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Leder
Kære læsere
Som EØSU's nye næstformand for kommunikation er det mig en glæde at indlede dette
særnummer af vores nyhedsbrev, som omhandler besættelsen af de vigtigste stillinger
i EØSU i forbindelse med udvalgets midtvejskonstituering.
På plenarforsamlingen i april valgte EØSU en ny ledelse til at stå i spidsen for arbejdet
igennem de næste to og et halvt år med Luca Jahier som formand. I dette tillæg
præsenterer vi jer for navnene og ansigterne på dem, som de kommende 30 måneder
vil repræsentere det europæiske civilsamfund på højeste niveau og formulere jeres
synspunkter, videreformidle jeres faglige viden og give udtryk for jeres bekymringer i
Bruxelles.
Nogen let opgave bliver det ikke, da der tårner sig enorme udfordringer op i horisonten: valget til Europa-Parlamentet i 2019
bliver en vigtig styrkeprøve, og EU får brug for al den energi og alle de synergier, det kan mønstre, hvis det skal slå EUskeptikerne, som siden krisen har fået mere og mere vind i sejlene. Samtidig skal der forhandles om skilsmisseregningen med
Storbritannien, og der skal udarbejdes en ny flerårig finansiel ramme for dette scenarie. Vi vil bestemt få nok at se til.
Som I vil se andetsteds her i nyhedsbrevet, er der mange andre kvinder udover mig i den nye ledelse. Forhåbentlig vil vi kunne
tilføre et nyt perspektiv, nye styrker og nyskabende løsninger og hjælpe Europa med at klare de mange udfordringer uden at
glemme den sociale samhørighed, som er helt central for EØSU.
Kommunikation bliver en vigtig komponent i Europas værktøjskasse. Udvikling af en modfortælling om Europas virkelige
landvindinger og styrker og en tålmodig og systematisk formidling af den for at overtrumfe EU-skeptikernes politiske spil bliver
vores opgave som kommunikatorer i denne vanskelige situation.
Vi vil gøre vores yderste for at løfte opgaven, og jeg ønsker, at de næste to og et halvt år i det europæiske civilsamfunds
tjeneste bliver udbytterige for alle mine medmedlemmer.
Isabel Caño Aguilar
EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation

Kort fortalt
EØSU-præsidiets nye ansigt
Den 18. april fik EØSU's et nyt præsidium ud over en ny formand og nye næstformænd.
Præsidiet har følgende 39 medlemmer:

Arbejdsgivergruppen

Arbejdstagergruppen

Gruppen Europæisk
Diversitet

Christa SCHWENG

Ferre WYCKMANS

Ronny LANNOO

Milena ANGELOVA

Andreas PAVLIKKAS

Dilyana SLAVOVA

Bernd DITTMANN

Lucie STUDNIČNÁ

Arno METZLER

Irini Ivoni PARI

Gabriele BISCHOFF

Benedicte FEDERSPIEL

Stéphane BUFFETAUT

Bernt FALLENKAMP

Meelis JOOST

Maurizio REALE

Isabel CAÑO AGUILAR

Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ

Gintaras MORKIS

Markus PENTTINEN

John BRYAN

Vitālijs GAVRILOVS

Pierre Jean COULON

Luca JAHIER

Stefano MALLIA

Erika KOLLER

Josiane WILLEMS

Jacek KRAWCZYK

Stefano PALMIERI

Jan DIRX

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

João DIAS DA SILVA

Karolina DRESZER-SMALEC

Karin EKENGER

Andrej ZORKO

Ariane RODERT

Jože SMOLE

Agnes TOLMIE

Rudolf KROPIL

Præsidiet er det organ, der træffer politiske beslutninger i EØSU. Dets hovedopgave er at organisere og koordinere arbejdet i EØSU's
organer og at opstille politiske retningslinjer for dette arbejde.
Det omfatter formaden, de to næstformænd, de tre gruppeformænd og sektionsformændene og skal have mindst én – og højst tre –
repræsentanter for hver medlemsstat.

