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9.00 – 9.30 hod. Registrácia a občerstvenie 
 

OTVORENIE SCHÔDZE 
9.30 – 10.20 hod. 

 
Miesto konania: miestnosť JDE 62, tlmočenie z DE, EN, ES, FR, IT, SV do DE, EN, ES, FR 

 

 Moderátor: Alex Taylor, Euronews 

 
Staffan Nilsson, predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
(EHSV) 

 Joost van Iersel, predseda riadiaceho výboru pre stratégiu Európa 2020, EHSV 

 
Bernard Cazeneuve, minister pre európske záležitosti, Francúzsko 
„Európsky pakt rastu“ (video príhovor) 

 
Philippe Maystadt, čestný prezident Európskej investičnej banky (EIB), 
predseda Centra pre štúdium európskej politiky (EPC) 

 Diskusia 

 

DOPOLUDŇAJŠIA ČASŤ: 4  PARALELNÉ SEMINÁRE 
10.30 – 13.00 hod. 

 

SEMINÁR 1 – KOHERENTNÝ RÁMEC PRE HOSPODÁRSTVO EÚ ZAMERANÉ NA RAST 
 

Spolupredsedovia: Michael Smyth, predseda odbornej sekcie pre hospodársku a menovú úniu, 
hospodársku a sociálnu súdržnosť (ECO) v EHSV a Joost van Iersel, predseda 

riadiaceho výboru pre stratégiu Európa 2020 v EHSV 
 

Miesto konania: miestnosť JDE 62, tlmočenie z DE, EN, ES, FR, IT, SV do DE, EN,/ES, FR 

Na úspešné prekonanie krízy je potrebný väčší rast, vedenie a politická, finančná a fiškálna integrácia 
Európskej únie. V hre je nielen hospodárska a sociálna súdržnosť a politická stabilita Európy, ale 
napokon aj blahobyt európskych občanov. Je načase zmeniť hospodárske politiky, zvýšiť 
konkurencieschopnosť a upevniť spravodlivosť, solidaritu a súdržnosť. 
 
Tento seminár bude skúmať spôsoby, ako je možné priviesť Európu opäť na cestu rastu 

s prihliadnutím na to, že v súlade so stratégiou Európa 2020 sú ciele inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu prepojené a navzájom sa posilňujú. Medzi diskusné témy na tomto seminári patrí 
pokrok smerom k finančnej a fiškálnej únii, začarovaný kruh bankovej krízy a štátneho dlhu, európske 
dlhopisy, úloha rozpočtu EÚ a mobilizovanie súkromného kapitálu prostredníctvom dlhopisov na 
projekty, fungovanie európskeho semestra a riadenie hospodárstva v eurozóne a EÚ ako celku. 
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Táto príhodná diskusia zohľadní závery a pripravovaný plán po zasadnutí Európskej rady z júna 2012 
založený na vízii hlbšej integrácie v hospodárskej a menovej oblasti. 

10.30 – 10.40 hod. OTVORENIE SEMINÁRA 

 Michael Smyth, predseda odbornej sekcie pre hospodársku a menovú úniu, 
hospodársku a sociálnu súdržnosť (ECO), EHSV 

 Joost van Iersel, predseda riadiaceho výboru pre stratégiu Európa 2020, EHSV 

10.40 – 11.45 hod. 
ZLEPŠENIE HOSPODÁRSKEHO RIADENIA A PODPORA RASTU 
PROSTREDNÍCTVOM STRATÉGIE EURÓPA 2020: ČAS NA 
ZVÝŠENÉ EURÓPSKE ÚSILIE 

 Moderátor: Michael Smyth, predseda odbornej sekcie ECO, EHSV  

10.40 hod. Výzvy do diskusie 

 
Carmelo Cedrone, člen EHSV, spravodajca stanoviska EHSV na tému „Oživiť 
rast“  

 
Alain Delmas, člen Hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rady 
Francúzska, Sekcia pre medzinárodné a európske otázky 

