
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

 

09:00 – 09:30 Registracija i kava dobrodošlice 

09:30 – 10:00 Uvodne napomene 

 Vidoje Vujić, predsjednik HGK – Županijske komore Rijeka 

 George Benetos, predsjednik, Insuleur 

 Pierre Jean Coulon, predsjednik, stručna skupina TEN, Europski gospodarski i socijalni odbor 

(EGSO) 

 Alexis Chatzimpiros, savjetnik za energiju, klimu i otoke, Konferencija rubnih pomorskih regija 

(video) 

 Berislav Tulić, voditelj odjela, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-

goranske županije 

10:00 – 12:00 Prva sjednica: Sektorske politike za socijalni i gospodarski razvoj na otocima 

Moderator: Pierre Jean Coulon, predsjednik, stručna skupina TEN, EGSO 

 Yannis Roussos, predsjednik, Gospodarska komora Ciklada – Energija: proizvodnja obnovljive 

energije i samodostatnost 

 Giannis Margaronis, preddsjednik, Gospodarska komora Khanije – Poljoprivreda: kvaliteta ili 

kvantiteta 

 Meelis Joost, član Europskog gospodarskog i socijalnog odbora – Prijevoz: mobilnost u 

gradovima i TEN-T 

 Antoine Mondoloni, predsjednik, Gospodarska komora Korzike – S kojim se izazovima susreću 

poduzetnici na otocima? 

 Michael Grech, Komora otoka Gozo – Otoci u Digitalnom programu 

 Flavio Burlizzi, UNIONCAMERE – Pametna specijalizacija za buduću politiku o otocima 

Rasprava 

12:00 – 13:30 Ručak 

  



13:30 – 15:00 Druga sjednica: Povećanje konkurentnosti na otocima 

Moderator: Jan Simons, član Europskog gospodarskog i socijalnog odbora 

 Evangelos Myrsinias, predsjednik, Gospodarska komora Lesbosa – Oporezivanje otočnih MSP-

ova i PDV 

 José Luis Roses Ferrer, predsjednik, Gospodarska komora Mallorke – Trgovina robom i 

uslugama: poštena konkurencija 

 Eleftherios Kechagioglou, predsjednik, Grčka mreža malih otoka; član odbora Europske 

federacije malih otoka – Mali otoci: potreba za prilagođenim mjerama 

 dr. Vladimir Mićović, ravnatelj, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije 

– Politike zdravstva: korisnici i gospodarstvo 

Rasprava 

15:00 – 16:00 Treća sjednica: Zaključci o politikama 

Moderator: Vidoje Vujić, predsjednik, HGK – Županijska komora Rijeka  

 Ivan Jakovčić, zastupnik u Europskom parlamentu (ALDE) 

 Nikolaos Isaris, zamjenik načelnika odjela, GU CNECT, Europska komisija 

 Alfred Gajdosik, član Europskog gospodarskog i socijalnog odbora 

16:00 – 16:15 Pauza 

16:15 – 17:00 Generalna skupština INSULEUR-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osigurano je usmeno prevođenje sa i na: hrvatski, engleski, francuski i grčki jezik 

Sudionici mogu govoriti na španjolskom i talijanskom jeziku (ali ne i slušati prijevod na te jezike) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Europski gospodarski i socijalni odbor 


