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Kl. 9.00–9.30 Registrering och kaffe 
 

INLEDNINGSSESSION 

Kl. 9.30–10.20 

 

Lokal: Sal JDE 62, tolkning från DE, EN, ES, FR, IT, SV till DE, EN, ES, FR 

 

 Moderator: Alex Taylor, Euronews 

 
Staffan  Nilsson,  ordförande  för  Europeiska  ekonomiska  och  sociala 

kommittén (EESK) 

 
Joost van Iersel, ordförande för EESK:s styrgrupp för Europa 2020‐

strategin 

 
Bernard Cazeneuve, Frankrikes Europaminister  
"Den europeiska tillväxtpakten" (videomeddelande) 

 
Philippe Maystadt, hedersordförande för Europeiska investeringsbanken 

(EIB), ordförande för European Policy Center (EPC) 

  Diskussion 
 

FÖRMIDDAG: 4 PARALLELLA WORKSHOPPAR 

Kl. 10.30–13.00 

 

WORKSHOP 1 – EN ENHETLIG EU‐RAM FÖR EN TILLVÄXTEKONOMI 

 

Medordförande: Michael Smyth, ordförande i EESK:s facksektion för ekonomiska och monetära 

unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO), och Joost van Iersel, ordförande för EESK:s 

styrgrupp för Europa 2020‐strategin 

 

Lokal: Sal JDE 62 – tolkning från DE, EN, ES, FR, IT, SV till DE, EN, ES, FR 

 

Mer  tillväxt,  ledarskap  och  politisk,  finansiell  och  skattemässig  integration  i  Europeiska  unionen 

krävs om vi ska lyckas ta oss ur krisen. Det som står på spel är inte bara den ekonomiska och sociala 

sammanhållningen  och  den  politiska  stabiliteten  i Europa,  utan också EU‐medborgarnas  välfärd. 

Det är nu vi måste ändra den ekonomiska politiken, öka konkurrenskraften och konsolidera rättvisa, 

solidaritet och sammanhållning.  
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Under  workshoppen  kommer  vi  att  undersöka  olika  sätt  att  se  till  att  tillväxten  återvänder 

i Europa. Bakgrunden är att Europa 2020‐strategins mål om smart och hållbar tillväxt för alla är 

sammanlänkade  och  ömsesidigt  förstärker  varandra.  Bland  de  frågor  som  ska  tas  upp  under 

workshoppen finns framstegen  i arbetet för en finansiell union och skatteunion, bankkrisens och 

statsskuldkrisens onda cirkel, Euroobligationer, EU‐budgetens roll och möjligheterna att utnyttja 

privat  kapital  via  projektobligationer,  den  europeiska  planeringsterminens  funktion  samt  det 

ekonomiska styret i euroområdet och i EU som helhet. 
 
Denna aktuella diskussion kommer att behandla slutsatserna och färdplanen från Europeiska rådets 

möte  i  juni  2012,  på  basis  av  en  vision  om  ökad  integration  på  det  ekonomiska  och monetära 

området. 

Kl. 10.30–10.40 WORKSHOPPEN INLEDS 

  Michael Smyth, ordförande  i EESK:s  facksektion  för  ekonomiska och 

monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO) 

  Joost  van  Iersel,  ordförande  för  EESK:s  styrgrupp  för  Europa  2020‐

strategin 

 

Kl. 10.40–11.45 

 

ATT  FÖRBÄTTRA  DET  EKONOMISKA  STYRET  OCH  ÖKA 

TILLVÄXTEN GENOM EUROPA‐2020‐STRATEGIN: TID FÖR EN MER 

EUROPEISK INSATS 

  Moderator: Michael Smyth, ordförande för ECO‐sektionen inom EESK 

Kl. 10.40 Utmaningar att diskutera 

 
Carmelo  Cedrone,  EESK‐ledamot,  föredragande  för  EESK:s  yttrande 

om "Förnyad tillväxt" 

 