10.50 hod. Účastníci diskusie 

 Catherine Day, generálna tajomníčka Európskej komisie 

Elisa Ferreira, poslankyňa EP, spravodajkyňa správ na tému „Prevencia 
a náprava makroekonomických nerovnováh“ a „Cezhraničné krízové riadenie 
v bankovom sektore“ 

 
Ieke van den Burg, predsedníčka Rady riaditeľov pre finančný dohľad 
a členka poradného vedeckého výboru v Európskom výbore pre systémové 
riziká 

11.20 hod. Všeobecná diskusia 

 

11.45 – 12.50 hod. 
DOSAHOVANIE CIEĽOV STRATÉGIE EURÓPA 2020: VYUŽITIE 
ROZPOČTU EÚ V PROSPECH RASTU, PRACOVNÝCH MIEST 
A SÚDRŽNOSTI 

 
Moderátor: Joost van Iersel, predseda riadiaceho výboru pre stratégiu Európa 
2020, EHSV 

11.45 hod. Výzvy do diskusie 

 
David Croughan, člen EHSV, spravodajca stanoviska EHSV na tému „Ročný 
prieskum rastu 2012“ 

 Jean-Paul Delcroix, generálny tajomník Národnej rady práce, Belgicko  
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11.55 hod. Účastníci diskusie 

 
Dominique de Crayencour, riaditeľ pre inštitucionálne záležitosti a vedúci 
bruselskej pobočky Európskej investičnej banky (EIB) 

 Conny Reuter, predseda Sociálnej platformy, spoluzakladateľ Spring Alliance 

 
Jorge Nuñez Ferrer, výskumný pracovník v Centre pre štúdium európskych 
politík (CEPS) a spravodajca pracovnej skupiny CEPS na tému „Zladenie 
rozpočtu EÚ s cieľmi rastu a konkurencieschopnosti stratégie Európa 2020“ 

12.30 hod. Všeobecná diskusia 

  

12.50 – 13.00 hod. ZÁVERY SEMINÁRA  

 Michael Smyth, predseda odbornej sekcie ECO 

 Joost van Iersel, predseda riadiaceho výboru pre stratégiu Európa 2020 

 

SEMINÁR 2 – OŽIVENIE VNÚTORNÉHO TRHU 
 

Spolupredsedovia: Bryan Cassidy, predseda odbornej sekcie pre jednotný trh, výrobu a spotrebu 
(INT) v EHSV a Edgardo Maria Iozia, predseda 

Strediska na monitorovanie jednotného trhu (SMJT) v EHSV 
 

Miesto konania: miestnosť VM1, tlmočenie z DE, EN, FR, IT do DE, EN, FR, IT 

Vnútorný trh bez prekážok mal byť dokončený pred dvomi desaťročiami. O to dôležitejšie je teraz, aby sa 
sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti aktívnejšie zasadzovali za jeho rozvoj a uplatňovanie. 
Viac ako doteraz výzva spočíva v tom, aby sa plne využil zostávajúci potenciál rastu a tvorby pracovných 
miest, ktorý vo vnútornom trhu existuje a ktorý Európa tak zúfalo potrebuje na prekonanie krízy. 
 
Akt o jednotnom trhu so svojimi následnými nástrojmi podnietil úvahy a konanie vo všetkých oblastiach. 
Treba sa však zamerať na špecifické otázky, ktoré majú strategický význam pre našu budúcnosť: potenciál 
skutočného digitálneho jednotného trhu (od digitálnej integrácie a digitálnych zručností po elektronické 
podnikanie), sociálny rozmer európskej integrácie a úloha sociálneho podnikania a interakcia medzi 
Európou a zvyškom sveta, najmä pokiaľ ide o obchod a internacionalizáciu MSP: „Potrebujeme vyvinúť 
väčšie úsilie s cieľom zvýšiť účinnosť vnútorných a vonkajších politík, a tým posilniť konkurencieschopnosť 
Európy na svetovom trhu“. 
 
