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W tym tygodniu odwiedzi Polsk? Przewodnicz?cy Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker,
jego zast?pca – wiceprzewodnicz?cy Komisji Jyrki Katainen, oraz czterech komisarzy – Carlos
Moedas, Miguel Arias Canete, El?bieta Bie?kowska oraz Marianne Thyssen.
W poniedzia?ek 20 kwietnia br. w ramach cyklu prezentacji dla potencjalnych inwestorów i
beneficjentów we wszystkich 28 pa?stwach cz?onkowskich, przyb?dzie do Katowic Jyrki
Katainen,
wiceprzewodnicz?cy
ds.
miejsc
pracy,
wzrostu,
inwestycji
i
konkurencyjno?ci. Rozpocznie on swoj? wizyt? w Polsce od spotkania w
poniedzia?ek prezydentem RP Bronis?awem Komorowskim. Nast?pnie we?mie
udzia? w otwarciu Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach.
Wyst?pi z prezentacj?, po której odb?dzie si? dyskusja w panelu na temat programu
inwestycyjnego Unii Europejskiej. W panelu we?mie tak?e udzia? komisarz El?bieta
Bie?kowska. Oboje spotkaj? si? nast?pnie z przedstawicielami polskiego sektora bankowego.
W ramach EKG wiceprzewodnicz?cy Katainen spotka si? równie? z ministrem gospodarki
Januszem Piechoci?skim oraz polskimi przedsi?biorcami.

Kolejnym punktem wizyty wiceprzewodnicz?cego Katainena b?dzie debata „Przysz?o??
Europy” ze studentami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Po debacie
wiceprzewodnicz?cy planuje odwiedzi? innowacyjne polskie przedsi?biorstwo.
W Warszawie we wtorek, 21 kwietnia, o godz. 09:00, wiceprzewodnicz?cy Katainen
we?mie udzia? we wspólnej konferencji prasowej z ministrem finansów Mateuszem
Szczurkiem. (Dziennikarze zainteresowani udzia?em w konferencji proszeni s? o
zg?oszenie zainteresowania w biurze prasowym Ministerstwa Finansów). Pó?niej spotka si? z
przedsi?biorcami w organizacji Lewiatan. Wizyta w Polsce zako?czy si? spotkaniami z premier
Ew? Kopacz, prezesem NBP Markiem Belk?, oraz z prezydiami sejmowych komisji ds. UE,
gospodarki i finansów publicznych.
W Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wezm? tak?e udzia? Carlos Moedas
, komisarz ds. bada?, nauki i innowacji, oraz Miguel Arias Cañete, komisarz ds. polityki
klimatycznej i energetycznej. Komisarz Moedas wyst?pi w sesji zatytu?owanej „Innowacyjna
Europa - czas konkretnych dzia?a?”. Poza tym, spotka si? on z minister nauki i szkolnictwa
wy?szego, Len? Kolarsk?-Bobi?sk?, przedstawicielami Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci oraz Agencji Rozwoju Przemys?u. Komisarz
Cañete wyst?pi na EKG w panelu po?wi?conym Unii Energetycznej. Nast?pnie odwiedzi
Centrum Czystych Technologii W?glowych w Zabrzu i wróci na Kongres, aby spotka? si? z
ministrem gospodarki, Januszem Piechoci?skim i wzi?? udzia? w panelu dotycz?cym wizji
europejskiej energetyki w roku 2030.
Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw spo?ecznych, umiej?tno?ci i mobilno?ci
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pracowników b?dzie go?ciem specjalnym III Europejskiego Kongresu Mobilno?ci Pracy w
Krakowie. 23 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie spotka si? z polskimi
przedsi?biorcami, by porozmawia? m.in. o ich problemach z delegowaniem pracowników do
pracy w pa?stwach cz?onkowskich UE. W pi?tek komisarz Thyssen odwiedzi projekty
finansowane przez Europejski Fundusz Spo?eczny: punkt sprzeda?y produktów piekarniczych i
kawy „Bochenek” oraz spó?dzielni? socjaln? „Równo??”.
W czasie swoich wizyt komisarze spotkaj? si? tak?e z przedstawicielami w?adz pa?stwowych,
przedsi?biorcami, studentami i dziennikarzami.
W czwartek, 23 kwietnia, Polsk? odwiedzi Przewodnicz?cy Komisji Europejskiej. Jean-Claude
Juncker. Odbierze on w Zgorzelcu Mi?dzynarodow? Nagrod? Mostu Europa-Miasta
Zgorzelec/Görlitz 2014 za rol?, jak? odegra? i odgrywa w procesie integracji Europy i zbli?ania
si? nowych i starych cz?onków Unii Europejskiej.
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