen met 
Staffan Nilsson,  voorzitter  van  het  Europees  Economisch  en  Sociaal 
Comité 

 
Persconferentie 
18 – 18.30 uur 

Plaats: zaal JDE 62 
Vertolking uit DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV in DE, EN, ES, FR, IT 

 


