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Hoofdartikel
Beste lezers,
Als nieuwe vicevoorzitter voor Communicatie van het EESC verheugt het mij dat ik dit
speciale nummer van onze nieuwsbrief over de tussentijdse vernieuwing van de
hoogste functies van het EESC mag openen.
Tijdens zijn zitting van april heeft het EESC een nieuw leiderschap gekozen dat zijn
werkzaamheden de komende tweeënhalf jaar zal leiden, met Luca Jahier als voorzitter.
In deze aanvulling stellen wij u de namen en gezichten voor die in de komende dertig
maanden in Brussel het Europees maatschappelijk middenveld op het hoogste niveau
zullen vertegenwoordigen, uw standpunten vertolken en uw expertise en uw zorgen
een stem zullen verlenen.
Gezien de grote uitdagingen zal dit geen sinecure zijn: de Europese verkiezingen van 2019 zullen een belangrijke krachtmeting
zijn en de EU zal alle energie en synergieën die zij kan verzamelen nodig hebben om de eurosceptische krachten die sinds de
crisis in een stroomversnelling zijn geraakt, te overwinnen. Tegelijkertijd moet worden onderhandeld over de
scheidingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk en moet er een nieuw meerjarig financieel kader worden opgesteld voor
dit nieuwe scenario. Wij hebben inderdaad veel werk voor de boeg.
Zoals u elders in deze nieuwsbrief zult zien, zijn er naast mij nog veel meer vrouwen in het nieuwe leiderschap. Hopelijk zorgen
wij voor nieuwe perspectieven, nieuwe sterke punten en nieuwe oplossingen om Europa’s vele uitdagingen het hoofd te kunnen
bieden en de sociale samenhang niet uit het oog te verliezen, die het EESC de meeste zorg baart.
Communicatie is voor Europa een essentieel instrument. Het zal onze taak als communicatoren in deze uitdagende context zijn
om tegenargumenten met Europa's werkelijke prestaties en sterke punten te ontwikkelen, deze geduldig en systematisch te
verspreiden om de verwijten van de eurosceptici te ontkrachten.
Wij zullen ons uiterste best doen om deze taak te volbrengen en ik wens al mijn collega's een vruchtbare tweeënhalf jaar in
dienst van het Europese maatschappelijk middenveld.
Isabel Caño Aguilar
Vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk voor communicatie

In het kort
Nieuwe samenstelling van het EESC-bureau
Sinds 18 april heeft het EESC naast een nieuwe voorzitter en nieuwe vicevoorzitters ook een nieuw bureau.
Het 39-koppige bureau bestaat uit de volgende leden:

Groep Werkgevers

Groep Werknemers

Groep Diversiteit Europa

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

Het bureau is het politieke besluitvormingsorgaan van het EESC. De belangrijkste taak ervan is het organiseren en coördineren van
het werk van de organen van het EESC en het vaststellen van de beleidsrichtsnoeren voor deze werkzaamheden.
Het bestaat uit de voorzitter, de twee vicevoorzitters, de drie groepsvoorzitters en de afdelingsvoorzitters en dient minimaal één – en
maximaal drie – vertegenwoordigers uit elke lidstaat te bevatten.

