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Κύριο άρθρο
Αγαπητοί αναγνώστες,
Ως νέα αντιπρόεδρος επικοινωνίας της ΕΟΚΕ, έχω τη χαρά να προλογίζω αυτό το
ειδικό τεύχος του ενημερωτικού μας δελτίου που είναι αφιερωμένο στην ενδιάμεση
ανανέωση των υψηλότατων αξιωμάτων στην ΕΟΚΕ.

μήνες.

Στη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου, η ΕΟΚΕ εξέλεξε μια νέα ηγετική ομάδα
επιφορτισμένη με την καθοδήγηση του έργου της κατά τη διάρκεια των επόμενων
δυόμισι ετών, υπό την αιγίδα του Προέδρου της κ. Luca Jahier. Σε αυτό το
συμπληρωματικό τεύχος, σας παρουσιάζουμε τα ονόματα και τις φυσιογνωμίες
εκείνων που θα εκπροσωπούν την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών στο ανώτατο
επίπεδο και θα εκφράζουν τις απόψεις σας, θα αξιοποιούν την εμπειρογνωμοσύνη σας
και θα διαβιβάζουν τις ανησυχίες σας στις Βρυξέλλες κατά τους προσεχείς τριάντα

Δεν πρόκειται για εύκολο εγχείρημα διότι στον ορίζοντα αρχίζουν να διαγράφονται δεινές προκλήσεις: οι ευρωπαϊκές εκλογές
του 2019 θα αποτελέσουν σημαντική δοκιμή αντοχής και η ΕΕ θα χρειαστεί να συγκεντρώσει κάθε διαθέσιμη ενέργεια και
συνέργεια για την υπερνίκηση των ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων που βρίσκονται σε έξαρση μετά την κρίση. Ταυτόχρονα, ο
«λογαριασμός του διαζυγίου» με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ενώ χρειάζεται να
καταρτιστεί ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για αυτό το καινούριο σενάριο. Είναι σίγουρο ότι μας περιμένουν
«δουλειές με φούντες».
Όπως θα δείτε παρακάτω σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, η νέα ηγεσία περιλαμβάνει πολλές άλλες γυναίκες, εκτός από εμένα.
Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε νέες προοπτικές, φρέσκια πνοή και δυναμική, καθώς και καινοτόμες
λύσεις, για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων που έχει ενώπιόν της η Ευρώπη, μεριμνώντας παράλληλα για την
κοινωνική συνοχή η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών της ΕΟΚΕ.
Η επικοινωνία θα αποτελέσει ζωτική συνιστώσα της «εργαλειοθήκης της Ευρώπης. Σε αυτή τη δυσχερή συγκυρία, πρώτιστο
μέλημά μας στον τομέα της επικοινωνίας θα είναι η ανάπτυξη ενδεδειγμένης αντεπιχειρηματολογίας, βασισμένης στα
πραγματικά επιτεύγματα και τα δυνατά σημεία της Ευρώπης, καθώς και η υπομονετική και συστηματική διάδοσή της για την
ανασκεύαση των ισχυρισμών που προτάσσουν οι ευρωσκεπτικιστές.
Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να αρθούμε στο ύψος της αποστολής μας και εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους μου μια
γόνιμη θητεία δυόμισι ετών στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών.
Isabel Caño Aguilar
Αντιπρόεδρος επικοινωνίας της ΕΟΚΕ

Εν συντομία
Το νέο Προεδρείο της ΕΟΚΕ
Από τις 18 Απριλίου, η ΕΟΚΕ απέκτησε, πέραν του νέου Προέδρου και Αντιπροέδρων, νέο ανανεωμένο Προεδρείο.
Το 39μελές όργανο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Ομάδα Εργοδοτών

Ομάδα Εργαζομένων

Ευρώπη της πολυμορφίας

Christa SCHWENG

Ferre WYCKMANS

Ronny LANNOO

Milena ANGELOVA

Ανδρέας ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ

Dilyana SLAVOVA

Bernd DITTMANN

Lucie STUDNIČNÁ

Arno METZLER

Ειρήνη Υβόννη Πάρη

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

Το Προεδρείο είναι το όργανο που λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις στην ΕΟΚΕ. Κύριο καθήκον του είναι να οργανώνει και να συντονίζει
τις εργασίες των οργάνων της ΕΟΚΕ και να διατυπώνει τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για το έργο αυτό.
Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους, τους προέδρους των τριών Ομάδων και τους προέδρους των τμημάτων·
επίσης, το Προεδρείο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν και κατ’ ανώτατο όριο τρεις εκπροσώπους από κάθε κράτος μέλος.

