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PL



 
godz. 9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa 
 

SESJA INAUGURACYJNA 
godz. 9.30 – 10.20 

 
Miejsce: sala JDE 62, tłumaczenie ustne z DE, EN, ES, FR, IT, SV na DE, EN, ES, FR 

 
 Prowadzący: Alex Taylor, Euronews 

 
Staffan Nilsson, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‐
Społecznego (EKES‐u) 

 
Joost  van  Iersel,  przewodniczący  Komitetu  Sterującego  ds.  Strategii 
„Europa 2020” 

 
Bernard Cazeneuve, minister spraw europejskich, Francja:  
„Europejski pakt na rzecz wzrostu” (nagranie wideo) 

 
Philippe  Maystadt,  honorowy  prezydent  Europejskiego  Banku 
Inwestycyjnego (EBI), przewodniczący Centrum Polityki Europejskiej 

  Dyskusja 
 

SESJA PORANNA: 4 SESJE RÓWNOLEGŁYCH WARSZTATÓW 
godz. 10.30 – 13.00 

 

WARSZTATY 1 – SPÓJNE RAMY UNIJNEJ GOSPODARKI WZROSTU 
 

Współprzewodniczący: Michael Smyth, przewodniczący Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej 
oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej oraz Joost van Iersel, przewodniczący Komitetu 

Sterującego ds. Strategii „Europa 2020” 
 

Miejsce: sala JDE 62, tłumaczenie ustne z DE, EN, ES, FR, IT, SV na DE, EN, ES, FR 

Warunkami  skutecznego  wyjścia  z  kryzysu  są:  większy  wzrost  i  silniejsze  przywództwo  oraz 
integracja  polityczna,  finansowa  i  fiskalna  Unii  Europejskiej. W  grę  wchodzi  nie  tylko  spójność 
gospodarcza  i  społeczna  oraz  stabilizacja  polityczna w  Europie,  ale  także  dobrobyt  europejskich 
obywateli.  Nadszedł  czas  na  zmiany  w  polityce  gospodarczej,  nadanie  nowego  impulsu 
konkurencyjności oraz umocnienie sprawiedliwości, solidarności i spójności.  
 
Podczas warsztatów omówione zostaną  sposoby ponownego wprowadzenia Europy na  ścieżkę 
wzrostu  gospodarczego,  przy  uwzględnieniu,  że  zgodnie  ze  strategią  „Europa  2020”  cele 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu są powiązane 
i wzajemnie się wzmacniają. Dyskusje dotyczyć będą tematów takich jak: postępy na drodze do unii 
finansowej  i  fiskalnej,  błędne  koło  kryzysu  sektora  bankowego  i  długu  publicznego,  obligacje 
stabilności,  rola  unijnego  budżetu  i  wzmacniania  kapitału  prywatnego  poprzez  obligacje 
projektowe, funkcjonowanie europejskiego semestru oraz zarządzanie gospodarcze w strefie euro 
i całej UE. 
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W  tej  zorganizowanej  w  odpowiednim  momencie  dyskusji  zostaną  wzięte  pod  uwagę  wnioski 
z posiedzenia Rady Europejskiej z czerwca 2012 r.  i przyjęty po nim plan działania, który opiera się 
na idei głębszej integracji w obszarze gospodarki i finansów. 
 

godz. 10.30 – 10.40 ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW 

  Michael  Smyth,  przewodniczący  Sekcji  ds.  Unii  Gospodarczej 
i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO), EKES 

  Joost  van  Iersel,  przewodniczący  Komitetu  Sterującego  ds.  Strategii 
„Europa 2020” 

 
godz. 10.40 – 11.45 

 

POPRAWA  ZARZĄDZANIA  GOSPODARCZEGO  I  POBUDZANIE 
WZROSTU PRZY POMOCY STRATEGII „EUROPA 2020” – CZAS NA 
WSPÓLNY WYSIŁEK CAŁEJ EUROPY 

  Prowadzący: Michael Smyth, przewodniczący Sekcji ECO, EKES 

godz. 10.40 Tematy dyskusji 

 
Carmelo  Cedrone,  członek  EKES‐u,  sprawozdawca  opinii  w  sprawie 
ożywienia wzrostu gospodarczego 

