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Uredništvo
Drage čitateljice, dragi čitatelji,
kao novoj potpredsjednici EGSO-a nadležnoj za komunikaciju zadovoljstvo mi je otvoriti
ovo posebno izdanje našeg biltena posvećeno obnovi saziva vodstva EGSO-a sredinom
mandata.
Na plenarnom zasjedanju u travnju EGSO je izabrao novo vodstvo, koje će upravljati
radom Odbora tijekom iduće dvije i pol godine, i Lucu Jahiera za predsjednika. U ovom
dodatku predstavljamo imena i lica osoba koje će u idućih 30 mjeseci u Bruxellesu
predstavljati europsko civilno društvo na najvišoj razini i prenositi vaša stajališta i
stručno znanje te izražavati vaše bojazni.
To neće biti lako s obzirom na izazove koji nas očekuju: europski izbori 2019. bit će
pravo odmjeravanje snaga, pri čemu će EU trebati svu energiju i sinergiju koje može prikupiti kako bi nadvladao euroskeptične
snage koje uzimaju zamaha od početka krize. Istovremeno, očekuju nas pregovori o uvjetima „razvoda“ s Ujedinjenom
Kraljevinom i sastavljanje novog višegodišnjeg financijskog okvira za taj novi scenarij. Stvarno ćemo imati dosta posla.
Kao što možete vidjeti i na drugim mjestima u biltenu, u novom vodstvu EGSO-u, pored mene, ima puno žena. Nadamo se da
ćemo donijeti svježe perspektive, novu snagu i inovativna rješenja kako bismo pomogli Europi da se nosi s brojnim izazovima,
imajući na umu socijalnu koheziju, koja je u središtu interesa EGSO-a.
Komunikacija će biti osnovni element u skupu alata koje Europa ima na raspolaganju. Naš zadatak, kao komunikatora u ovom
kontekstu prepunom izazova, bit će razvoj protuargumenata o pravim postignućima i snagama Europe te njihova strpljiva i
sustavna primjena kako bi se suprotstavili optužbama koje dolaze od strane euroskeptika.
Učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo ispunili taj zadatak. Svojim kolegicama i kolegama želim uspješan
dvoipolgodišnji mandat u službi europskog civilnog društva.
Isabel Caño Aguilar
Potpredsjednica EGSO-a za komunikaciju

Ukratko
Novi sastav Predsjedništva EGSO-a
Uz novog predsjednika i nove potpredsjednike EGSO od 18. travnja ima i novo Predsjedništvo.
To se tijelo sastoji od sljedećih 39 članova:

Skupina poslodavaca

Skupina radnika

Skupina „Europa
raznolikosti“

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

Predsjedništvo je tijelo EGSO-a koje donosi političke odluke. Njegov je glavni zadatak organizirati i koordinirati rad tijela EGSO-a i
utvrditi političke smjernice za taj rad.
Sastoji se od predsjednika, dva potpredsjednika, tri predsjednika skupina i predsjednika stručnih skupina te mora uključivati najmanje
jednog, a najviše tri predstavnika svake države članice.

