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Juhtkiri
Hea lugeja!
Komitee uue, teabevahetuse valdkonna asepresidendina on mul rõõm avada meie
uudiskirja käesolev eriväljaanne, mis on pühendatud komitee tippjuhtkonna
uuendamisele seoses poole ametiaja möödumisega.
Aprillikuisel täiskogu istungjärgul valis komitee järgnevaks kaheks ja pooleks aastaks
tüüri juurde uue juhtkonna. Komitee presidendiks sai Luca Jahier. Selles lisaväljaandes
tutvustame Teile nimesid ja nägusid, kes esindavad Euroopa kodanikuühiskonda kõige
kõrgemal tasandil ning vahendavad Teie seisukohti, teadmisi ja muresid Brüsselis
järgneva kolmekümne kuu vältel.
Eesseisvaid keerulisi väljakutseid arvestades ei ole tegemist kerge ülesandega:
2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised on peamine jõuproov ning EL peab koondama kogu energia ja sünergia selleks, et
saavutada võit euroskeptiliste jõudude üle, kes on alates kriisist hoogu kogunud. Samal ajal tuleb pidada läbirääkimisi
Ühendkuningriigi ja ELi lahkumineku kulude üle ning panna paika uus mitmeaastane finantsraamistik sellise uue stsenaariumi
jaoks. Tööd on tõesti palju.
Nagu Te käesolevast uudiskirjast näete, on juhtivatel kohtadel lisaks minule palju teisi naisi. Loodame kaasa tuua uued
vaatenurgad, uue jõu ja uudsed lahendused, et aidata Euroopal paljude probleemidega toime tulla, rõhudes sotsiaalsele
ühtekuuluvusele, mis on komitee jaoks kesksel kohal.
Teabevahetusel on Euroopa tööriistakastis hulgas oluline roll. Teabevahetuses on meie ülesanne pakkuda selles keerulises
kontekstis vastuseks oma sõnumit Euroopa tegelike saavutuste ja tugevuste kohta ning seda visalt ja süstemaatiliselt levitada,
et põrmustada euroskeptikute süüdistused.
Anname selle ülesandega toimetulemiseks endast parima ja soovin samas kõigile liikmetele viljakat kahte ja poolt aastat
Euroopa kodanikuühiskonna teenistuses.
Isabel Caño Aguilar
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident teabevahetuse alal

Lühidalt
Komitee juhatuse uus nägu
Alates 18. aprillist on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel lisaks uuele presidendile ja asepresidentidele ka uuendatud juhatus.
39 liikmest koosnevasse organisse kuuluvad järgmised liikmed:
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Juhatus on komitee poliitilisi otsuseid langetav organ. Selle peamine ülesanne on korraldada ja kooskõlastada komitee organite tööd
ning kehtestada kõnealuseks tööks poliitilised suunised.
Juhatuse koosseisu kuuluvad komitee president, kaks asepresidenti, kolme rühma esimehed ja sektsioonide esimehed ning igal
liikmesriigil peab juhatuses olema vähemalt üks, kuid mitte rohkem kui kolm esindajat.

EMSK uudised
: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uus president Luca Jahier lubab taastada
kodanikuaktiivsuse kestliku Euroopa heaks
Itaallane Luca Jahier valiti järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee 32. presidendiks. Kaheks uueks asepresidendiks valiti Milena Angelova
(Bulgaaria) eelarve alal ja Isabel Caño Aguilar (Hispaania) teabevahetuse alal.
18. aprillil senise presidendi Georges Dassise ametiaja viimasel komitee täiskogu
istungjärgul esitatud inspireerivas kõnes nimetas uus president oma programmi neli
prioriteeti: kestlik areng, rahu edendamine, kultuuri rolli tugevdamine ning
Euroopa noortele kaasarääkimisõiguse andmine.
„Ma kutsun teid kõiki üles osalema koos minuga aktiivselt ühiskonnaelus Euroopa kestliku
tuleviku heaks. Ma kutsun teid üles unistama koos minuga uue hoo andmisest Euroopale
ning tegema koostööd Euroopa teise renesanssi nimel!“ ütles Luca Jahier 350-liikmelisele
täiskogule, mis pärast uue juhatuse valimist kujutab endast säravat näidet soolisest võrdõiguslikkusest, kuna paljudel kõrgematel
ametikohtadel on naised.
Euroopale, mida vaevab endiselt vaesuse kõrge määr ja lahendamata rändekriis, samuti vähene usaldus demokraatlike
institutsioonide vastu, tooks kasu renessansi sarnane võimas humanistlik revolutsioon ja ühiskonna ümberkujundamine, lisas Luca
Jahier, väljendades lootust, et tema neli prioriteeti „tulevikku vaatava ühendava tegevuskava heaks” võiksid anda sellele
nn rEUnaissance’ile reaalse võimaluse.
Tunnustades oma eelkäija Georges Dassise tööd sellistes olulistes küsimustes nagu ränne, sotsiaalõiguste sammas ja Euroopa
tulevik, ütles Luca Jahier, et ta plaanib jätkata samal kursil ning püüab veelgi suurendada komitee rolli võitluses natsionalistlike ja
populistlike suundumustega, käsitledes samuti kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemist.
„Euroopa tuleviku nimel peame me olema julged; me ei tohi peljata uue maailma kujutlemist. Me ei tohi aega raisata, kuna paljud
ebaõnnestumised ajaloos võib kokku võtta kahe sõnaga: liiga hilja,“ ütles Luca Jahier.
Oma ametisseastumise avakõnedes rääkisid mõlemad asepresidendid komitee töö tähtsusest.
„Komiteel on ainulaadne ja oluline roll, kuna meil on võimalus esitada sotsiaalpartnerite ja organiseeritud kodanikuühiskonna
tasakaalustatud seisukohti selle kohta, kuidas teha tõhusamalt koostööd, et saavutada ühtsem ja föderaalsem Euroopa,“ ütles Milena
Angelova.
Isabel Caño Aguilar lausus: „Komitee on tõeline dialoogi pidamise koht, sild Euroopa institutsioonide ja kõike liikumises hoidva
masinavärgi vahel. Olles selles rollis, peame me kuulama ja sõna võtma.“
Vaadake Luca Jahier’ ametiastumise kõnet pärast tema valimist EMSK uueks presidendiks (ll)

