Osnutek programa
Konferenca na visoki ravni: Kakovostno delo za kakovostno življenje
Datum:
Kraj:
Jeziki:

7. oktober 2021
na daljavo
SI, EN, DE, FR

7. oktober 2021
9.15–9.30

Registracija
Uvodni nagovor
• Janez Cigler Kralj, minister, Slovenija
• Nicolas Schmit, komisar, Evropska komisija

9.30–10.30

10.30–11.00

Kakovostno delo za kakovostno življenje: okrogla miza na visoki ravni
• Christa Schweng, predsednica, Evropski ekonomsko-socialni odbor
• Miguel Cabrita, državni sekretar, Portugalska
• Björn Böhning, državni sekretar, Nemčija
• Esther Lynch, namestnica generalnega sekretarja, ETUC
• Maxime Cerutti, direktor za socialne zadeve, Business Europe, Liliane
Volozinskis, direktorica za socialne zadeve in usposabljanje, SME United,
Guillaume Afellat, svetovalec za socialne zadeve, SGI Europe
Izzivi za trajnostno delo
• Barbara Gerstenberger, Eurofound
Razprava

11.00–11.15

Odmor
Trajnostno delovno okolje na spreminjajočih se trgih dela
•
•

11.15–12.15
•

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027
Charlotte Grevfors Ernoult, Evropska komisija
Digitalni prehod ter izzivi varnosti in zdravja pri delu
William Cockburn, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – EUOSHA
Upravičen nadzor nad zaposlenimi: kdaj in kje?
Alenka Jerše, Informacijski pooblaščenec, Slovenija

Razprava
12.15–13.00

Odmor za kosilo

Ureditve dela, ki najbolj ustrezajo potrebam delavca in delodajalca
•

13.00–14.00

•
•

Prožna ureditev dela: pogled socialnih partnerjev
Oliver Röthig, UNI Europa
Delphine Rudelli, Ceemet
Nove oblike dela: priložnosti in tveganja
Berndt Waas, Univerza Goethe v Frankfurtu
Možnosti za enakost spolov na trgih dela, ki jih bosta preoblikovala
umetna inteligenca in platformno delo
Vytautas Peciukonis, Evropski inštitut za enakost spolov – EIGE

Razprava
14.00–14.15

Odmor
Usposobljenost za delo za kakovostno življenje
•

14.15–15.15

•
•

Izpopolnjevanje in preusposabljanje za boljšo mobilnost in usklajenost s
potrebami na trgu dela
Antonio Ranieri, Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja –
CEDEFOP
Znanje za prihodnost
Mark Keese, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD
Razvoj znanj in spretnosti v času pandemije covida-19
Olga Strietska-llina, Mednarodna organizacija dela – MOD

Razprava
15.15–15.30

Odmor
Kakovostno delo za kakovostno življenje med pandemijo in po njej: od teorije k
praksi

15.30–16.30

16.30–16.45

Okrogla miza
• Päivi Mattila-Wiro, gospodarstvo blaginje, Ministrstvo za socialne zadeve in
zdravje, Finska
• Alva Finn, pogled civilne družbe, Social Platform
• Coline Ach in Gabrielle Hoppe, individualni učni računi, Ministrstvo za delo,
zaposlovanje in gospodarsko vključevanje, Francija
• Aleš Kranjc Kušlan, certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, Ekvilib Inštitut,
Slovenija
Kakovostno delo za kakovostno življenje: prihodnost
Sklepne misli
• Élisabeth Borne, ministrica, Francija (še ni potrjeno)
• Joost Korte, generalni direktor, Evropska komisija
• Janez Cigler Kralj, minister, Slovenija