Novosti iz EGSO-a
rEUnaissance: Luca Jahier, novi predsjednik EGSO-a, obećaje da će obnoviti
građanski angažman za održivu Europu
Talijan Luca Jahier izabran je za 32. predsjednika Europskog gospodarskog i socijalnog
odbora (EGSO), na čijem će čelu biti sljedeće dvije i pol godine, zajedno s dvije nove
potpredsjednice, Milenom Angelovom (Bugarska), zaduženom za proračun, i Isabel Caño
Aguilar (Španjolska), zaduženom za komunikaciju.
U nadahnutom govoru održanom 18. travnja na plenarnom zasjedanju EGSO-a, na kojem je
obilježen kraj predsjedništva Georgesa Dassisa, novi je predsjednik iznio četiri prioriteta
svog programa: održiv razvoj, promicanje mira, jačanje uloge kulture i davanje
glasa mladima Europe.
„Sve vas pozivam da mi se pridružite u snažnom građanskom angažmanu za našu održivu
europsku budućnost. Pozivam vas da sa mnom podijelite san o iznova osnaženoj Europi i da
zajedno radimo na njezinoj drugoj renesansi!”. Bile su to riječi koje je g. Jahier uputio tijelu sastavljenom od 350 članova, koje nakon
imenovanja novog Predsjedništva može poslužiti kao izvanredan primjer rodne jednakosti jer se na mnogim njegovim višim funkcijama
nalaze žene.
Europi – koju još uvijek muče visoke razine siromaštva, neriješena migracijska kriza i nedostatak povjerenja u demokratske institucije
– dobro bi došla velika humanistička revolucija i preobrazba nalik onoj iz vremena Renesanse, dodao je g. Jahier i izrazio nadu da bi
njegova četiri prioriteta koja tvore „agendu ujedinjenja za budućnost“ mogla toj europskoj renesansi, odnosno onome što on naziva
„rEUnaissance“, pružiti stvarnu priliku.
Odajući priznanje radu svog prethodnika g. Dassisa na važnim pitanjima kao što su migracije, stup socijalnih prava i budućnost
Europe, g. Jahier je rekao da će nastaviti istim putem i nastojati i dalje jačati ulogu EGSO-a u borbi protiv nacionalističkih i
populističkih trendova i u rješavanju problema sve ograničenijeg prostora za građansko djelovanje.
„Europa sutrašnjice od nas traži hrabrost; moramo se usuditi zamisliti novi svijet. Ne smijemo gubiti vrijeme jer se razlog mnogih
poraza u povijesti može svesti na samo jednu riječ: prekasno“, zaključio je g. Jahier .
U svojim inauguracijskim govorima dvije potpredsjednice govorile su o važnosti EGSO-ova rada.
„Uloga EGSO-a jedinstvena je i ključna jer on može predstaviti uravnoteženo stajalište socijalnih partnera i organiziranog civilnog
društva o tome kako učinkovitije surađivati na postizanju ujedinjenije i federalnije Europe“, rekla je gđa Angelova.
Gđa Caño Aguilar rekla je: „Odbor je istinsko mjesto dijaloga i most između europskih institucija i mašinerije koja sve pokreće i zbog
toga moramo slušati druge i izricati svoje mišljenje.“
Pogledajte inauguracijski govor Luce Jahiera nakon njegovog izbora za novog predsjednika EGSO-a. (ll)

Španjolska članica Isabel Caño Aguilar izabrana za potpredsjednicu EGSO-a za
komunikaciju
Isabel Caño Aguilar iz Španjolske , članica Skupine radnika, bit će jedna od dvije
potpredsjednice Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) s mandatom od dvije i
pol godine od 2018. do 2020. Bit će odgovorna za komunikaciju. Zajedno s novoizabranim
predsjednikom Lucom Jahierom iz Italije, bivšim predsjednikom Skupine raznih interesa,
i potpredsjednicom Milenom Angelovom iz Bugarske , članicom Skupine poslodavaca,
koja će biti zadužena za pitanja proračuna, zauzet će jedan od viših položaja u EGSO-u.
Nakon što je izabrana, potpredsjednica EGSO-a za komunikaciju Isabel Caño Aguilar
izjavila je: „EGSO je istinsko mjesto dijaloga i most između europskih institucija i građana
Europe. Zbog toga moramo slušati druge i izricati svoje mišljenje. U okviru mojih konkretnih
nadležnosti ojačat ćemo komunikaciju o tome što Europa predstavlja i koje su odgovornosti
Odbora u izgradnji Europe. Smatram da moramo osigurati da se naši stavovi bolje čuju i
koristiti lokalne inicijative kako bismo izvijestili o stvarnom stanju na terenu. Samo ćemo na taj način moći nastaviti doprinositi
poboljšanju životnih i radnih uvjeta na našem kontinentu.“
Za profil gđe Isabel Caño Aguilar kliknite ovdje. (jk)

Bugarska članica Milena Angelova nova je potpredsjednica EGSO-a za proračun
Milena Angelova iz Bugarske , članica Skupine poslodavaca, bit će jedna od dvije
potpredsjednice Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) s mandatom od dvije i
pol godine od 2018. do 2020. Bit će odgovorna za proračunska pitanja.
Nakon što je izabrana, potpredsjednica EGSO-a za proračun Milena Angelova izjavila je:
„Europski gospodarski i socijalni odbor ima jedinstvenu i ključnu ulogu jer on može
predstaviti uravnoteženo viđenje socijalnih partnera i organiziranog civilnog društva o tome
kako učinkovitije surađivati s ciljem ostvarivanja ujedinjenije i federalnije Europe koja može
na najbolji način iskoristiti mogućnosti koje joj pružaju četvrta industrijska revolucija,
umjetna inteligencija i digitalizacija i suočiti se s izazovima rastućeg straha, ksenofobije i
migracije. Trebali bismo težiti usmjerenijoj i djelotvornijoj Europi te „činiti manje, ali
učinkovitije“. U tom pogledu vjerujem da je geslo aktualnog bugarskog predsjedništva Vijeća
Europske unije „U jedinstvu je naša snaga“ izravno primjenjivo te da ga treba u potpunosti prihvatiti.
Za profil gđe Milene Angelove kliknite ovdje. (sg)