Cieľom tohto seminára je vydanie vyhlásení alebo odporúčaní občianskej spoločnosti, ktoré sú stručné, ale 
majú veľkú výpovednú hodnotu. 

 

AD60 - 19/9/2012 (EN) MV-EP/DC/tf-jh 4



10.30 – 10.40 hod. OTVORENIE SEMINÁRA 

Bryan Cassidy, predseda odbornej sekcie pre jednotný trh, výrobu a spotrebu 
(INT), EHSV  

 
Edgardo Maria Iozia, predseda Strediska na monitorovanie jednotného trhu 
(SMJT), EHSV 

 

10.40 – 11.45 hod. JEDNOTNÝ TRH PRE BUDÚCNOSŤ 

 
Moderátorka: Anna Maria Darmanin, podpredsedníčka Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru 

10.40 hod. Účastníci diskusie 

Malcolm Harbour, poslanec EP, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO) 

Pierre Delsaux, zástupca generálneho riaditeľa, GR pre vnútorný trh a služby, 
Európska komisia 

Gunilla Almgren, predsedníčka Európskeho zväzu remeselníkov a malých 
a stredných podnikov (UEAPME) 

 

Benedicte Federspiel, členka EHSV, spravodajkyňa stanovísk EHSV na tému 
„Akt o jednotnom trhu“ 

11.15 hod. Všeobecná diskusia 

  

11.45 – 12.50 hod. 
MALÉ PODNIKY, VEĽKÝ POTENCIÁL – ZA SOCIÁLNU 
A KONKURENCIESCHOPNÚ EURÓPU 

 
Moderátor: Fabian Zuleeg, hlavný ekonóm, Centrum pre štúdium európskej 
politiky (EPC) 

11.45 hod. Účastníci diskusie 

 
Trine Radmann, riaditeľka Konfederácie nórskych podnikov, členka 
poradného výboru Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) 

 Philippe Herzog, predseda a zakladateľ združenia Confrontations Europe 

 
Ivan Voleš, člen EHSV, spravodajca stanovísk EHSV na tému „Akt 
o jednotnom trhu“ a „Kľúčové kroky na ceste k Aktu o jednotnom trhu II“ 

 
Ariane Rodert, členka EHSV, spravodajkyňa stanoviska EHSV na tému 
„Sociálne podnikanie“  

12.15 hod. Všeobecná diskusia 

 

12.50 – 13.00 hod. ZÁVERY SEMINÁRA  

 Edgardo Maria Iozia, predseda SMJT, EHSV 
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SEMINÁR 3 – KONAŤ V PROSPECH MLÁDEŽE A TVORBY PRACOVNÝCH MIEST 
 

Predsedajúca a moderátorka: Leila Kurki, predsedníčka odbornej sekcie pre zamestnanosť, 
sociálne veci a občianstvo (SOC) v EHSV 

 
Miesto konania: miestnosť JDE 51, tlmočenie z DE, EN, ES, FR do DE, EN, ES, FR 

Napriek cieľu stratégie Európa 2020, ktorým je do roku 2020 dosiahnuť, aby 75 % osôb vo veku 20-
64 rokov bolo zamestnaných, sú vyhliadky na trhu práce v celej Európe pochmúrne. Miera 
zamestnanosti počas krízy klesla, viac než každý desiaty človek je bez práce a na splnenie cieľov 
zamestnanosti je potrebné vytvoriť 17 miliónov nových pracovných miest. Zasiahnutí boli najmä 
mladí ľudia. Existuje reálne nebezpečenstvo, že úsporné opatrenia, ktoré zavádzajú členské štáty, 
negatívne ovplyvnia hospodársky rast, čo by zase mohlo viesť k zníženiu domáceho dopytu 
a ďalšiemu ohrozeniu stabilizácie a tvorby pracovných miest. 
 

