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Уводна статия
Уважаеми читатели,
За мен е удоволствие, в качеството ми на новоизбран заместник-председател на
ЕИСК, отговарящ за комуникацията, да открия настоящото специално издание на
информационния ни бюлетин, посветено на средносрочното обновяване на
състава, заемащ най-високите позиции в ЕИСК.
На априлската си пленарна сесия ЕИСК избра ново ръководство, което да
направлява работата му през следващите две години и половина, с председател
Лука Жайе. В настоящата притурка ви представяме имената и лицата, които ще
представляват европейското гражданско общество на най-високо равнище и ще
дават гласност на вашите виждания, експертни знания и опасения в Брюксел
през следващите тридесет месеца.
Това няма да е лека задача в светлината на задаващите се тежки предизвикателства: изборите за Европейски
парламент през 2019 г. ще бъдат сериозно изпитание за силата на ЕС, който ще се нуждае от цялата енергия и всички
синергии, които може да събере, за да надделее над евроскептичните сили, които набират сила от кризата насам.
Същевременно трябва да се договорят условията на „развода“ с Обединеното кралство и да се изготви нова
многогодишна финансова рамка за този нов сценарий. Наистина имаме много задачи пред себе си.
Както ще забележите в настоящия брой, освен мен в новото ръководство има още много жени. Надяваме се, че ще
допринесем с нови гледни точки, нови преимущества и новаторски решения, за да помогнем на Европа да се справи с
многобройните предизвикателства, без да забравяме социалното сближаване, което е въпрос от първостепенно
значение за ЕИСК.
Комуникацията ще е жизненоважна част от инструментариума на Европа. Задачата ни на комуникатори в настоящия
труден контекст ще е да изградим контранаратив за истинските постижения и преимущества на Европа и да го
наложим търпеливо и систематично, за да надделеем над играта на обвинения, на която залагат евроскептиците.
Ще дадем всичко от себе си, за да изпълним тази задача. Пожелавам на всички свои колеги ползотворни две години и
половина в служба на европейското гражданско общество.
Исабел Каньо Агилар,
заместник-председател на ЕИСК по комуникацията

Накратко
Новото лице на Бюрото на ЕИСК
От 18 април ЕИСК има Бюро с обновен състав заедно с нов председател и заместник-председатели.
В състава на този орган влизат следните 39 членове:

Група „Работодатели“

Група „Работници“

Група „Европейско
многообразие“

Криста Швенг

Фер Векманс

Рони Лано

Милена Ангелова

Андреас Павликас

Диляна Славова

Бернд Дитман

Луцие Студнична

Арно Мецлер

Ирини Ивони Пари

Габриеле Бишоф

Бенедикте Фидершпиел

Стефан Бюфто

Бернт Фаленкамп

Мелис Йост

Маурицио Реале

Исабел Каньо Агилар

Лидия Павич-Рогожич

Гинтарас Моркис

Маркус Пентинен

Джон Браян

Виталийс Гаврилоавс

Пиер Жан Кулон

Лука Жайе

Стефано Малия

Ерика Колер

Жозиан Вилемс

Яцек Кравчик

Стефано Палмиери

Ян Диркс

Ауриел Лауренцио Плосчану Жоао Диаш да Силва

Каролина Дрезер-Смарец

Карин Екеньел

Андрей Зорко

Ариан Родер

Йозе Смоле

Агнес Томи

Рудолф Кропил

Бюрото е органът на ЕИСК, който взема политическите решения. Основната му задача е да организира и координира
работата на органите на ЕИСК и да определя политическите насоки за тази работа.
Бюрото включва председателя, двамата заместник-председатели, тримата председатели на групи и председателите на
секциите, както и поне един и максимум трима представители от всяка държава членка.