Νέα της ΕΟΚΕ
rEUnaissance - Αναγέννηση της ΕΕ: ο νέος Πρόεδρος της ΕΟΚΕ υπόσχεται να
αναζωογονήσει τη συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια για μια βιώσιμη
Ευρώπη
Ο Ιταλός Luca Jahier εξελέγη 32ος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (ΕΟΚΕ), της οποίας θα προεδρεύσει για τα επόμενα δυόμισι χρόνια, μαζί με τις
δύο νέες Αντιπροέδρους του, την Milena Angelova (Βουλγαρία) που θα είναι αρμόδια για
τον προϋπολογισμό και την Isabel Caño Aguilar (Ισπανία) αρμόδια για την επικοινωνία.
Κατά τη διάρκεια μιας εμπνευσμένης ομιλίας, την οποία εκφώνησε στις 18 Απριλίου στη
σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ που σηματοδότησε τη λήξη της Προεδρίας του Γιώργου
Ντάση, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος υπέδειξε τις τέσσερις προτεραιότητες του προγράμματός
του: βιώσιμη ανάπτυξη, προαγωγή της ειρήνης, ενδυνάμωση του ρόλου του
πολιτισμού και έκφραση των απόψεων της νεολαίας της Ευρώπης.
«Σας καλώ όλους να ενώσετε τις δυνάμεις σας μαζί μου για μια ισχυρή συμμετοχή των
πολιτών στα κοινά, με στόχο ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Σας καλώ να ονειρευτούμε όλοι μαζί μια αναζωογονημένη Ευρώπη και
να συνεργαστούμε για μια δεύτερη ευρωπαϊκή Αναγέννηση!». Αυτό είναι το μήνυμα του κ. Jahier προς τα 350 μέλη της ΕΟΚΕ η
οποία, μετά τον διορισμό του νέου Προεδρείου της, καθίσταται φωτεινό παράδειγμα της ισότητας των δύο φύλων με την κάλυψη
πολλών ανώτερων θέσεων από γυναίκες.
Η Ευρώπη ―η οποία εξακολουθεί να ταλανίζεται από υψηλά επίπεδα φτώχειας, από μια μεταναστευτική κρίση που παραμένει
ανεπίλυτη, καθώς και από εκτεταμένη έλλειψη εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς― θα μπορούσε να επωφεληθεί από μια
ισχυρή ανθρωπιστική επανάσταση και από μια διαδικασία μεταλλαγής παρόμοια με εκείνη της Αναγέννησης», πρόσθεσε ο κ. Jahier,
εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι τέσσερις προτεραιότητές του που έχουν ως στόχο «ένα ενοποιητικό πρόγραμμα δράσης για το
μέλλον» θα αποτελέσουν πραγματική ευκαιρία για αυτή τη «rEUnaissance».
Χαιρετίζοντας το έργο του προκατόχου του κ. Ντάση σε σημαντικά ζητήματα, όπως η μετανάστευση, ο κοινωνικός πυλώνας και το
μέλλον της Ευρώπης, ο κ. Jahier δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει την ίδια πορεία και να επιδιώξει την περαιτέρω βελτίωση του
ρόλου που διαδραματίζει η ΕΟΚΕ για την καταπολέμηση των εθνικιστικών και λαϊκιστικών τάσεων, αλλά και για την αντιμετώπιση
της συρρίκνωσης του πεδίου δράσης της κοινωνίας πολιτών.
«Η Ευρώπη του αύριο απαιτεί να επιδείξουμε θάρρος, να τολμήσουμε να οραματιστούμε έναν νέο κόσμο. Δεν υπάρχουν πια περιθώρια
χρονοτριβής διότι καθώς άπειρες ιστορικές ήττες μπορούν να συνοψιστούν σε δύο μόνο λέξεις: υπερβολικά αργά», κατέληξε ο κ.
Jahier.
Κατά τις εναρκτήριες ομιλίες τους, οι δύο νέες Αντιπρόεδροι αναφέρθηκαν στη σημασία του έργου της ΕΟΚΕ.
«Η ΕΟΚΕ διαδραματίζει ένα μοναδικό και σημαντικό ρόλο, καθώς είναι σε θέση να παρουσιάζει την ισορροπημένη αντίληψη των

κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη
συνεργασία για την οικοδόμηση μιας πιο ενωμένης και πιο ομόσπονδης Ευρώπης», δήλωσε η κ. Angelova.
«Η ΕΟΚΕ αποτελεί πραγματικό βήμα διαλόγου, γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και μηχανισμό που κινεί τα πάντα»,
σύμφωνα με την κ. Caño Aguilar. «Και, υπό αυτή την ιδιότητα, οφείλουμε να ακούμε προσεκτικά και να εκφέρουμε γνώμη».
Παρακολουθήστε την εναρκτήρια ομιλία του Luca Jahier μετά από την εκλογή του ως νέου προέδρου της ΕΟΚΕ. (ll)