Alain Delmas,  ledamot av Frankrikes  råd  för ekonomiska,  sociala och 

miljörelaterade  frågor,  sektionen  för  europeiska  och  internationella 

frågor 

Kl. 10.50 Paneldeltagare 

  Catherine Day, generalsekreterare, Europeiska kommissionen 

Elisa  Ferreira,  ledamot  av  Europaparlamentet,  föredragande  för 

rapporterna  om  "Förebyggande  och  korrigering  av  makroekonomiska 

obalanser" och "Gränsöverskridande krishantering inom banksektorn"   

Ieke van den Burg, styrelseordförande för Finance Watch och medlem i 

Europeiska systemrisknämndens rådgivande vetenskapliga kommitté 

Kl. 11.20 Allmän debatt 
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Kl. 11.45–12.50 

ATT  UPPNÅ MÅLEN  FÖR  EUROPA  2020‐STRATEGIN:  UTNYTTJA 

EU‐BUDGETEN  SOM  HÄVSTÅNG  FÖR  ATT  SKAPA  TILLVÄXT, 

SYSSELSÄTTNING OCH SAMMANHÅLLNING 

 
Moderator:  Joost  van  Iersel,  ordförande  för  EESK:s  styrgrupp  för 

Europa 2020‐strategin 

Kl. 11.45 Utmaningar att diskutera 

 
David Croughan, EESK‐ledamot, föredragande för EESK:s yttrande om 

"Den årliga tillväxtöversikten 2012" 

 
Jean‐Paul  Delcroix,  generalsekreterare  för  Belgiens  nationella 

arbetsmarknadsråd 

Kl. 11.55 Paneldeltagare 

 
Dominique  de  Crayencour,  direktör  för  institutionella  frågor  och 

ordförande för Europeiska investeringsbankens (EIB) kontor i Bryssel 

 
Conny Reuter, ordförande för Social Platform, en av initiativtagarna till 

Spring Alliance 

 

Jorge Nuñez Ferrer, associerad forskare vid Centre for European Policy 

Studies (CEPS) och föredragande för CEPS arbetsgrupp för "Att anpassa 

EU:s  budget  till målen  i  Europa  2020‐strategin  om  konkurrenskraft  och 

tillväxt" 

Kl. 12.30 Allmän debatt 

   

Kl. 12.50–13.00  SLUTSATSER FRÅN WORKSHOPPEN 

  Michael Smyth, ordförande för ECO‐sektionen 

  Joost van Iersel, ordförande för styrgruppen för Europa 2020‐strategin 
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WORKSHOP 2 – NYSTART FÖR INRE MARKNADEN 

 

Medordförande: Bryan Cassidy, ordförande i EESK:s facksektion för inre marknaden, 

produktion och konsumtion (INT) och Edgardo Maria Iozia, ordförande för EESK:s 

observationsgrupp för inre marknaden (OIM) 

 

Lokal: Sal VM1 – tolkning från DE, EN, FR, IT till DE, EN, FR, IT 

En inre marknad utan hinder borde ha fullbordats för två årtionden sedan. Det är desto viktigare att 

arbetsmarknadsparterna och det civila  samhällets organisationer nu engagerar  sig aktivare  i dess 

utveckling  och  genomförande.  Utmaningen  består mer  än  någonsin  i  att  dra  full  nytta  av  den 

potential  för  tillväxt  och  ökad  sysselsättning  som  inre marknaden  fortfarande  erbjuder  och  som 

Europa skulle behöva så väl för att ta sig ur krisen.  

 

Inremarknadsakten och de hävstänger den möjliggör har utlöst både diskussion och aktivitet över 

hela  linjen.  Man  måste  emellertid  fokusera  på  särskilda  frågor  av  strategisk  betydelse  för  vår 

framtid:  potentialen  i  en  verklig  digital  inre  marknad  (från  digital  integration  och  digitala 

färdigheter till e‐företagande), den sociala dimensionen av den europeiska integrationen och det 

sociala företagandets roll, och samspelet mellan Europa och resten av världen, särskilt vad avser 

handel  och  internationaliseringen  av  de  små  och medelstora  företagen  för  att  "se  till  att  de 

interna  och  de  externa  åtgärderna  ömsesidigt  förstärker  varandra,  för  att  på  detta  sätt  öka  [EU:s] 

konkurrenskraft på den globala marknaden".  