Новини от ЕИСК
rEUnaissance: Новият председател на ЕИСК обещава да съживи гражданската
ангажираност за устойчива Европа
Лука Жайе от Италия беше избран за 32-ри председател на Европейския
икономически и социален комитет (ЕИСК) и ще бъде начело на тази институция през
следващите две години и половина заедно с двамата си нови заместникпредседатели Милена Ангелова от България, отговаряща за бюджета, и Исабел
Каньо Агилар от Испания, отговаряща за комуникацията.
Във вдъхновяваща реч, произнесена на 18 април на пленарната сесия на ЕИСК, с
която беше отбелязан краят на председателството на Жорж Дасис, новият
председател посочи четирите приоритета на своята програма: устойчивото
развитие, укрепването на мира, укрепването на ролята на културата и
предоставянето на трибуна на младите европейци.
„Призовавам ви всички да се присъедините към мен в силна гражданска ангажираност за нашето устойчиво европейско
бъдеще. Призовавам ви да се стремите заедно с мен към нов стимул за Европа и да работим заедно за втори Европейски
ренесанс!“ Това заяви г-н Жайе пред органа, състоящ се от 350 членове, който след определянето на Бюрото представлява
прекрасен пример за равенството между половете, тъй като много от ръководните позиции са заети от жени.
Европа, която все още страда от високи равнища на бедност и от нерешената миграционна криза, както и от слабо доверие
в демократичните институции, би имала голяма полза от мощна хуманистична революция и трансформация, подобна на
тази през Ренесанса, добави г-н Жайе, като изрази надежда, че неговите четири приоритета „за обединяваща програма за
бъдещето“ могат да дадат реален шанс на „rEUnaissance“.
Приветствайки работата на своя предшественик г-н Дасис по важни въпроси като миграцията, социалният стълб и
бъдещето на Европа, г-н Жайе заяви, че ще продължи в тази посока и ще се стреми към по-нататъшно укрепване на ролята
на ЕИСК в борбата с националистическите и популистки тенденции, както и в борбата със стесняването на гражданско
пространство.
„За Европа на утрешния ден ни трябва смелост; трябва да се осмелим да си представим един нов свят. Нямаме време за
губене, тъй като много поражения в историята биха могли да бъдат обобщени с две думи: твърде късно”, заключи г-н Жайе .
В първите си речи двамата заместник-председатели говореха за значението на работата на ЕИСК.
„ЕИСК има уникална и ключова роля, тъй като е в позиция да представя балансираните възгледи на социалните партньори и
организираното гражданско общество за това как да се работи съвместно по по-ефективен начин, за да се изгради поединна и по-федерална Европа“, каза г-жа Ангелова.
Г-жа Каньо Агилар каза: „Комитетът е мястото, където се води реалният диалог, мостът между европейските институции
и механизма, който задвижва всичко. В тази си роля трябва да изслушваме и да изразяваме нашата гледна точка."
Гледайте встъпителното слово на г-н Лука Жайе след избирането му за председател на ЕИСК. (ll)

Испанският член Исабел Каньо Агилар беше избрана за заместникпредседател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията
Испанката Исабел Каньо Агилар , член на група „Работници“, ще бъде един от
двамата заместник-председатели на Европейския икономически и социален комитет
(ЕИСК) с мандат от две години и половина – от 2018 г. до 2020 г. Тя ще отговаря за
комуникационните въпроси. Тя заема една от ръководните позиции в ЕИСК наред с
новоизбрания председател Лука Жайе от Италия , бивш председател на група
„Други интереси“, и заместник-председателя Милена Ангелова от България, член
на група „Работодатели“, която ще отговаря за бюджета.
След своето избиране заместник-председателят, отговарящ за комуникацията,
Исабел Каньо Агилар каза: „Комитетът е мястото, където се води реалният диалог,
мостът между европейските институции и гражданите на Европа. В тази си роля
трябва да изслушваме и да изразяваме нашата гледна точка.” В рамките на моя
ресор, комуникационните въпроси, ще укрепим посланието за същността на Европа и кои са отговорностите на Комитета в
изграждането ѝ. Вярвам, че трябва да работим за по-доброто разбиране на нашата гледна точка и да използваме местните
инициативи, за да информираме за реалното положение по места. Само по този начин ще можем да продължим да
допринасяме за подобряването на условията на живот и труд на нашия континент.“
За достъп до профила на г-жа Исабел Каньо Агилар натиснете тук (jk)