Η Ισπανίδα Isabel Caño Aguilar εξελέγη αντιπρόεδρος επικοινωνίας της ΕΟΚΕ
Η Isabel Caño Aguilar από την Ισπανία , μέλος της Ομάδας Εργαζομένων, θα είναι η μία
από τις δύο αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)
για θητεία δυόμιση χρόνων, από το 2018 έως το 2020. Θα είναι αρμόδια για ζητήματα
επικοινωνίας. Θα καλύψει μία από τις ανώτερες θέσεις στην ΕΟΚΕ μαζί με τον
νεοεκλεγέντα πρόεδρο Luca Jahier από την Ιταλία , πρώην πρόεδρο της Ομάδας
Διαφόρων Δραστηριοτήτων, και την αντιπρόεδρο Milena Angelova από τη Βουλγαρία ,
μέλος της Ομάδας Εργοδοτών που θα είναι αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα
προϋπολογισμού.
Μετά την εκλογή της, η αντιπρόεδρος επικοινωνίας Isabel Caño Aguilar δήλωσε: «Η ΕΟΚΕ
αποτελεί πραγματικό σημείο διαλόγου, γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και των
πολιτών της Ευρώπης. Και, με αυτή μας την ιδιότητα, οφείλουμε να ακούμε προσεκτικά και
να εκφέρουμε γνώμη. Στο πλαίσιο των επικοινωνιακών αρμοδιοτήτων μου, θα ενισχύσουμε την επικοινωνία σχετικά με το τί είναι η
Ευρώπη και ποιες είναι οι ευθύνες της ΕΟΚΕ στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Πιστεύω ότι πρέπει να ακουστούν καλύτερα οι απόψεις
μας και να χρησιμοποιούμε τοπικές πρωτοβουλίες για να εκθέτουμε την πραγματική κατάσταση επί τόπου. Μόνο έτσι θα είμαστε σε
θέση να συμβάλουμε στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην ήπειρό μας».
Πατήστε εδώ για το προφίλ της κ. Isabel Caño Aguilar (jk)

Η Milena Angelova, μέλος από τη Βουλγαρία, είναι η νέα αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ
αρμόδια για τον προϋπολογισμό
Η Milena Angelova από τη Βουλγαρία, μέλος της Ομάδας των Εργοδοτών, θα είναι μία
από τις δύο αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)
με θητεία δυόμισι ετών, η οποία ξεκινά το 2018 και λήγει το 2020. Θα είναι αρμόδια για
θέματα προϋπολογισμού.
Μετά την εκλογή της, η Milena Angelova, αντιπρόεδρος αρμόδια για τον προϋπολογισμό,
δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει έναν
μοναδικό και ζωτικό ρόλο δεδομένου ότι είναι σε θέση να παρουσιάσει μια ισορροπημένη
άποψη των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών σχετικά με τον
τρόπο αποτελεσματικότερης συνεργασίας για την επίτευξη πιο ενωμένης και πιο
ομοσπονδιακής Ευρώπης, η οποία θα μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τις ευκαιρίες που προσφέρουν η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η τεχνητή νοημοσύνη
και η ψηφιοποίηση, καθώς και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αυξανόμενου φόβου, της ξενοφοβίας και της μετανάστευσης.
Πρέπει να στοχεύουμε σε μια πιο εστιασμένη και αποτελεσματική Ευρώπη και να προσπαθούμε να «κάνουμε λιγότερα με πιο
αποδοτικό τρόπο». Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι θα ήταν ενδεδειγμένο να ενστερνιστούμε το σύνθημα «Η ισχύς εν τη ενώσει» της
τρέχουσας Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
Πατήστε εδώ για να επισκεφτείτε το προφίλ της κ. Milena Angelova (sg)

Περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις στην ΕΟΚΕ
Από τις δύο αντιπροέδρους έως τις νέες επικεφαλής των τμημάτων των κοινωνικών υποθέσεων και των υποθέσεων
καταναλωτών και στην ομάδα του προέδρου, η νέα ηγεσία της ΕΟΚΕ αποτελείται από πολλές γυναίκες.
Εκτός από την αντιπροεδρία δύο γυναικών, η ΕΟΚΕ, για πρώτη φορά στην ιστορία της, έχει πλέον αρκετές γυναίκες και σε άλλες
σημαντικές θέσεις. Μεταξύ αυτών:
Το μέλος από την Αυστρία Christa Schweng της Ομάδας Εργοδοτών, είναι επικεφαλής του τμήματος που καλύπτει τις
κοινωνικές υποθέσεις (SOC), ενός από τους κύριους τομείς πολιτικής της ΕΟΚΕ.