 

Syftet är att workshoppen  ska mynna ut  i korta men kraftfulla uttalanden eller  rekommendationer 

från det civila samhället . 

 

Kl. 10.30–10.40 WORKSHOPPEN INLEDS 

Bryan Cassidy, ordförande i EESK:s facksektion för inre marknaden, 

produktion och konsumtion (INT)  
 

Edgardo Maria Iozia, ordförande för EESK:s observationsgrupp för inre 

marknaden 
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Kl. 10.40–11.45 EN INRE MARKNAD FÖR FRAMTIDEN 

 
Moderator: Anna Maria Darmanin, vice ordförande för Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén 

Kl. 10.40 Paneldeltagare 

Malcolm  Harbour,  ledamot  av  Europaparlamentet,  ordförande  för 

Europaparlamentets  utskott  för  den  inre marknaden  och  konsument‐

skydd (IMCO) 

Pierre Delsaux,  verkställande generaldirektör  för GD  Inre marknaden 

och tjänster, Europeiska kommissionen 

Gunilla  Almgren,  ordförande  för  Europeiska  sammanslutningen  för 

hantverksföretag och små och medelstora företag (UEAPME) 

 

Benedicte  Federspiel,  EESK‐ledamot,  föredragande  för  EESK:s 

yttranden om inremarknadsakten 

Kl. 11.15 Allmän debatt 

   

Kl. 11.45–12.50 
SMÅ  FÖRETAG,  STOR  POTENTIAL  –  FÖR  ETT  SOCIALT  OCH 

KONKURRENSKRAFTIGT EUROPA 

  Moderator: Fabian Zuleeg, chefsekonom, European Policy Centre (EPC) 

Kl. 11.45 Paneldeltagare 

 
Trine Radmann, direktör vid Naeringslivets hovedorganisasjon (Norge), 

medlem av Eftas rådgivande kommitté 

  Philippe Herzog, ordförande för och grundare av Confrontations Europe 

 
Ivan  Voleš,  EESK‐ledamot,  föredragande  för  EESK:s  yttranden  om 

"Inremarknadsakten" och "Inremarknadsakten II – nyckelåtgärder" 

 
Ariane Rodert, EESK‐ledamot,  föredragande  för EESK:s  yttrande  om 

"Socialt entreprenörskap" 

Kl. 12.15 Allmän debatt 

 

Kl. 12.50 –13.00 SLUTSATSER FRÅN WORKSHOPPEN 

 
Edgardo Maria Iozia, ordförande för EESK:s observationsgrupp för inre 

marknaden 
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WORKSHOP 3 – PÅ VÄG FÖR UNGDOMAR OCH SYSSELSÄTTNING 

 

Ordförande och moderator: Leila Kurki, ordförande i EESK:s facksektion för sysselsättning,  

sociala frågor och medborgarna (SOC) 

 

Lokal: Sal JDE 51 – tolkning från DE, EN, ES, FR till DE, EN, ES, FR 

Trots målen i Europa 2020‐strategin om att 75 % av alla personer i åldrarna 20–64 ska ha jobb senast 

2020 ser arbetsmarknadsutsikterna dystra ut  i hela Europa. Andelen sysselsatta har minskat under 

krisen: Mer än en av  tio är arbetslös, och det behövs ca 17 miljoner nya arbetstillfällen om syssel‐

sättningsmålen ska uppfyllas. Ungdomar har drabbats särskilt hårt. Det finns en verklig risk för att 

åtstramningsåtgärder  i medlemsstater påverkar den ekonomiska tillväxten negativt, vilket  i sin tur 

skulle minska den  interna  efterfrågan och  ytterligare  försvåra  stabilisering och möjligheterna  att 

skapa nya jobb.  