Българският член Милена Ангелова беше избрана за заместник-председател
на Европейския икономически и социален комитет, отговарящ за бюджета
Българката Милена Ангелова, член на група „Работодатели“, ще бъде един от
двамата заместник-председатели на Европейския икономически и социален комитет
(ЕИСК) с мандат от две години и половина – от 2018 г. до 2020 г. Тя ще отговаря за
бюджетните въпроси.
След избирането си заместник-председателят по бюджета Милена Ангелова заяви:
„Европейският икономически и социален комитет изпълнява уникална и ключова
роля, тъй като е в позицията да представя балансираната гледна точка на
социалните партньори и организираното гражданско общество за това как да се
работи по-ефективно за постигането на по-единна и по-федерална Европа, която да
може да използва по най-добрия начин възможностите, предлагани от четвъртата
индустриална революция, изкуствения интелект и цифровизацията, и да се справи с
предизвикателствата, пред които ни изправят нарастващите страхове, ксенофобията и миграцията. Трябва да се стремим
към по-фокусирана и по-ефективна Европа и да „правим по-малко, но по-ефективно“. С оглед на това считам, че мотото на
настоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз „Съединението прави силата“ е съвсем намясто и
трябва да получи пълна подкрепа“.
За достъп до профила на г-жа Милена Ангелова натиснете тук (sg)

Повече жени на ръководни позиции в ЕИСК
От двамата заместник-председатели до новите председатели на секциите,
работещи в областта на социалните въпроси и въпросите, свързани с
потребителите, и членовете на кабинета на председателя, новото ръководство
на ЕИСК включва по-широко участие на жените.
Освен че има две жени заместник-председатели по едно е също време, което се
случва за първи път в неговата история, в ЕИСК има няколко жени на други ключови
позиции. Сред тях са:
австрийският член г-жа Криста Швенг от група „Работодатели“, която е
председател на секцията, покриваща социалните въпроси (секция SOC), една от
основните области на политика на Комитета,
шведският член г-жа Ариан Родер от група „Европейско многообразие“, която е
начело на секцията, занимаваща се с въпроси, свързани с вътрешния пазар и

потребителите (секция INT).
Те се присъединяват към българския член г-жа Диляна Славова (група „Европейско многообразие“) и чешкия член г-жа
Луцие Студнична (група „Работници“), които са начело съответно на секция „Външни отношения“ (REX) и на
Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) от началото на текущия мандат (2015–2020 г.), а германският
член г-жа Габриеле Бишоф продължава да бъде председател на група „Работници“.
Кабинетът на председателя се състои предимно от жени, в т.ч. началника на Кабинета г-жа Алисия Магдалена
Хербовска, говорителя г-жа Даниела Винченти , съветника по международни отношения г-жа Даниела Родинели и
експерта в областта на културата и младежта г-жа Катерине Хейд, както и други сътрудници.
„Година преди изборите за Европейски парламент е време да се вслушаме в хората от нашия континент. Половината от тях
смятат, че следва да има повече жени на ключови политически позиции, а седем от всеки десет души подкрепят правни
мерки, които да гарантират равно представителство на мъжете и жените в политиката. Време е да се счупи „стъкления
таван“. Много са тези, които говорят за това – аз реших да го направя. Трябва да приложим на практика това, което
проповядваме“, посочва председателят Лука Жайе в своя блог.
За повече информация, посетете Блог на председателя. (dm)

Председателство и председатели на групи и секции в ЕИСК за периода
2018 г.-2020 г.
Председател

Лука ЖАЙЕ

Заместник-председатели

Исабел КАНЬО АГИЛАР

Милена АНГЕЛОВА

Заместник-председател на ЕИСК /
Председател на Групата за комуникация

Заместник-председател на ЕИСК /
Председател на Групата по бюджетни
въпроси

Председатели на групи

Яцек КРАВЧИК

Габриеле БИШОФ

Арно МЕЦЛЕР

Председател на група
„Работодатели“

Председател на група
„Работници“

Председател на група
„Европейско многообразие“

Председатели на секции

Стефано
ПАЛМИЕРИ
Председател на
секция
„Икономически и
паричен съюз,
икономическо и
социално
сближаване“ (ECO)

Ариан РОДЕР

Диляна СЛАВОВА

Председател на секция Председател на секция
„Единен пазар,
„Външни отношения“
производство и
(REX)
потребление“ (INT)

Маурицио РЕАЛЕ
Председател на
секция „Земеделие,
развитие на
селските райони,
околна среда“ (NAT)

Криста ШВЕНГ

Пиер Жан КУЛОН

Луцие СТУДНИЧНА

Председател на секция
„Заетост, социални въпроси и
гражданство“ (SOC)

Председател на секция
„Транспорт, енергетика,
инфраструктури,
информационно
общество“ (TEN)

Председател на
Консултативната комисия по
индустриални промени (CCMI)
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