Το μέλος από τη Σουηδία Ariane Rodert της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» είναι επικεφαλής του τμήματος που
ασχολείται με την εσωτερική αγορά και με θέματα των καταναλωτών (INT).
Συνεργάζονται δε με το μέλος από τη Βουλγαρία Dilyana Slavova (Ομάδα «Ευρώπη της
πολυμορφίας») και με το μέλος από την Τσεχία Lucie Studničná (Ομάδα Εργαζομένων),
που έχουν αναλάβει την ηγεσία του τμήματος εξωτερικών σχέσεων (REX) και της
συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών μεταλλαγών (CCMI) αντίστοιχα από τις αρχές της
τρέχουσας θητείας (2015-2020), ενώ η κ. Gabriele Bischoff από τη Γερμανία, παραμένει
πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων.
Η ομάδα του Προέδρου απαρτίζεται κυρίως από γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της
επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου, Alicja Magdalena Herbowska, της εκπροσώπου
Τύπου Daniela Vincenti, της συμβούλου διεθνών σχέσεων Daniela Rondinelli και της ειδικού στον τομέα πολιτισμού και νεολαίας,
Katherine Heid, μαζί με διάφορα άλλα μέλη του προσωπικού.
«Ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, πρέπει να ακούσουμε τους πολίτες της ηπείρου μας. Οι μισοί πιστεύουν πως θα έπρεπε
να υπάρχουν πιο πολλές γυναίκες σε πολιτικές θέσεις λήψης αποφάσεων, ενώ επτά στους δέκα τάσσονται υπέρ των νομικών μέτρων
για τη διασφάλιση ίσης εκπροσώπησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πολιτική. Είναι πλέον καιρός να εξαλειφθεί η «γυάλινη
οροφή» (κάθετος διαχωρισμός). Πολλοί μιλούν γι αυτό - εγώ αποφάσισα να το πράξω. Πρέπει να κάνουμε πράξη τα όσα κηρύττουμε»,
αναφέρει ο Πρόεδρος Luca Jahier στο ιστολόγιό του.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το ιστολόγιο του Προέδρου. (dm)

Προεδρία της ΕΟΚΕ και πρόεδροι των Ομάδων και των τμημάτων 2018-2020
Πρόεδρος

Luca JAHIER

Αντιπρόεδροι

Isabel CAÑO AGUILAR

Milena ANGELOVA

Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ/Πρόεδρος της Ομάδας
Επικοινωνίας

Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ/Πρόεδρος της Ομάδας
Προϋπολογισμού

Πρόεδροι των Ομάδων

Gabriele BISCHOFF

Arno METZLER

Πρόεδρος της Ομάδας
Εργαζομένων

Πρόεδρος της Ομάδας «Ευρώπη
της πολυμορφίας»

Πρόεδροι των τμημάτων

Jacek KRAWCZYK

Πρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών

Stefano PALMIERI
Πρόεδρος του τμήματος
«Οικονομική και
Νομισματική Ένωση,
οικονομική και κοινωνική
συνοχή» (ECO)

Ariane RODERT
Πρόεδρος του τμήματος
«Ενιαία αγορά, παραγωγή
και κατανάλωση» (INT)

Dilyana SLAVOVA

Maurizio REALE

Πρόεδρος του
τμήματος
«Εξωτερικές σχέσεις»
(REX)

Πρόεδρος του
τμήματος «Γεωργία,
αγροτική ανάπτυξη,
περιβάλλον» (NAT)

Pierre Jean COULON
Πρόεδρος του τμήματος
«Μεταφορές, ενέργεια,
υποδομές και κοινωνία των
πληροφοριών» (TEN)
Christa SCHWENG
Πρόεδρος του τμήματος «Απασχόληση,
κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του
πολίτη» (SOC)

Lucie STUDNIČNÁ
Πρόεδρος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Βιομηχανικών
Μεταλλαγών (CCMI)

Σε αυτό το
Συντονισμός:
τεύχος
Agata Berdys (ab)
συνεργάστηκαν:
Katerina Serifi (ks)

Daniela De Luca (ddl)
Daniela Marangoni (dm)
Indre Anskaityte (ia)

Το ΕΟΚΕ info δημοσιεύεται εννέα
φορές τον χρόνο κατά τις συνόδους
ολομέλειας της ΕΟΚΕ. Το ΕΟΚΕ info
είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες.
Το ΕΟΚΕ info δεν αποτελεί τα επίσημα
πρακτικά των εργασιών της ΕΟΚΕ, τα

Διεύθυνση:

Jasmin Kloetzing (jk)

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Laura Lui (ll)

Επιτροπή

Siana Glouharova (sg)

Jacques Delors Building,
99 Rue Belliard,
B-1040 Brussels, Belgium
Tηλ. (+32 2) 546.94.76
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
eescinfo@eesc.europa.eu

οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και σε άλλες εκδόσεις της ΕΟΚΕ.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με
αναφορά της πηγής και αποστολή
συνδέσμου στον συντάκτη.

Μάιος 2018/5
08-2018