Isabel Caño Aguilar (Hispaania) valiti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
asepresidendiks teabevahetuse alal
Töötajate rühma liige Isabel Caño Aguilar (Hispaania) on järgmisel kahe ja poole aasta
pikkusel ametiajal 2018–2020 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee üks kahest
asepresidendist, vastutades teabevahetuse eest. Lisaks temale täidavad komitees juhtivaid
ametikohti uus valitud president Luca Jahier (Itaalia) , kes on eri elualade rühma endine
esimees, ning asepresident Milena Angelova (Bulgaaria) , kes on tööandjate rühma liige
ja vastutab asepresidendina eelarveküsimuste eest.
Pärast valimisi ütles teabevahetuse asepresidendiks valitud Isabel Caño Aguilar: „Komitee
on tõeline dialoogi pidamise koht, sild Euroopa institutsioonide ja Euroopa kodanike vahel.
Selles rollis peame kuulama ja sõna võtma. Minu vastutusvaldkond on teabevahetus:
kavatseme jõulisemalt teavitada sellest, mis on Euroopa ja kus on komitee vastutus Euroopa
ülesehitamisel. Peame oma seisukohti paremini kuuldavaks tegema ning kasutama
kohalikke algatusi, et anda teada tegelikust olukorrast kohapeal. Ainult nii saame aidata parandada elu- ja töötingimusi Euroopas.“
Täpsem teave Isabel Caño Aguilari kohta asub siin. (jk)

Bulgaariat esindav liige Milena Angelova on Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee uus asepresident eelarve alal
Tööandjate rühma liige Milena Angelova Bulgaariast on üks Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee kahest asepresidendist kahe ja poole aasta pikkusel ametiajal (2018–2020).
Ta vastutab eelarveküsimuste eest.
Pärast ametisse valimist märkis eelarve eest vastutav asepresident Milena Angelova
järgmist: „Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on eriline võtmeroll sotsiaalpartnerite ja
organiseeritud kodanikuühiskonna vaadete tasakaalustatud esitamisel selle kohta, kuidas
ühtsema ja föderaalsema Euroopa nimel tõhusamalt koostööd teha, et kasutada parimal
viisil ära neljanda tööstusrevolutsiooni, tehisintellekti ja digiteerimise pakutavaid võimalusi
ning tulla toime üha enam levivate hirmu, ksenofoobia ja rände probleemidega. Meie
eesmärk peab olema sihikindlam ja tõhusam Euroopa, mis lähtub motost „Teeme vähem,
aga paremini“ . Seda silmas pidades leian, et Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Bulgaaria
juhtlause „Üheskoos oleme tugevad“ on väga asjakohane ja seda tuleks täielikult toetada.“
Täpsem teave Milena Angelova kohta asub siin. (sg)

Rohkem naisi komitee juhtivatel ametikohtadel
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uues juhtkonnas on palju naisi: kaks
asepresidenti, sotsiaalküsimuste ja tarbijaküsimuste sektsioonide uued esimehed
ning naised presidendi meeskonnas.
Lisaks sellele, et esimest korda komitee ajaloos on samal ajal ametis kaks naisasepresidenti,
on komitee muudelgi juhtivatel kohtadel mitmeid naisi. Nende seas:
Austria liige Christa Schweng tööandjate rühmast juhib sotsiaalküsimusi käsitlevat
sektsiooni (SOC), mis on üks komitee peamisi poliitikavaldkondi.
Rootsi liige Ariane Rodert Euroopa mitmekesisuse rühmast juhib siseturu ja
tarbimise küsimusi käsitlevat rühma (INT).
Lisaks neile on Bulgaaria liige Dilyana Slavova (Euroopa mitmekesisuse rühm) ja Tšehhi
liige Lucie Studničná (töötajate rühm) juhtinud vastavalt välissuhete sektsiooni (REX) ja
tööstuse muutuste nõuandekomisjoni (CCMI) praeguse ametiaja algusest peale (2015–2020) ning Saksamaa liige Gabriele Bischoff
jätkab töötajate rühma esimehena.
Presidendi meeskond koosneb suuremas osas naistest, sealhulgas kantselei juhataja Alicja Magdalena Herbowska, pressiesindaja
Daniela Vincenti, rahvusvaheliste suhete nõunik Daniela Rondinelli ning kultuuri- ja noorteküsimuste nõunik Katherine Heid,
lisaks mitmed tugitöötajad.

„Aasta enne Euroopa Parlamendi valimisi peame Euroopa inimesi kuulda võtma. Pooled neist soovivad näha rohkem naisi poliitilisi
otsuseid langetavatel ametikohtadel ning kümnest seitse pooldab õiguslikke meetmeid, millega tagada naiste ja meeste võrdne
osakaal poliitikas. On aeg purustada klaaslagi. Sellest räägivad paljud. Mina olen otsustanud tegutseda. Meie sõnadele peavad
järgnema teod,“ märgib president Luca Jahier oma veebipäevikus.
Lisateavet leiab presidendi veebipäevikust. (dm)
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