14:00 – 14:05 Slavnostní zahájení
•

Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

14:05 – 15:00 Diskuse na téma: Naše planeta a energetická transformace
Vystupující:
•

Zuzana Brzobohatá, členka EHSV

•

Alena Mastantuono, členka EHSV a zástupkyně Hospodářské komory ČR

•

Martin Bursík, expert UNDP na klima a obnovitelné zdroje, analytik Komory
OZE, bývalý ministr životního prostředí

•

David Sventek, člen EHSV

15:00 – 16:00 Diskuse na téma: Znalosti pro 21. století
Vystupující:
•

Zuzana Brzobohatá, členka EHSV

•

Zuzana Wildová, koordinátorka Národní pracovní skupiny pro strukturovaný
dialog s mládeží, Česká rada dětí a mládeže

•

Miloš Rathouský, gestor pro oblast vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy

•

ČR

•

Michal Manhart, BCO, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

16:00 – 16:15 Přestávka na kávu (občerstvení zajištěno)
16:15 – 17:00 Diskuse na téma: Evropa ve světě
Vystupující:
•

Vladimír Špidla, bývalý eurokomisař a premiér ČR

•

Jana Hartman Radová, členka EHSV

•

Pavel Fára, zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů, SP ČR

•

Kryštof Kruliš, analytik AMO a předseda správní rady Spotřebitelského fóra

Debatu moderuje Roman Haken, zástupce neziskového sektoru
Debatu pořádá v rámci Konference o budoucnosti Evropy česká delegace v Evropském hospodářském a sociálním výboru
zastupující zaměstnavatele (skupina I) a různé zájmové organizace občanské společnosti (skupina III) ve spolupráci se
Zastoupením Evropské komise v ČR.

Fyzická účast na akci je podmíněna registrací na tomto odkazu.
Pro vstup do budovy platí pravidla covid pasu (nutné splnit jednu z podmínek: plné očkování, prodělání
COVID-19i za posledních 180 dnů nebo negativní antigenní či PCR test). Akce je zdarma.

Jaké potřebujeme
znalosti pro 21. století?
____

Kdo vydělá na zelené
transformaci?
____

Měla by být Evropa
soběstačná?

15. ŘÍJNA 2021
14:00 - 17:00
JAKOU CHCEME
EVROPU?
Akce se uskuteční v rámci významné celoevropské debaty s
cílem získat pohled českých občanů na aktuální témata jako
digitální a zelená transformace, nové dovednosti či postavení
Evropy ve světě. Na třech tematických panelech vystoupí
renomovaní odborníci z řad občanské společnosti.

AKCE SE KONÁ:
Evropský dům,
Jungmannova 24,
Praha 1
Diskusi je také možné
sledovat online
(na základě registrace)