Je nevyhnutné, aby Európska únia prekonala patovú situáciu, do ktorej sa dostala v dôsledku 
konfliktu medzi požiadavkou obnoviť rast a zaviesť úsporné opatrenia. Komisia vo svojom 
balíku opatrení pre zamestnanosť stanovuje celý rad činností na oživenie hospodárstva sprevádzané 
tvorbou veľkého počtu pracovných miest a zastáva pritom názor, že v ekologickom hospodárstve, 
zdravotníctve a v oblasti nových technológií existuje dostatočný potenciál na tvorbu pracovných 
miest. Pakt pre rast a zamestnanosť, o ktorom rozhodli vedúci činitelia EÚ v júni, je prezentovaný ako 
nástroj na oživenie rastu a vytvárania pracovných miest v Európe. Ale skutočne prispejú opatrenia 
navrhované Komisiou a Európskou radou k prekonaniu krízy zamestnanosti alebo sú len „novým 
vínom v starých mechoch“? Na túto otázku sa bude seminár zameriavať. 
 

10.30 – 10.40 hod. OTVORENIE SEMINÁRA 

 
Leila Kurki, predsedníčka odbornej komisie pre zamestnanosť, sociálne veci 
a občianstvo (SOC), EHSV 

 

10.40 – 12.00 hod. 
SMEROM K OŽIVENIU HOSPODÁRSTVA SPREVÁDZANÉMU 
TVORBOU VEĽKÉHO POČTU PRACOVNÝCH MIEST – 
DOSTATOČNE DOBRÉ RIEŠENIE PRE EURÓPU? 

  

10.40 hod. Výzvy do diskusie 

 
Gabriele Bischoff, členka EHSV, spravodajkyňa stanoviska EHSV na tému 
„Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu 
pracovných miest“ 

 
Vladimíra Drbalová, členka EHSV, spravodajkyňa stanoviska EHSV na 
tému „Program pre nové zručnosti a pracovné miesta“ 
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10.50 hod. Účastníci diskusie 

 
Francisco González de Lena, vedúci kabinetu predsedu Hospodárskej 
a sociálnej rady Španielska 

 
Jean-Louis De Brouwer, riaditeľ, stratégia Európa 2020: politiky 
zamestnanosti, GR EMPL, Európska komisia  

 Renee Laiviera, členka výkonného výboru Európskej ženskej loby 

11.40 hod. Všeobecná diskusia 

 

12.15 – 12.50 hod. PRESVEDČIVÉ NÁVRHY PRE RAST A PRACOVNÉ MIESTA  

  

12.15 hod. Účastníci diskusie 

 Thérèse de Liedekerke, výkonná riaditeľka, BUSINESSEUROPE 

 
Luca Visentini, tajomník Európskej konfederácie odborových zväzov 
(ETUC) 

 
Francesca Ungaro, hovorkyňa Európskeho zväzu remeselníkov a malých 
a stredných podnikov (UEAPME) – Hnutie mladých podnikateľov 

 
Lloyd Russell-Moyle, člen vedenia Európskeho fóra mládeže zodpovedný za 
rozvoj, práva detí, európsku finančnú podporu pre mládež, udržateľný rozvoj 
a zdravotnú politiku 

12.35 hod. Všeobecná diskusia 

 

12.55 – 13.00 hod. ZÁVERY SEMINÁRA  

 
Krzysztof Pater, predseda Strediska pre monitorovanie trhu práce (SMTP) 
v EHSV 
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SEMINÁR 4 – INOVÁCIE A UDRŽATEĽNÝ RAST PRE EURÓPU 
 

Predsedajúci a moderátor: Hans-Joachim Wilms, predseda 
Strediska pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja (SMTUR) v EHSV 