EØSU-nyt
rEUnaissance: EØSU's nye formand lover at puste nyt liv i det samfundsmæssige
engagement i et bæredygtigt Europa
Luca Jahier fra Italien er blevet valgt som den 32. formand for Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg, som han de næste to og et halvt år vil stå i spidsen for sammen med de
to nye næstformænd Milena Angelova (Bulgarien) og Isabel Caño Aguilar (Spanien) med
ansvar for henholdsvis budget og kommunikation.
På EØSU's plenarforsamling den 18. april, der markerede afslutningen på Georgios Dassis'
formandskab, fremlagde den nye formand i en inspirerende tale de fire hovedprioriteter i sit
program: bæredygtig udvikling, fremme af fred, styrkelse af kulturens rolle og en
stemme til Europas ungdom.
"Lad os alle i fællesskab engagere os i samfundet for at sikre EU en bæredygtig fremtid. Lad
os sammen drømme om et revitaliseret Europa, og lad os sammen arbejde for en ny
europæisk renæssance!" Således talte Luca Jahier til forsamlingen, der tæller 350 medlemmer, og som efter udpegelsen af det nye
præsidium fremstår som et mønstereksempel på ligestilling mellem mænd og kvinder, da mange lederstillinger er besat af kvinder.
EU, der stadig er plaget af en høj fattigdomsrate, en migrationskrise, der endnu ikke er fundet nogen løsning på, og ringe tillid til de
demokratiske institutioner, ville drage nytte af en humanistisk revolution med gennemslagskraft og en forandring i lighed med
renæssancens, tilføjede Luca Jahier, idet han udtrykte håb om, at denne "rEUnaissance" i kraft af hans fire prioriteter "for en
samlende dagsorden for fremtiden" har en reel chance.
Luca Jahier roste sin forgænger Georges Dassis' arbejde inden for vigtige områder såsom migration, den sociale søjle og EU's
fremtid og lovede at fortsætte ad samme vej og stræbe mod yderligere at styrke EØSU's rolle i kampen mod de stigende
nationalistiske og populistiske tendenser samt tackle udfordringen med civilsamfundets stadig mindre råderum.
"Af hensyn til morgendagens EU er vi nødt til at udvise mod. Vi er nødt til at turde forestille os en ny verden. Der er ingen tid at spilde.
Alt for mange nederlag i historiens løb kan koges ned til de to ord "for sent"", sagde Luca Jahier som afslutning på sin tale.
De to næstformænd kom i deres tiltrædelsestaler ind på betydningen af EØSU's arbejde.
"EØSU spiller her en enestående og central rolle, da det har mulighed for at give et nuanceret billede af arbejdsmarkedsparternes og
det organiserede civilsamfunds syn på, hvordan man samarbejder mere effektivt for at opnå et mere samlet og mere føderalt EU",
sagde Milena Angelova.
Isabel Caño Aguilar sagde: "Udvalget er et sandt forum for dialog, der bygger bro mellem EU-institutionerne og det maskineri, der
holder det hele i gang. Og i den rolle skal vi lytte og give vores mening til kende."
Se Luca Jahiers tiltrædelsestale, efter han blev valgt som EØSU's nye formand. (ll)

Det spanske medlem Isabel Caño Aguilar valgt som næstformand for EØSU med
ansvar for kommunikation
Isabel Caño Aguilar fra Spanien , som er medlem af Arbejdstagergruppen, er en af de to
næstformænd for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) for en periode på
to et halvt år fra 2018 til 2020. Hun er ansvarlig for kommunikationsspørgsmål og besidder
en af de højeste stillinger i EØSU sammen med den nyvalgte formand Luca Jahier fra
Italien, der er tidligere formand for Gruppen "Andre Interesser", og næstformand med
ansvar for budgetspørgsmål Milena Angelova fra Bulgarien , der er medlem af
Arbejdsgivergruppen.
Isabel Caño Aguilar sagde efter sin udnævnelse til næstformand med ansvar for
kommunikation: "Udvalget er et sandt forum for dialog. Det udgør forbindelsen mellem EUinstitutionerne og de europæiske borgere. Og i den rolle skal vi lytte og give vores mening
til kende. Inden for rammerne af mit ansvar for kommunikation vil vi styrke budskabet om,
hvad Europa drejer sig om, og hvilken rolle udvalget spiller i opbygningen af Europa. Jeg mener, at vi bør blive bedre til at formidle
vore synspunkter og gøre brug af lokale initiativer til at fortælle om, hvordan tingene er i praksis. Det er den eneste måde, hvorpå vi
kan bidrage til at forbedre leve- og arbejdsvilkårene i Europa."
Klik her for at se Isabel Caño Aguilars profil (jk)