 

Det är av största vikt att Europeiska unionen kommer ur motsättningen mellan åtstramningar 

och tillväxt. I sitt "Sysselsättningspaket" fastställer kommissionen ett antal åtgärder som syftar till 

att  skapa  en  återhämtning  med  ökad  sysselsättning,  och  man  menar  att  det  finns  tillräcklig 

potential för nya  jobb  i den gröna ekonomin och  i sektorerna för hälsa och ny teknik. Den pakt för 

tillväxt och sysselsättning som EU‐ledarna fattade beslut om i juni presenteras som ett sätt att öka 

tillväxt och sysselsättning i Europa. Men kommer de åtgärder som kommissionen och rådet föreslår 

att spela någon verklig roll när det gäller att lösa Europas sysselsättningskris, eller är det bara gamla 

förslag i ny förpackning? Denna fråga kommer att stå i centrum för workshoppen. 

Kl. 10.30–10.40 WORKSHOPPEN INLEDS 

 
Leila Kurki, ordförande  i EESK:s facksektion för sysselsättning, sociala 

frågor och medborgarna (SOC) 
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Kl. 10.40–12.00 

 

"MOT  EN  ÅTERHÄMTNING  MED  ÖKAD  SYSSELSÄTTNING"  – 

ÄR DET EN TILLRÄCKLIGT BRA LÖSNING FÖR EUROPA? 

   

Kl. 10.40 Utmaningar att diskutera 

 
Gabriele  Bischoff,  EESK‐ledamot,  föredragande  för  EESK:s  yttrande 

"Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning" 

 
Vladimíra Drbalová, EESK‐ledamot, föredragande för EESK:s yttrande 

om "En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen" 

Kl. 10.50 Paneldeltagare 

 
Francisco  González  de  Lena,  direktör  vid  ordförandens  kansli, 

Spaniens ekonomiska och sociala råd 

Jean‐Louis De Brouwer, direktör, Europa 2020: sysselsättningspolitik, 

kommissionens GD Sysselsättning   

Renee Laiviera, medlem i Europeiska kvinnolobbyns styrelse  

Kl. 11.40 Allmän debatt 

 

Kl. 12.15 –12.50 KRAFTFULLA FÖRSLAG FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING 

   

Kl. 12.15 Paneldeltagare 

  Thérèse de Liedekerke, verkställande direktör, Businesseurope 

 
Luca  Visentini,  Förbundssekreterare,  Europeiska  fackliga 

samorganisationen (EFS) 

 

Francesca Ungaro, talesman för gruppen för unga entreprenörer  inom 

Europeiska  sammanslutningen  för  hantverksföretag  och  små  och 

medelstora företag (UEAPME) 

 

Lloyd Russell‐Moyle, medlem i styrelsen för Europeiskt 

ungdomsforum, ansvarig för utveckling, barns rättigheter, europeisk 

ungdomsfinansiering, hållbar utveckling och hälsopolitik 

Kl. 12.35 Allmän debatt 

 

Kl. 12.55 –13.00 SLUTSATSER FRÅN WORKSHOPPEN 

 
Krzysztof  Pater,  ordförande  för  EESK:s  observationsgrupp  för 

arbetsmarknaden 
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WORKSHOP 4 – INNOVATION OCH HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR EUROPA 

 

Ordförande och moderator: Hans‐Joachim Wilms,  

ordförande för EESK:s observationsgrupp för hållbar utveckling (OHU) 

 

Lokal: Sal VM3 – tolkning från CS, DE, EN, FR, IT till DE, EN, FR, IT 

Starka europeiska företag behövs för att komma ur den nuvarande ekonomiska krisen och skapa 

dynamisk  tillväxt och  sysselsättning. En aktiv  industripolitik måste bidra  till att öka konkurrens‐

kraften  hos  de  europeiska  företagen  på  både  den  interna  och  den  globala marknaden.  Högre 

energipriser  och  brist  på  råvaror  ökar  pressen  på  industrin.  Ekonomisk  utveckling  och  socialt 

välstånd kräver välfungerande ekosystem. Att  främja en  resurseffektiv och koldioxidsnål  "grön" 

ekonomi  är  av  största  vikt  om  vi  vill  bibehålla  den  ekonomiska  konkurrenskraften  och  öka 

sysselsättningen. Om vi vill se till att våra ekonomier är  i god form för framtiden är  innovation av 

central betydelse. 