 
Alain  Delmas,  członek  francuskiej  Rady  Społeczno‐Gospodarczej 
i Ekologicznej, sekcja spraw europejskich i międzynarodowych 

godz. 10.50 Uczestnicy dyskusji 

  Catherine Day, sekretarz generalna, Komisja Europejska 

Elisa Ferreira, posłanka do Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialna 
za  sprawozdanie  dotyczące  zapobiegania  zaburzeniom  równowagi 
makroekonomicznej  i  ich  korygowania  oraz  sprawozdania  na  temat 
transgranicznego zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym   

Ieke van den Burg,  członek  zarządu Finance Watch oraz Doradczego 
Komitetu Naukowego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego   

godz. 11.20 Dyskusja ogólna 
 

godz. 11.45 – 12.50 
REALIZACJA  CELÓW  STRATEGII  „EUROPA  2020”  – 
WYKORZYSTYWANIE UNIJNEGO BUDŻETU NA RZECZ WZROSTU, 
ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI 

 
Prowadzący:  Joost van  Iersel, przewodniczący Komitetu Sterującego 
ds. Strategii „Europa 2020”, EKES 

godz. 11.45 Tematy dyskusji 

 
David  Croughan,  członek  EKES‐u,  sprawozdawca  opinii  EKES‐u 
w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego (rok 2012) 

 
Jean‐Paul  Delcroix,  sekretarz  generalny  belgijskiej  Krajowej  Rady 
Pracy 
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godz. 11.55 Uczestnicy dyskusji 

 
Dominique  de  Crayencour,  dyrektor  ds.  instytucjonalnych  oraz  szef 
brukselskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

 
Conny Reuter, przewodniczący Platformy Społecznej  i współzałożyciel 
„Spring Alliance” 

 

Jorge  Núñez  Ferrer,  pracownik  naukowy  Centrum  Studiów  nad 
Polityką  Europejską  i  sprawozdawca  grupy  zadaniowej  Centrum 
w sprawie dostosowania budżetu UE do celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących konkurencyjności i wzrostu 

godz. 12.30 Dyskusja ogólna 

   

 
godz. 12.50 – 13.00 

 
WNIOSKI Z WARSZATÓW 

  Michael Smyth, przewodniczący Sekcji ECO 

 
Joost  van  Iersel,  przewodniczący  Komitetu  Sterującego  ds.  Strategii 
„Europa 2020” 

 

WARSZTATY 2 – OŻYWIENIE JEDNOLITEGO RYNKU 
 

Prowadzący: Bryan Cassidy, przewodniczący Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji 
(INT) oraz Edgardo Maria Iozia, przewodniczący Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku 

(CMJR) 
 

Miejsce: sala VM 1 – tłumaczenie ustne z DE, EN, FR, IT na DE, EN, FR, IT 

Przeszkody dla jednolitego rynku powinny były zostać usunięte dwadzieścia lata temu. Dlatego też 
coraz  bardziej  kluczowego  znaczenia  nabiera  aktywne  zaangażowanie  partnerów  społecznych 
i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w jego rozwój  i wdrażanie. Większym niż kiedykolwiek 
wyzwaniem  stało  się  zatem  pełne wykorzystanie  potencjału  –  który wciąż  drzemie w  jednolitym 
rynku – na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy, w chwili gdy Europa za wszelką cenę potrzebuje 
wyjść z kryzysu.  
 
Akt  o  jednolitym  rynku  i  związane  z  nim  mechanizmy  zaowocowały  zarówno  refleksją,  jak 
i podjęciem  działań  na  szeroką  skalę.  Należy  jednak  skupić  się  na  konkretnych  kwestiach 
o strategicznym  znaczeniu  dla  naszej  przyszłości:  potencjale  prawdziwego  jednolitego  rynku 
cyfrowego (od włączenia cyfrowego  i umiejętności cyfrowych po elektroniczny handel), wymiarze 
społecznym  integracji  europejskiej  i  roli  przedsiębiorczości  społecznej  oraz  interakcjach 
pomiędzy Europą a  resztą  świata, zwłaszcza w dziedzinie handlu  i wymiaru międzynarodowego 
MŚP „by odpowiednio wykorzystać skuteczność polityki wewnętrznej i zewnętrznej i w ten sposób 
zwiększyć konkurencyjność Europy na globalnym rynku”.  
 