Det bulgarske medlem Milena Angelova er ny EØSU-næstformand for budgettet.
Milena Angelova fra Bulgarien , medlem af Arbejdsgivergruppen, vil være en af de to
næstformænd for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i en periode på to
et halvt år fra 2018 til 2020. Hun vil få ansvaret for budgetanliggender.
Efter valget sagde næstformanden med ansvaret for budgettet, Milena Angelova: "Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har en unik og central rolle at spille, idet det kan
fremlægge en afbalanceret holdning fra arbejdsmarkedets parter og det organiserede
civilsamfund til, hvordan man kan arbejde mere effektivt sammen for et mere forenet og
mere føderaliseret Europa, som bedst muligt kan udnytte de muligheder, der kommer med
den fjerde industrielle revolution, kunstig intelligens og digitalisering, og tackle
udfordringerne fra voksende frygt, fremmedhad og migration. Vi bør stræbe efter et mere
fokuseret og mere effektivt Europa og efter at 'gøre mindre mere effektivt'. I denne
forbindelse mener jeg, at mottoet for det nuværende bulgarske rådsformandskab – Sammen er vi stærke – er umiddelbart relevant og
bør støttes fuldt ud."
Klik her for at se Milena Angelovas profil (sg)

Flere kvinder med lederrolle i EØSU
Fra de to næstformænd over de nye formænd for sektionerne for sociale
anliggender og for forbrug til formandens kabinet: EØSU's nye ledelse omfatter
mange kvinder.
Ud over for første gang nogen sinde at have to kvindelige næstformænd på samme tid har
EØSU nu flere kvinder i andre nøglepositioner. Herunder:
Det østrigske medlem Christa Schweng fra Arbejdsgivergruppen står i spidsen for
den sektion, der dækker sociale anliggender (SOC), et af udvalgets vigtigste
politikområder.
Det svenske medlem Ariane Rodert fra Gruppen Europæisk Diversitet styrer den
sektion, der har med det indre marked og forbrugeranliggender at gøre (INT).
De slår følge med det bulgarske medlem Dilyana Slavova (Gruppen Europæisk Diversitet) og
det tjekkiske medlem Lucie Studničná (Arbejdstagergruppen), som har ledet henholdsvis sektionen for eksterne forbindelser (REX) og
Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) siden starten af den nuværende mandatperiode (2015-2020), mens
tyske Gabriele Bischoff fortsat er formand for Arbejdstagergruppen.
Formandens kabinet består hovedsagelig af kvinder, herunder kabinetschef Alicja Magdalena Herbowska, talsmand Daniela

Vincenti, rådgiver om internationale forbindelser Daniela Rondinelli og kultur- og ungdomsekspert Katherine Heid, og flere andre
støttemedarbejdere.
"Et år inden europaparlamentsvalget skal vi lytte til europæerne. Halvdelen af dem mener, at der burde være flere kvindelige politiske
beslutningstagere, og syv ud af ti går ind for retlige foranstaltninger for at sikre ligevægt mellem mænd og kvinder i politik. Det er på
tide at bryde glasloftet. Mange taler om det – jeg har besluttet at gøre det. Man skal sætte handling bag ordene", siger formand Luca
Jahier i sin blog.
Se mere i formandens blog. (dm)

EØSU's formandskab og formændene for grupper og sektioner 2018-2020
Formand

Luca Jahier

Næstformænd

Isabel Caño Aguilar

Milena Angelova

EØSU-næstformand / formand for
kommunikationsgruppen

EØSU-næstformand / formand for
budgetgruppen

Gruppeformænd

Jacek Krawczyk
Formand for Arbejdsgivergruppen

Gabriele Bischoff

Arno Metzler

Formand for
Arbejdstagergruppen

Formand for Gruppen Europæisk
Diversitet

Sektionsformænd

Stefano Palmieri

Ariane Rodert

Formand for Sektionen for
Den Økonomiske og
Monetære Union og
Økonomisk og Social
Samhørighed (ECO)

Formand for Sektionen for
Det Indre Marked,
Produktion og Forbrug
(INT)

Formand for Sektionen
for Eksterne
Forbindelser (REX)

Pierre Jean Coulon
Formand for Sektionen for
Transport, Energi,
Infrastruktur og
Informationssamfundet
(TEN)

Christa Schweng

Maurizio Reale

Dilyana Slavova

Formand for Sektionen
for Landbrug,
Udvikling af
Landdistrikterne og
Miljø (NAT)

Lucie Studniĉná
Formand for Den Rådgivende
Kommission for Industrielle
Ændringer (CCMI)

Formand for Sektionen for
Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og
Unionsborgerskab (SOC)
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