 
Miesto konania: miestnosť VM3, tlmočenie z CS, DE, EN, FR, IT do DE, EN, FR, IT 

Na prekonanie súčasnej hospodárskej krízy a vytváranie dynamického rastu a pracovných miest sú 
potrebné silné európske podniky. Aktívna priemyselná politika musí prispieť k podpore 
konkurencieschopnosti európskych podnikov na vnútornom aj celosvetovom trhu. Zvyšujúce sa ceny 
energie a nedostatok surovín vytvárajú tlak na priemysel. Hospodársky rozvoj a sociálny blahobyt si 
vyžadujú dobre fungujúce ekosystémy. Pre zachovanie hospodárskej konkurencieschopnosti 
a zvýšenie zamestnanosti je nevyhnutná podpora hospodárstva s nízkymi emisiami CO2 efektívne 
využívajúceho zdroje. Ak chceme naše hospodárstva pripraviť pre budúcnosť, majú rozhodujúci 
význam inovácie. 
 
Ako súčasť stratégie Európa 2020 sa Európska únia týmito otázkami zaoberala v rámci troch hlavných 
iniciatív týkajúcich sa priemyselnej politiky, účinného využívania zdrojov a Únie inovácií. Seminár 4 
sa zameria na otázku, akým spôsobom musia spolupôsobiť priemyselná politika, účinné 
využívanie prírodných zdrojov a inovácie, aby sa dosiahol udržateľný rast. Potrebujeme novú 
priemyselnú revolúciu, aby sme zabezpečili konkurencieschopnú a pevnú priemyselnú základňu 
v Európe? Aké opatrenia by sa mali preskúmať pri nadchádzajúcej revízii hlavnej iniciatívy Komisie 
o priemyselnej politike? Aký rast potrebujeme na ceste smerom k udržateľnosti? Ako môže 
ekologické hospodárstvo pomôcť prekonať krízu? Ako môže Európsky pakt pre rast a zamestnanosť 
podporovať investície do ekologického hospodárstva a potrebnej infraštruktúry? Ako je možné 
preklenúť priepasť medzi výskumom a trhmi zapojením všetkých príslušných subjektov do procesu 
inovácií? Tento seminár má poskytnúť príležitosť k nájdeniu riešení pre tieto problémy. 

 

10.30 – 10.40 hod. OTVORENIE SEMINÁRA 

10.30 hod. 
Hans-Joachim Wilms, predseda Strediska pre monitorovanie trvalo 
udržateľného rozvoja (SMTUR), EHSV 

 

AD60 - 19/9/2012 (EN) MV-EP/DC/tf-jh 8



10.40 – 11.50 hod. 
NOVÁ PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA PRE SILNÉ 
HOSPODÁRSTVO EFEKTÍVNE VYUŽÍVAJÚCE ZDROJE  

  

10.40 hod. Výzvy do diskusie 

 Emmanuelle Butaud-Stubbs, členka EHSV, spravodajkyňa stanoviska 
EHSV na tému „Modernizácia štátnej pomoci EÚ“  

 Richard Adams, člen EHSV, spravodajca stanoviska EHSV na tému „Plán 
prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami CO2 v roku 2050“ a pomocný 
spravodajca stanoviska EHSV na tému „Plán postupu v energetike do roku 2050“  

10.50 hod. Účastníci diskusie 

 Viola Groebner, riaditeľka, Priemyselná politika a hospodárska analýza, GR 
ENTR, Európska komisia 

 
Annika Ahtonen, Centrum pre štúdium európskej politiky (EPC), autorka 
dokumentu „Ekologická revolúcia: urobiť z ekologickej účinnosti hnaciu silu 
rastu“ 

 Jeremy Wates, generálny tajomník, Európsky úrad pre životné prostredie 

11.15 hod. Všeobecná diskusia 

  

11.50 – 12.55 hod. INOVÁCIE AKO HNACIA SILA UDRŽATEĽNÉHO RASTU  

  

11.50 hod. Výzvy do diskusie 

 Gerd Wolf, člen EHSV, spravodajca stanovísk EHSV na tému „Únia 
inovácií“ a „Horizont 2020“ 

 Franco Chiriaco, člen EHSV, spravodajca stanoviska EHSV o európskom 
partnerstve v oblasti inovácií „Poľnohospodárska produktivita 
a udržateľnosť“ 

