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Måndag, 27 februari 2023 
 
12.00 - 14.30 Registrering av deltagare från de nationella parlamenten 

Registreringen sker vid disken “Event Participants and Guests”, Ackrediteringscentret, 
Spaak-byggnaden 

 
12.00 - 14.30 Möten i de politiska grupperna 
13:00 - 14:30  EPP (ANTALL 6Q1) 
12:00 - 14:00  S&D (SPAAK 4B1) 
12:30 - 14:30  Renew (Resto JAN 2Q) 
12:00 - 14:00  VÄNSTERN (SPAAK 1G2) 
 
14.30 – 15.20 Inledande session: Ekonomiska och sociala utmaningar i geopolitiskt osäkra tider  

Plats: Plenisalen (Paul-Henri Spaak-byggnaden, våning 3) 
• Välkomstord från Roberta METSOLA, Europaparlamentets talman 
• Välkomstord från Andreas NORLÉN, riksdagens talman 
• Huvudanförande av Valdis DOMBROVSKIS, verkställande vice ordförande i 

Europeiska kommissionen  
• Huvudanförande av Mathias CORMANN, generalsekreterare för 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)  
 
15.20 – 15.25 Familjefoto 

Plats: Plenisalen (Paul-Henri Spaak-byggnaden, våning 3) 
 
15.30 - 18.45 Interparlamentariska utskottsmöten (hålls parallellt)  

 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)  
Plats: ANTALL 4Q2 
Mötet leds av Irene TINAGLI, ordförande i Europaparlamentets utskott för ekonomi och 
valutafrågor, och Björn WIECHEL, ledamot i riksdagens finansutskott 
 
Session I: Hög inflation:  Problemet med att hitta de rätta politiska gensvaren  
 
Inledande anföranden av 
- Simone TAGLIAPIETRA, forskare vid tankesmedjan Bruegel 
 - Geoff BARNARD, chefsekonom, Organisationen för ekonomiskt samarbete och 



utveckling (OECD) 
 
Diskussion mellan ledamöter från de nationella parlamenten och Europaparlamentet. 
 
Session II: Betydelsen av minskad användning av kontanter – exemplet digitala 
valutor 
 
Inledande anföranden av: 
- Stefan INGVES, tidigare chef för Sveriges riksbank 
- Evelien WITLOX, programansvarig Digital Euro, Europeiska centralbanken  
- Monique GOYENS, generaldirektör, Europeiska byrån för konsumentorganisationer 
(BEUC) 
- Vicky VAN EYCK, verkställande direktör för organisationen Positive Money Europe 
 
Diskussion mellan ledamöter från de nationella parlamenten och Europaparlamentet. 
 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)  
Plats: ANTALL 6Q2 
Mötet leds av Dragoş PÎSLARU, ordförande i Europaparlamentets utskott för 
sysselsättning och sociala frågor 
 
Session I: Socioekonomiska konsekvenser av hög inflation och höga energipriser och 
åtgärder för att hantera detta, med fokus på utsatta konsumenter 
 
Inledande anföranden av: 
- Juliana WAHLGREN, direktör för det europeiska nätverket mot fattigdom (EAPN)  
- Barbara KAUFFMANN, direktör vid EU-kommissionens generaldirektorat för 
sysselsättning, socialpolitik och inkludering (DG EMPL) 
- Ondřej BENEŠÍK, ordförande för EU-utskottet i det tjeckiska parlamentets 
deputeradekammare 
- Antonio Armando FERRER SAIS, ordförande för utskottet för sysselsättning, 
inkludering, social trygghet och migration i det spanska parlamentets senat 
 
Diskussion mellan ledamöter från de nationella parlamenten och Europaparlamentet. 
 
Session II: Ytterligare integration av den sociala dimensionen i översynen av EU:s 
ekonomiska och finansiella ramverk 

 
Inledande anföranden av: 
- Michael ARGHYROU, rådgivare vid det grekiska finansdepartementet och professor i 
ekonomi vid University of Piraeus 
- Katia BERTI, enhetschef vid EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, 
socialpolitik och inkludering (DG EMPL)  
- Antón GÓMEZ-REINO VARELA, ordförande för utskottet för sysselsättning, inkludering, 
social trygghet och migration i det spanska parlamentets deputeradekammare  
 
Diskussion mellan ledamöter från de nationella parlamenten och Europaparlamentet. 
 

 
Budgetutskottet (BUDG)  
Plats: ANTALL 4Q1 
Mötet leds av Johan VAN OVERTVELDT, ordförande i Europaparlamentets 
budgetutskott, och Edward RIEDL, ordförande i riksdagens finansutskott. 
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Session I: Klimatförändringar, energi, inflation: vilken roll ska den fleråriga 
budgetramen och egna medel ha, och hur kan synergieffekter med nationella åtgärder 
bäst skapas?  
 
Inledande anförande av: 
- Iain BEGG, forskare vid London School of Economics and Political Science 
 
Diskussion mellan ledamöter från de nationella parlamenten och Europaparlamentet. 
 
Session II: Stöd till Ukraina – budgetkris på EU-nivå och nationell nivå, samt 
parlamentens roll  
 
Inledande anförande av: 
- Johannes HAHN, EU-kommissionär för budget och administration 
- Serhij MARTJENKO, Ukrainas finansminister  
 
Diskussion mellan ledamöter från de nationella parlamenten och Europaparlamentet. 
 

 
19.00 – 21.00 Mingelmiddag  

Plats: House of European History  
 

Värdar för middagen är Europaparlamentet och Sveriges riksdag 
 
*** 
 
Tisdag, 28 februari 2023 
 
9.00 – 10.45 Plenarsession: Översyn av EU:s ramverk för ekonomisk styrning – diskussion 

Plats: Plenisalen (Paul-Henri Spaak-byggnaden, våning 3) 
Mötet leds av Othmar KARAS, Europaparlamentets förste vice talman, och Edward 
RIEDL, ordförande i riksdagens finansutskott 
 
Inledande anförande av: 
- Paolo GENTILONI, EU-kommissionär för ekonomi 
- Lars HEIKENSTEN, ordförande i det svenska Finanspolitiska rådet 
- Philippa SIGL-GLÖCKNER, direktör för tankesmedjan Dezernat Zukunft 
 
Diskussion mellan ledamöter från de nationella parlamenten och Europaparlamentet i 
närvaro av representanter från Regionkommittén och Ekonomiska och sociala 
kommittén 
 

10.45 – 11.15 Kaffepaus 
Plats: Plenisalens foajé 

 
 
11.15 – 13.00 Plenarsession: Distansarbete inom EU – finansiella utmaningar  

Plats: Plenisalen (Paul-Henri Spaak-byggnaden, våning 3) 
Mötet leds av Dita CHARANZOVÁ, Europaparlamentets vice talman, och Niklas 
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KARLSSON, ordförande i riksdagens skatteutskott 
 
Inledande anförande av: 
- David BRADBURY, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 
- Stefan OLSSON, vice generalsekreterare, EU-kommissionens generaldirektorat för 
sysselsättning, socialpolitik och inkludering (DG EMPL) 
- Reinhard BIEBEL, EU-kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DG 
TAXUD) 

 
Diskussion mellan ledamöter från de nationella parlamenten och Europaparlamentet i 
närvaro av representanter från Regionkommittén och Ekonomiska och sociala 
kommittén 

 
13.00 – 14.30 Mingellunch 

Plats: Grand Cafe Spinelli (SPINELLI, entrévåningen) 
 