Celem  warsztatów  jest  zredagowanie  krótkich  lecz  wymownych  wniosków  lub  zaleceń  od 
społeczeństwa obywatelskiego. 
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godz. 10.30 – 10.40 ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW 

Brian  Cassidy,  przewodniczący  Sekcji  Jednolitego  Rynku,  Produkcji 
i Konsumpcji (INT), EKES 

 
Edgardo  Maria  Iozia,  przewodniczący  Centrum  Monitorowania 
Jednolitego Rynku (CMJR), EKES 

 

godz. 10.40 – 11.45 JEDNOLITY RYNEK PRZYSZŁOŚCI 

 
Prowadząca:  Anna  Maria  Darmanin,  wiceprzewodnicząca 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‐Społecznego  

godz. 10.40 Uczestnicy dyskusji 

Malcolm  Harbour,  poseł  do  Parlamentu  Europejskiego, 
przewodniczący  Komisji  Rynku  Wewnętrznego  i  Ochrony 
Konsumentów (IMCO) PE 

Pierre  Delsaux,  zastępca  dyrektora  generalnego  Dyrekcji  Generalnej 
ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Komisja Europejska 
Gunilla  Almgren,  przewodnicząca  Europejskiego  Stowarzyszenia 
Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) 

 

Benedicte  Federspiel,  członkini  EKES‐u,  sprawozdawczyni  opinii 
EKES‐u w sprawie Aktu o jednolitym rynku 

godz. 11.15 Dyskusja ogólna 
   

godz. 11.45 – 12.50 
MAŁE  PRZEDSIĘBIORSTWO,  WIELKI  POTENCJAŁ  –  NA  RZECZ 
EUROPY SOCJALNEJ I KONKURENCYJNEJ 

 
Prowadzący:  Fabian  Zuleeg,  główny  ekonomista  Centrum  Polityki 
Europejskiej 

godz. 11.45 Uczestnicy dyskusji 

 
Trine Radmann, dyrektor Konfederacji Przedsiębiorczości Norweskiej, 
członkini  komitetu  konsultacyjnego  Europejskiego  Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (EFTA) 

  Philippe Herzog, przewodniczący i założyciel „Confrontations Europe” 

 
Ivan  Voleš,  członek  EKES‐u,  sprawozdawca  opinii  EKES‐u w  sprawie 
Aktu o  jednolitym  rynku oraz w  sprawie kluczowych działań w kierunku 
Aktu o jednolitym rynku II 

 
Ariane  Rodert,  członkini  EKES‐u,  sprawozdawczyni  opinii  EKES‐u 
w sprawie przedsiębiorczosci społecznej 

godz. 12.15 Dyskusja ogólna 
 

godz. 12.50 – 13.00 WNIOSKI Z WARSZATÓW 

  Edgardo Maria Iozia, przewodniczący CMJR, EKES 
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WARSZTATY 3 – MOBILNA MŁODZIEŻ I TWORZENIE MIEJSC PRACY 
 

Przewodnicząca: Leila Kurki, przewodnicząca Sekcji Zatrudnienia,  
Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) EKES‐u 

 
Miejsce: sala JDE 51, tłumaczenie ustne z DE, EN, ES, FR na DE, EN, ES, FR 

Choć cele strategii „Europa 2020” mówią o osiągnięciu do roku 2020 stopy zatrudnienia wynoszącej 
75% w grupie osób w wieku od 20 do 64 lat, perspektywy rynku pracy w całej Europie nie wyglądają 
najlepiej. W wyniku kryzysu wzrosło bezrobocie, więcej niż  jedna osoba na dziesięć nie ma pracy, 
a realizacja  założeń  w  dziedzinie  zatrudnienia  wymaga  utworzenia  dodatkowych  17 mln miejsc 
pracy. Sytuacja  ta ciężko dotknęła szczególnie  ludzi młodych.  Istnieje  realne  ryzyko,  że wdrożone 
przez państwa członkowskie środki oszczędnościowe negatywnie wpłyną na wzrost gospodarczy, co 
z  kolei  mogłoby  skutkować  zmniejszeniem  popytu  wewnętrznego  i  jeszcze  bardziej  zagrozić 
stabilizacji i generowaniu zatrudnienia.  
 