12.00 hod. Účastníci diskusie 

 Guillaume Klossa, predseda združenia Europa Nova a vedúci „Misie pre 
inovácie a výrobu v Európe“ francúzskej vlády  

 Wiebe Draijer, predseda Hospodárskej a sociálnej rady Holandska 

 Pekka Pesonen, generálny tajomník Výboru profesijných 
poľnohospodárskych organizácií Všeobecnej konfederácie 
poľnohospodárskych družstiev (COPA-COGECA) 

12.25 hod. Všeobecná diskusia 
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12.55 – 13.00 hod. ZÁVERY SEMINÁRA  

 
Josef Zbořil, člen EHSV, spravodajca stanoviska EHSV na tému „Európske 
technologické platformy (ETP) a priemyselné zmeny“ 

 

Prestávka na obed 
13.00 – 14.30 hod. 

Átrium budovy JDE, 6. poschodie 

 
 

POPOLUDŇAJŠIA ČASŤ: AKO ĎALEJ? 
14.30 – 17.50 hod. 

 
Miesto konania: miestnosť JDE 62 

Tlmočenie z DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV do DE, EN, ES, FR, IT 

 

 Moderátor: Alex Taylor, Euronews 

 

14.30 – 14.50 hod. VÝSLEDKY ŠTYROCH SEMINÁROV 

 
Joost van Iersel, predseda riadiaceho výboru pre stratégiu Európa 2020, 

hlavný spravodajca konferencie 

 

14.50 – 15.20 hod. TRI RÔZNE UHLY POHĽADU PRE JEDNU SILNEJŠIU EURÓPU 

  

 Výzvy do diskusie 

14.50 – 15.00 hod. Luca Jahier, predseda skupiny „Iné záujmy“ (skupina III), EHSV 

15.00 – 15.10 hod. Georgios Dassis, predseda skupiny „Pracovníci“ (skupina II), EHSV 

15.10 – 15.20 hod. Henri Malosse, predseda skupiny „Zamestnávatelia“ (skupina I), EHSV 

15.20 – 17.50 hod. 
VŠEOBECNÁ DISKUSIA- SILNEJŠIA EURÓPA: AKÉ SÚ ĎALŠIE 
KROKY? 

  

 Úvod 

 José Manuel Durão Barroso, predseda Európskej komisie (video príhovor) 

 Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu (video príhovor) 

 5 minút na argumentáciu 

 Účastníci diskusie 
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László Andor, člen Komisie zodpovedný za zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a začlenenie 

 
Sotiroula Charalambous, ministerka práce a sociálneho zabezpečenia, 
Cyprus 

 Chantal Jouanno, senátorka a bývalá ministerka, Francúzsko 

 
Antonio Marzano, predseda Národnej rady pre hospodárstvo a prácu, 
Taliansko 

 Enzo Moavero Milanesi, minister pre európske záležitosti, Taliansko 

 
Pedro Mota Soares, minister pre solidaritu a sociálne zabezpečenie, 
Portugalsko 

 Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie 

 
Shahin Vallee, člen kabinetu predsedu Európskej rady Hermana Van 
Rompuya  

 Ramón Luis Valcárcel Siso, predseda Výboru regiónov 

 Michel Barnier, člen Komisie zodpovedný za vnútorný trh a služby 

Diskusia medzi účastníkmi 
 

Diskusia s publikom 

 

ZÁVEREČNÁ ČASŤ 
17.50 – 18.00 hod. 

 
Miesto konania: miestnosť JDE 62 

Tlmočenie z DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV do DE, EN, ES, FR, IT 

  

 Anna Maria Darmanin, podpredsedníčka Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru 
a Staffan Nilsson, predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

 

Tlačová konferencia 
18.00 – 18.30 hod. 

Miesto konania: miestnosť JDE 62 
Tlmočenie z DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV do DE, EN, ES, FR, IT 

 
_____________ 