 

EU har  inom  ramen  för Europa 2020‐strategin  tagit  itu med dessa  frågor genom  tre  flaggskepps‐

initiativ om  industripolitik,  resurseffektivitet  respektive  innovationsunionen. Workshop 4 kommer 

att vara inriktad på hur industripolitiken, en effektiv användning av naturresurser och innovation 

måste samverka för att skapa hållbar tillväxt. Behöver vi en ny industriell revolution för att säkra 

en  konkurrenskraftig  och  stabil  industriell  bas  i  Europa?  Vilka  åtgärder  bör  övervägas  i  den 

kommande  översynen  av  kommissionens  flaggskeppsinitiativ  om  industripolitiken? Vilken  typ  av 

tillväxt behöver vi för att uppnå ökad hållbarhet? Hur kan en grön ekonomi bidra till att vi kommer 

ur krisen? Hur kan den europeiska tillväxt‐ och sysselsättningspakten främja investeringar i en grön 

ekonomi  och  den  infrastruktur  som  krävs?  Hur  kan  avståndet  mellan  forskning  och  marknad 

överbryggas  genom  deltagande  av  alla  relevanta  aktörer  i  innovationsprocessen? Workshoppen 

syftar till att vara ett tillfälle att ta fram lösningar på dessa utmaningar. 

 

Kl. 10.30–10.40 WORKSHOPPEN INLEDS 

Kl. 10.30 
Hans‐Joachim Wilms, ordförande för EESK:s observationsgrupp för 

hållbar utveckling (OHU) 
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Kl. 10.40–11.50 
EN NY INDUSTRIELL REVOLUTION FÖR EN STARK OCH 

RESURSEFFEKTIV EKONOMI  

Kl. 10.40 Utmaningar att diskutera 

 Emmanuelle Butaud‐Stubbs, EESK‐ledamot, föredragande för EESK:s 

yttrande om "Modernisering av det statliga stödet i EU". 

  Richard Adams, EESK‐ledamot, föredragande för EESK:s yttrande om 

"Färdplan  för  ett  konkurrenskraftigt  utsläppssnålt  samhälle  2050"  och 

medföredragande för EESK:s yttrande om "Energifärdplan för 2050"  

Kl. 10.50  Paneldeltagare 

 Viola  Groebner,  direktör  vid  direktoratet  för  industripolitik  och 

ekonomisk analys, GD Näringsliv, Europeiska kommissionen 

 

Annika  Ahtonen,  politisk  analytiker,  Europeiska  centret  för  politiska 

studier  (EPC),  författare  till  "Green  revolution: making  eco‐efficiency  a 

driver for growth" 

 Jeremy Wates, generalsekreterare, Europeiska miljöbyrån  

Kl. 11.15 Allmän debatt 

   

Kl. 11.50–12.55 INNOVATION SOM DRIVKRAFT FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT  

Kl. 11.50  Utmaningar att diskutera 

 Gerd  Wolf,  EESK‐ledamot,  föredragande  för  EESK:s  yttranden  om 

"Innovationsunionen" och "Horisont 2020" 

  Franco Chiriaco, EESK‐ledamot, föredragande för EESK:s yttrande om 

"Det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet 

inom jordbruket " 

Kl. 12.00  Paneldeltagare 

 Guillaume Klossa, ordförande för tankesmedjan Europa Nova, ordförande 

för den franska regeringens “Mission Innovation & Production en Europe” 