Unia Europejska musi przełamać impas na linii zaciskanie pasa – wzrost gospodarczy. W swoim 
pakiecie w  sprawie  zatrudnienia  Komisja  Europejska  określiła  szereg  działań  prowadzących  do 
odnowy gospodarki i utworzenia wielu nowych miejsc pracy, uznawszy, że ekologiczna gospodarka, 
obszar  zdrowia  i  nowe  sektory  technologiczne  mają  wystarczający  potencjał  generowania 
zatrudnienia.  Pakt  na  rzecz  wzrostu  gospodarczego  i  zatrudnienia,  przyjęty  przez  unijnych 
przywódców politycznych w czerwcu, prezentuje się  jako  środek stymulacji wzrostu  i zatrudnienia 
w Europie. Czy  jednak proponowane przez Komisję  i Radę Europejską środki rzeczywiście pozwolą 
pokonać europejski kryzys zatrudnienia czy też są jedynie starym winem w nowej butelce? Dyskusja 
na ten temat będzie głównym celem warsztatów. 

godz. 10.30 – 10.40 ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW 

 
Leila  Kurki,  przewodnicząca  Sekcji  Zatrudnienia,  Spraw  Społecznych 
i Obywatelstwa (SOC), EKES 

 

godz. 10.40 – 12.00 
 

„W  KIERUNKU  ODNOWY  GOSPODARCZEJ  SPRZYJAJĄCEJ 
ZATRUDNIENIU” – WYSTARCZAJĄCO DOBRE ROZWIĄZANIE DLA 
EUROPY? 

   

godz. 10.40 Tematy dyskusji 

 
Gabriele  Bischoff,  członkini  EKES‐u,  sprawozdawczyni  opinii 
„W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” 

 
Vladimíra  Drbalová,  członkini  EKES‐u,  sprawozdawczyni  opinii 
w sprawie programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 

godz. 10.50 Uczestnicy dyskusji 

 
Francisco  González  de  Lena,  dyrektor  kancelarii  przewodniczącego 
hiszpańskiej rady społeczno‐gospodarczej 

 
Jean‐Louis De Brouwer, dyrektor,  strategia  „Europa 2020” – polityka 
zatrudnienia,  DG  ds.  Zatrudnienia,  Spraw  Społecznych  i  Włączenia 
Społecznego 
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Renee  Laiviera,  członkini  komitetu  wykonawczego  Europejskiego 
Lobby Kobiet 

godz. 11.40 Dyskusja ogólna 
 

godz. 12.15 – 12.50 
INNOWACYJNE  PROPOZYCJE  NA  RZECZ  WZROSTU 
I ZATRUDNIENIA 

   

godz. 12.15 Uczestnicy dyskusji 

  Thérèse de Liedekerke, dyrektor zarządzający BUSINESSEUROPE 

 
Luca  Visentini,  sekretarz  Europejskiej  Organizacji  Związków 
Zawodowych (ETUC) 

 
Francesca  Ungaro,  rzeczniczka  Europejskiego  Stowarzyszenia 
Rzemiosła  oraz  Małych  i  Średnich  Przedsiębiorstw  (UEAPME),  Ruch 
młodych przedsiębiorców 

 
Lloyd Russell‐Moyle, członek zarządu Europejskiego Forum Młodzieży, 
odpowiedzialny  za  rozwój,  prawa  dzieci,  fundusze  dla  młodzieży 
europejskiej, zrównoważony rozwój i politykę zdrowia 

godz. 12.35 Dyskusja ogólna 

 

godz. 12.55 – 13.00 WNIOSKI Z WARSZATÓW 

 
Krzysztof Pater, przewodniczący Centrum Monitorowania Rynku Pracy 
(CMRP) EKES‐u 

 

WARSZTATY 4 – INNOWACJE I ZRÓWNOWAŻONY WZROST DLA EUROPY 
 

Przewodniczący i moderator: Hans‐Joachim Wilms, przewodniczący Centrum Monitorowania 
Rozwoju Zrównoważonego (CMRZ) EKES‐u 

 
Miejsce: sala VM3, tłumaczenie ustne z CS, DE, EN, FR, IT na DE, EN, FR, IT 

Prężnie  działające  przedsiębiorstwa  europejskie  muszą  przezwyciężyć  obecny  kryzys 
gospodarczy,  wygenerować  dynamiczny  wzrost  i  stworzyć  miejsca  pracy.  Aktywna  polityka 
przemysłowa  musi  pomóc  stymulować  konkurencyjność  europejskich  firm  zarówno  na  rynku 
wewnętrznym, jak i na rynkach globalnych. Rosnące ceny energii i niedostatek surowców wywierają 
nacisk  na  przemysł.  Rozwój  gospodarczy  i  dobrobyt  społeczny  wymagają  dobrze  działających 
ekosystemów. Propagowanie wydajnej energetycznie  i niskoemisyjnej gospodarki ekologicznej 
jest  niezbędne  do  utrzymania  konkurencyjności  gospodarczej  i  stymulacji  zatrudnienia.  Jeżeli 
chcemy,  by  nasze  gospodarki  dostosowały  się  do  przyszłości,  innowacyjność  ma  ogromne 
znaczenie. 
 
