Masarykova demokratická
akademie, zastoupení FriedrichEbert-Stiftung v České republice
a Nadace pro evropská progresivní
studia (FEPS) společně pořádají
v Praze, v centru Evropy, třetí
ročník mezinárodní konference
na vysoké úrovni, která je
prostorem pro diskuzi o možných
cestách k posílení evropské
integrace v sociální oblasti.

Letošní ročník Prague Social Europe Conference
se zaměří na kroky nezbytné k hladkému
zvládnutí probíhajícího procesu digitalizace
v programové i praktické rovině. Digitalizace
zásadně proměňuje trh práce a vyžaduje
modernizaci vzdělávacích a sociálních systémů.
Implementace Evropského pilíře sociálních
práv vyžaduje ucelený přístup, který sjednotí
národní a evropské legislativy a přinese sociální
práva a ochranu lidem v atypických a nových
formách zaměstnání. Předmětem debaty bude
také zajištění finančních zdrojů Evropské unie
a národních států, které umožní prosazení
účinné sociální politiky v celé Evropě.

PROGRAM KONFERENCE:
1. DEN: 28. ÚNOR, ČTVRTEK
16.30
Registrace
Úvodní slovo
Lubomír Zaorálek,
předseda Masarykovy
demokratické akademie
Anne Seyfferth,
ředitelka kanceláře FES
v ČR a na Slovensku
Ernst Stetter,
generální sekretář, FEPS
17.00
Debata na vysoké úrovni:
Evropský pilíř sociálních práv:
implementace, nebo stagnace?
Po ambiciózním startu na
podzim roku 2017 Evropský
pilíř sociálních práv vyžaduje
další úsilí k zajištění své správné
a řádné implementace. Abychom

zabránili stagnaci v procesu
implementace, je nezbytná
nová energie a jasné směrování
ve třech rozsáhlých oblastech:
rovnost příležitostí a přístup na trh
práce, férové pracovní podmínky
a sociální ochrana a začleňování.
Bohužel, volání po nacionalismu,
autoritářství nebo dokonce
sociálnímu šovinismu je čím dál
častější a hlasitější. Jak můžeme
těmto výzvám čelit a vybudovat
sociální pilíř silnější a ambicióznější?
Úvodní slovo:
Björn Hacker,
Univerzita pro Hospodářství
a Techniku Berlín
V debatě vystoupí:
Maria João Rodrigues,
předsedkyně FEPS &
místopředsedkyně skupiny S&D
v Evropském parlamentu

Jana Maláčová,
ministryně práce
a sociálních věcí ČR
Moderátor:
Lubomír Zaorálek,
předseda MDA
19.00
Hlavní projev a slavnostní recepce
Tomáš Petříček,
ministr zahraničních věcí ČR

2. DEN: 1. BŘEZEN, PÁTEK
9.00 – 11.00
Workshop 1:
European Financing for Socially
Relevant Priorities
(ENGLISH)
László Andor,
seniorní spolupracovník FEPS
a bývalý evropský komisař
Sofia Fernandes,
výzkumná pracovnice,
Institut Jacques Delors
Danuše Nerudová,
rektorka, Mendelova univerzita Brno
Ronny Mazzocchi,
poradce předsedy ECON komise
v Evropském parlamentu (TBC)

Workshop 2:
Evropské financování sociálně
relevantních priorit
(v češtině)
Josef Středula,
předseda ČMKOS

jevy: vykořisťování zaměstnanců,
extrémní prekarizaci práce nebo
závod ke dnu. Jak může Evropská
unie a nově zvolená Komise
připravit citlivý a spravedlivý
příchod automatizace, robotizace
a umělé inteligence?

Ales Chmelař,
náměstek ministra
zahraničních věcí ČR

Liina Carr,
tajemnice,
Evropská odborová konfederace

Michal Pícl,
šéfporadce ministryně práce
a sociálních věcí ČR

Lucie Studničná,
Českomoravská konfederace
odborových svazů

Moderátor: (TBC)

Sacha Garben,
profesorka evropského práva
na College of Europe

11.00 – 11.30
Přestávka na kávu

Ania Skrzypek,
výzkumná pracovnice, FEPS

11.30
Debata expertů:
Sociální ochrana pro
digitální transformaci

Více informací včetně registrace na
bit.ly/PSEC2019.
Prosíme o potvrzení účasti
do 20. února 2019.

Takzvaná digitální revoluce přináší
řadu výzev organizaci a regulaci
ekonomického a sociálního vývoje
v Evropě. Často zavádějící termíny
jako „ekonomika sdílení“ nebo
„ekonomika spolupráce“ skrývají
pod přitažlivým a moderním
obalem staré a znepokojující

Moderátorka:

Moderátorka:
Kateřina Smejkalová,
výzkumná pracovnice, FES
13.00
Oběd

Konference se koná pod
záštitou ministra zahraničních
věcí ČR Tomáše Petříčka.

