Наръчник за медиите
Конференция на високо ниво „Кохезионната политика на ЕС:
Перспективи за конвергенция и устойчиви региони след 2020 г.“
8 юни 2018
Конференция на високо ниво, посветена на „Кохезионната политика на ЕС: Перспективи за
конвергенция и устойчиви региони след 2020 г.“, ще се проведе на 8 юни 2018 г. в Националния
дворец на културата в София. Събитието е първото публично обсъждане на предложението за
новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС 2021-2027 г., обявена през май.
В рамките на конференцията всички заинтересовани страни ще имат възможност да отправят
своите ключови послания за бъдещето на политиката на сближаване, включително в светлината
на предложенията на Европейската комисия за законодателен пакет в областта на Кохезионната
политика и МФР за периода 2021 – 2027 г. Обсъжданията ще се състоят в рамките на три
панела: „Европейската добавена стойност на Кохезионната политика“, „Новият бюджет на ЕС –
предизвикателства и възможности за Кохезионната политика след 2020 г.“, „Риск и цена от „некохезия“ на регионите“.
Участие във форума ще вземат комисари и високопоставени служители на Европейската комисия,
членове на Европейския парламент, Европейския комитет на регионите, министри от държавитечленки и др. Конференцията ще се излъчва на живо онлайн.

Дневен ред
8 юни 2018 | петък
8:30 – 9:15

Пристигане на делегатите и ръкостискане с ръководителите на делегации

9:15 – 9:30

Откриваща реч: Бойко Борисов, министър-председател на Република България

9:30 – 11:30

Панел 1 „Европейската добавена стойност на Kохезионната политика“
Модератор: Томислав Дончев, заместник министър-председател, България
Панелисти:
Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие, ЕП
Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на регионите

Рихард Раши, заместник министър-председател за инвестициите и
информатизацията, Словакия
Ламберт ван Нистолрой, член на Европейския парламент, Холандия
Арон Фаруджa, парламентарен секретар за европейските фондове и социалния
диалог, Малта
11:30 – 11:40

Семейна снимка

11:40 – 12:00

Съвместен брифинг

12:00 – 14:00

Панел 2 „Новият бюджет на ЕС – предизвикателства и възможности за
кохезионна политика след 2020 г.”
Модератор: Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на
Съвета на ЕС 2018
Панелисти:
Гюнтер Йотингер, комисар по бюджет и човешки ресурси, ЕК
Владислав Горанов, министър на финансите, България
Йержи Квичински, министър на инвестициите и икономическото развитие, Полша
Керстин Вастфал, член на Европейския парламент, Германия
Марк Льометър, генерален директор, ГД „Регионална и селищна политика“, ЕК
Андриана Сукова, заместник генерален директор, ГД „Заетост, социални въпроси
и приобщаване“, ЕК
Илияна Цанова, заместник изпълнителен директор ЕФСИ, Европейска
инвестиционна банка

15:15 – 16:45

Панел 3 „Риск и цена от „не-кохезия“ на регионите“
Модератор: Таня Христова – кмет на община Габрово, България
Панелисти:
Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството,
България
Аленка Смерколи, Министър на развитието, стратегическите проекти и кохезията,
Словения
Габриела Жалац, Министър на регионалното развитие и европейските фондове,
Хърватия
Михиел Ресберман, член на Европейския комитет на регионите и регионален
министър на регион „Флеволенд“, Холандия
Петр Освалд, член на Европейския комитет на регионите и член на градския съвет,
гр. Пилзен, Чехия
Андрей Новаков, член на Европейския парламент, България

Чарлина Вичева, заместник генерален директор на ГД „Съвместния
изследователски център“, ЕК
проф. Джон Бaхлър, директор, Европейски център за изследване на политики,
Стратклайдски университет
16:45 – 17:00

Закриване на конференцията

Информация за акредитация
Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в четвъртък, 7 юни, на регистрацията
на вход Б-2 на Националния дворец на културата между 14:00 и 17:00 часа. Журналистите, които
пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането
си в Националния дворец на културата. Само акредитирани журналисти ще имат достъп до
Националния дворец на културата.

Снимки и видео
Конференцията ще бъде излъчвана на живо на сайта на Българското председателство. През целия
ден снимки и видео ще бъдат публикувани в секциите „Снимки“ and „Видео“. Всички официални
снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското
председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от Vimeo.

Контакти за пресата
В София:

Веселин Желев, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247

В Брюксел:

Елица Златева, elitsa.zlateva@bg-permrep.eu, +32 476 996 634