Unia Europejska ujęła te kwestie w strategii „Europa 2020” i objęła je trzema ważnymi inicjatywami 
przewodnimi  dotyczącymi  polityki  przemysłowej,  efektywnego  gospodarowania  zasobami  i  Unii 
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innowacji. Warsztaty 4  skoncentrują  się na  tym, w  jaki  sposób połączyć politykę przemysłową, 
gospodarne  wykorzystanie  zasobów  naturalnych  i  innowacje  na  rzecz  zrównoważonego 
wzrostu. Czy do zapewnienia konkurencyjnej i silnej podstawy przemysłu w Europie niezbędna jest 
nowa  rewolucja  przemysłowa?  Jakie  środki  należy  rozważyć  podczas  nadchodzącego  przeglądu 
inicjatywy  przewodniej  Komisji  dotyczącej  polityki  przemysłowej?  Jakiego  rodzaju  wzrostu 
potrzebujemy by przejść na zrównoważony  rozwój? W  jaki  sposób ekologiczna gospodarka może 
pomóc przezwyciężyć kryzys?  Jak europejski pakt na  rzecz wzrostu gospodarczego  i zatrudnienia 
może promować inwestycje w ekologiczną gospodarkę i niezbędną infrastrukturę? Jak zlikwidować 
luki  dzielące  świat  badań  naukowych  od  rynku  przy  zaangażowaniu  wszystkich  istotnych 
podmiotów uczestniczących w procesie innowacji? Warsztaty będą okazją do znalezienia rozwiązań 
tych problemów. 
 

godz. 10.30 – 10.40 ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW 

godz. 10.30 
Hans‐Joachim  Wilms,  przewodniczący  Centrum  Monitorowania 
Rozwoju Zrównoważonego (CMRZ), EKES 

 

godz. 10.40 – 11.50 
NOWA  REWOLUCJA  PRZEMYSŁOWA  NA  RZECZ  SILNEJ 
I ZASOBOOSZCZĘDNEJ GOSPODARKI  

   

godz. 10.40 Tematy dyskusji 

  Emmanuelle  Butaud‐Stubbs,  członkini  EKES‐u,  sprawozdawczyni 
opinii  EKES‐u w  sprawie  unowocześnienia  unijnej  polityki w  dziedzinie 
pomocy państwa 

  Richard Adams, członek EKES‐u, sprawozdawca opinii w sprawie „Plan 
działania  prowadzący  do  przejścia  na  konkurencyjną  gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050  r.”  i współsprawozdawca opinii Komitetu „Plan 
działania w dziedzinie energii na rok 2050”  

godz. 10.50 Uczestnicy dyskusji 

  Viola  Groebner,  dyrektor  ds.  polityki  przemysłowej  i  analizy 
gospodarczej,  Dyrekcja  Generalna  ds.  Przedsiębiorstw  i  Przemysłu, 
Komisja Europejska 

 
Annika Ahtonen,  analityk polityczny  z Centrum Polityki Europejskiej, 
autorka publikacji „Green revolution: making eco‐efficiency a driver for 
growth” 

  Jeremy  Wates,  sekretarz  generalny  Europejskiego  Biura  Ochrony 
Środowiska  

godz. 11.15 Dyskusja ogólna 
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godz. 11.50 – 12.55 
INNOWACYJNOŚĆ  SIŁĄ  NAPĘDOWĄ  ZRÓWNOWAŻONEGO 
WZROSTU  

  

godz. 11.50 Tematy dyskusji 

  Prof. Gerd Wolf, członek EKES‐u, sprawozdawca opinii w sprawie Unii 
innowacji i programu „Horyzont 2020” 

  Franco  Chiriaco,  członek  EKES‐u,  sprawozdawca  opinii  w  sprawie 
„Europejskie  partnerstwo  innowacyjne:  wydajne  i  zrównoważone 
rolnictwo” 

godz. 12.00 Uczestnicy dyskusji 

  Guillaume  Klossa,  przewodniczący  Europa  Nova  odpowiedzialny  za 
„misję dotyczącą innowacji i produkcji w Europie” francuskiego rządu 