 Wiebe Draijer, ordförande för Nederländernas ekonomiska och sociala råd 

 Pekka  Pesonen,  generalsekreterare,  Organisationen  för  jordbrukets 

näringslivsorganisationer  i  Europeiska  unionen  –  Allmänna  samman‐

slutningen för jordbrukssamarbetet i Europeiska unionen (COPA‐COGECA)  

Kl. 12.25 Allmän debatt 

 

Kl. 12.55 –13.00 SLUTSATSER FRÅN WORKSHOPPEN 

 
Josef  Zbořil,  EESK‐ledamot,  föredragande  för  EESK:s  yttrande  om 

"Europeiska teknikplattformar och industriell omvandling" 

 

AD60 - 19/9/2012 10



Lunch 

Kl. 13.00 –14.30 

Atriet, JDE‐byggnaden, 6:e våningen 

 

 

EFTERMIDDAGSSESSION: VAD KOMMER HÄRNÄST? 

Kl. 14.30 – 17.50  

 

Lokal: Sal JDE 62  

Tolkning från: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV till: DE, EN, ES, FR, IT 

 

  Moderator: Alex Taylor, Euronews 

Kl. 14.30 –14.50 RESULTATEN AV DE 4 WORKSHOPPARNA 

 
Joost van Iersel, ordförande för styrgruppen för Europa 2020‐strategin, 

huvudföredragande för konferensen 

   

   

Kl. 14.50 –15.20  TRE OLIKA ASPEKTER PÅ ETT STARKARE EUROPA  

   

  Utmaningar att diskutera 

Kl. 14.50–15.00 Luca Jahier, ordförande för "Övriga intressegrupper" (grupp III), EESK 

Kl. 15.00–15.10 Georgios Dassis, ordförande för Arbetstagargruppen (grupp II), EESK 

Kl. 15.10–15.20 Henri Malosse, ordförande för Arbetsgivargruppen (grupp I), EESK 

   

Kl. 15.20 –17.50 ALLMÄN DEBATT – ETT STARKARE EUROPA: NÄSTA STEG? 

   

  Inledning 

 
José Manuel  Durão  Barroso,  Europeiska  kommissionens  ordförande 

(videomeddelande) 

  Martin Schulz, Europaparlamentets talman (videomeddelande) 
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  5 minuter för att övertyga 

  Paneldeltagare 

 
László  Andor,  kommissionsledamot  med  ansvar  för  sysselsättning, 

socialpolitik och inkludering 

 
Sotiroula  Charalambous,  Cyperns  arbetsmarknads‐  och  social‐

försäkringsminister 

  Chantal Jouanno, senator och f.d. minister, Frankrike 

 
Antonio Marzano,  ordförande  för  Italiens  nationella  råd  för  ekonomi 

och arbetsmarknad (CNEL)  

  Enzo Moavero Milanesi, Italiens Europaminister  

  Pedro Mota Soares, Portugals solidaritets‐ och socialminister 

  Maroš Šefčovič, Europeiska kommissionens vice ordförande 

 
Shahin  Vallee, medlem  i  Europeiska  rådets  ordförande Herman  Van 

Rompuys kabinett 

  Ramón Luis Valcárcel Siso, Regionkommitténs ordförande 

 
Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar  för  inre marknaden 

och tjänster 

Diskussion bland paneldeltagarna 
 

Diskussion med publiken 

 

AVSLUTNING 

Kl. 17.50–18.00 

 

Lokal: Sal JDE 62 

Tolkning från: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV till: DE, EN, ES, FR, IT 

  

Anna  Maria  Darmanin,  Europeiska  ekonomiska  och  sociala 

kommitténs vice ordförande och 

Staffan  Nilsson,  Europeiska  ekonomiska  och  sociala  kommitténs 

ordförande 

 

Presskonferens 

Kl. 18.00–18.30 

Lokal: Sal JDE 62 

Tolkning från: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV till: DE, EN, ES, FR, IT 

 

 