Više žena na vodećim položajima u EGSO-u
U novom vodstvu EGSO-a mnogo je žena, počevši od dvije potpredsjednice, preko
novih predsjednica za socijalna i za potrošačka pitanja, pa sve do članica
predsjednikova tima.
Osim što prvi put u povijesti istovremeno ima dvije potpredsjednice, EGSO od sada ima i
nekoliko drugih žena na ključnim položajima. Među njima su:
Austrijanka Christa Schweng iz Skupine poslodavaca, predsjednica stručne skupine
koja se bavi socijalnim pitanjima (SOC), što je jedno od EGSO-ovih glavnih područja
politika, i
Šveđanka Ariane Rodert iz Skupine „Europa raznolikosti“, predsjednica stručne
skupine nadležne za unutarnje tržište i pitanja potrošnje (INT).
Pored njih tu su Bugarka Dilyana Slavova (Skupina „Europa raznolikosti“) i Čehinja Lucie
Studničná (Skupina radnika), koje su od početka sadašnjeg mandata (2015. – 2020.) predsjednice Stručne skupine za vanjske odnose
(REX) odnosno Savjetodavnog povjerenstva za industrijske promjene (CCMI), dok Njemica Gabriele Bischoff ostaje predsjednica
Skupine radnika.
Predsjednikov tim sačinjavaju većinom žene, uključujući pročelnicu kabineta Alicju Magdalenu Herbowsku, glasnogovornicu
Danielu Vincenti, savjetnicu za međunarodne poslove Danielu Rondinelli te stručnjakinju za kulturu i mlade Katherine Heid, uz
nekoliko drugih članova pomoćnog osoblja.

„Godinu dana prije europskih izbora moramo slušati što nam poručuju građani našeg kontinenta. Polovica ispitanika smatra da na
položajima na kojima se donose političke odluke treba biti više žena, a njih sedamdeset posto zagovara pravne mjere za osiguravanje
jednake zastupljenosti muškaraca i žena u politici. Vrijeme je probijanje staklenog stropa. Mnogi o tome govore, a ja sam to odlučio i
provoditi. Moramo s riječi prijeći na djela“, istaknuo je predsjednik Luca Jahier na svojem blogu.
Za više informacija posjetite predsjednikov blog. (dm)

Predsjedništvo EGSO-a i predsjednici skupina i stručnih skupina 2018. – 2020.
Predsjednik

Luca JAHIER

Potpredsjednice

Isabel CAÑO AGUILAR

Milena ANGELOVA

Potpredsjednica EGSO-a / Predsjednica Skupine za
komunikaciju

Potpredsjednica EGSO-a / Predsjednica Skupine
za proračun

Predsjednici skupina

Jacek KRAWCZYK
Predsjednik Skupine poslodavaca

Gabriele BISCHOFF

Arno METZLER

Predsjednica Skupine
radnika

Predsjednik Skupine „Europa
raznolikosti“

Predsjednici stručnih skupina

Stefano PALMIERI

Ariane RODERT

Dilyana SLAVOVA

Maurizio REALE

Predsjednik Stručne
skupine za ekonomsku i
monetarnu uniju te
ekonomsku i socijalnu
koheziju (ECO)

Predsjednica Stručne
skupine za jedinstveno
tržište, proizvodnju i
potrošnju (INT)

Predsjednica Stručne
skupine za vanjske
odnose (REX)

Predsjednik Stručne
skupine za
poljoprivredu, ruralni
razvoj i okoliš (NAT)

Pierre Jean COULON

Lucie STUDNIČNÁ

Predsjednik Stručne
skupine za promet,
energiju, infrastrukturu i
informacijsko društvo (TEN)

Predsjednica Savjetodavnog
povjerenstva za industrijske
promjene (CCMI)

Christa SCHWENG
Predsjednica Stručne skupine za
zapošljavanje, socijalna pitanja i
građanstvo (SOC)
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