.  Wiebe  Draijer,  przewodniczący  niderlandzkiej  rady  społeczno‐
gospodarczej 

  Pekka Pesonen,  sekretarz  generalny, Komitet Rolniczych Organizacji 
Zawodowych  –  Główny  Komitet  Spółdzielczości  Rolniczej  (COPA–
COGECA)  

godz. 12.25 Dyskusja ogólna 

 

godz. 12.55 – 13.00 WNIOSKI Z WARSZATÓW 

 
Josef  Zbořil,  członek  EKES‐u,  sprawozdawca  opinii  w  sprawie 
europejskich platform technologicznych i przemian w przemysle 

 
 

Przerwa obiadowa 
godz. 13.00 – 14.30 

Atrium na 6. piętrze budynku JDE 
 
 

SESJA POPOŁUDNIOWA – CO DALEJ? 
godz. 14.30 – 17.30  

 
Miejsce: sala JDE 62  

Tłumaczenie ustne z DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV na DE, EN, ES, FR, IT 

  Prowadzący: Alex Taylor, Euronews 

godz. 14.30 – 14.50 REZULTATY 4 SESJI WARSZTATÓW 

 
Joost  van  Iersel,  przewodniczący  Komitetu  Sterującego  ds.  Strategii 
„Europa 2020, sprawozdawca generalny konferencji 
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godz. 14.50 – 15.20 
TRZY  RÓŻNE  PUNKTY  WIDZENIA  W  SPRAWIE  JEDNEJ 
SILNIEJSZEJ EUROPY  

   

  Tematy dyskusji 

godz. 14.50 – 15.00 
Luca  Jahier,  przewodniczący  Grupy  Innych  Podmiotów  (Grupa  III), 
EKES 

godz. 15.00 – 15.10 Georgios Dassis, przewodniczący Grupy Pracowników (Grupa II), EKES 
godz. 15.10 – 15.20 Henri Malosse, przewodniczący Grupy Pracodawców (Grupa I), EKES 

godz. 15.20 – 17.50 
 
DYSKUSJA OGÓLNA – DALSZE DZIAŁANIA NA RZECZ SILNIEJSZEJ 
EUROPY 

   

  Słowo wstępne 

 
José  Manuel  Durão  Barroso,  przewodniczący  Komisji  Europejskiej 
(nagranie wideo) 

 
Martin  Schulz,  przewodniczący  Parlamentu  Europejskiego  (nagranie 
wideo) 

  5 minut na dyskusję 

  Uczestnicy dyskusji  

 
László Andor, komisarz europejski ds. zatrudnienia, spraw społecznych 
i włączenia społecznego 

 
Sotiroula  Charalambous,  minister  pracy  i  ubezpieczeń  społecznych 
Cypru 

  Chantal Jouanno, senatorka i była minister we francuskim rządzie 

 
Antonio Marzano, przewodniczący włoskiej Krajowej Rady Gospodarki 
i Pracy (CNEL)  

  Enzo Moavero Milanesi, minister spraw europejskich, Włochy 

 
Pedro Mota Soares, minister  solidarności  i  ubezpieczeń  społecznych, 
Portugalia 

  Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 

 
Shahin  Vallee,  członek  gabinetu  Hermana  Van  Rompuya, 
przewodniczącego Rady Europejskiej 

  Ramón Luis Valcárcel Siso, przewodniczący Komitetu Regionów 

  Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług 

Dyskusja prelegentów 
 

Dyskusja z publicznością 
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SESJA KOŃCOWA 
godz. 17.50 – 18.00 

 
Miejsce: sala JDE 62 

Tłumaczenie ustne z DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV na DE, EN, ES, FR, IT 
 Anna Maria Darmanin, wiceprzewodnicząca  Europejskiego  Komitetu 

Ekonomiczno‐Społecznego oraz 
Staffan  Nilsson,  przewodniczący  Europejskiego  Komitetu 
Ekonomiczno‐Społecznego 

 
Konferencja prasowa 
godz. 18.00 – 18.30 
Miejsce: sala JDE 62 

Tłumaczenie ustne z DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV na DE, EN, ES, FR, IT 
 

_____________ 
 