Nieuws van het EESC
rEUnaissance: De nieuwe EESC-voorzitter belooft burger te betrekken bij een
duurzaam Europa
De Italiaanse Luca Jahier is verkozen tot 32e voorzitter van het Europees Economisch en
Sociaal Comité (EESC), dat hij de komende tweeënhalf jaar zal leiden, samen met zijn twee
nieuwe vicevoorzitters, Milena Angelova (Bulgarije) voor de begroting en Isabel Caño
Aguilar (Spanje) voor communicatie
Tijdens de plenaire zitting van het EESC van 18 april trad Georges Dassis als voorzitter af
en lichtte de nieuwe voorzitter in een gloedvolle toespraak de vier prioriteiten van zijn
programma toe: duurzame ontwikkeling, bevordering van vrede, meer aandacht
voor de rol van cultuur en inspraak voor de Europese jongeren.
“Ik verzoek u allen om zich met mij en samen met de burgers in te zetten voor een
duurzame Europese toekomst. Het is mijn grote wens om samen met u Europa nieuw leven
in te blazen en te ijveren voor een tweede Europese Renaissance!”, aldus de heer Jahier ten overstaan van het 350 leden tellende
orgaan, dat na de benoeming van het nieuwe bureau een lichtend voorbeeld van gendergelijkheid genoemd kan worden nu vele
belangrijke functies door vrouwen worden bekleed.
Europa heeft nog steeds met hoge armoedecijfers, een onopgeloste migratiecrisis en een tekort aan vertrouwen in de democratische
instellingen te kampen en zou dan ook gebaat zijn bij een krachtige humanistische revolutie en een transformatie zoals ten tijde van
de Renaissance", zo zei de heer Jahier, die de hoop uitsprak dat deze “rEUnaissance” werkelijkheid wordt aan de hand van zijn vier
prioriteiten “voor een toekomstagenda die ons allen verbindt”.
De heer Jahier loofde het werk dat door zijn voorganger, de heer Dassis, is verricht ten aanzien van belangrijke kwesties als
migratie, de sociale pijler en de toekomst van Europa. Hij zal op de ingeslagen weg voortgaan en wil het EESC een nog betere rol laten
spelen bij het tegengaan van nationalistische en populistische tendensen, en het tegengaan van maatregelen waarmee de ruimte
voor het maatschappelijk middenveld wordt ingedamd.
Het vereist lef om het Europa van morgen vorm te geven. We moeten ons een nieuwe wereld durven voor te stellen. We hebben geen
tijd te verliezen. Vele nederlagen in de geschiedenis zijn immers samen te vatten in twee woorden: te laat," zo zei de heer Jahier tot
slot.
In hun inaugurele redes spraken de twee vicevoorzitters over het belang van het werk van het EESC.
“Het EESC speelt een unieke en belangrijke rol en is in staat om de uitgebalanceerde visie weer te geven die de sociale partners en
het georganiseerde maatschappelijk middenveld hebben op een effectievere samenwerking. Die is nodig om een meer verenigd en
meer federaal Europa te verwezenlijken”, aldus mevrouw Angelova.
Mevrouw Caño Aguilar zei: “Het EESC is een echt centrum voor dialoog, een brug tussen de Europese instellingen en een
mechanisme waarmee alles in beweging blijft. In deze rol moeten we luisteren en van ons laten horen."
Kijk naar Luca Jahiers inaugurele rede na zijn verkiezing tot nieuwe voorzitter van het EESC. (ll)

Spaans lid Isabel Caño Aguilar gekozen als vicevoorzitter van het EESC voor
communicatie
De Spaanse Isabel Caño Aguilar , lid van de groep Werknemers, wordt een van de twee
vicevoorzitters van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) voor een termijn van
tweeënhalf jaar (2018-2020). Zij wordt verantwoordelijk voor communicatieaangelegenheden. Zij zal een van de leidende functies binnen het EESC bekleden, samen
met de onlangs gekozen Italiaanse voorzitter Luca Jahier , voormalig voorzitter van de
groep Diverse Werkzaamheden, en de Bulgaarse vicevoorzitter Milena Angelova , lid van
de groep Werkgevers, die vicevoorzitter voor begrotingszaken zal zijn.
Na haar verkiezing zei de met communicatie be laste vicevoorzitter, Isabel Caño Aguilar:
"Het EESC is een echt centrum van dialoog, de brug tussen de Europese instellingen en de
burgers van Europa. In deze rol moeten we luisteren en van ons laten horen. In het kader
van mijn specifieke communicatiebevoegdheden zullen we de communicatie versterken
over wat Europa is en wat de verantwoordelijkheid van het Comité is bij de opbouw van Europa. Volgens mij moeten we onze
standpunten beter vertolken en lokale initiatieven gebruiken om verslag uit te brengen over de werkelijke situatie ter plaatse. Alleen
op die manier kunnen we bijdragen aan de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden op ons continent.”
Klik hier voor het profiel van Isabel Caño Aguilar (jk)

Bulgaarse Milena Angelova nieuwe vicevoorzitter van het EESC voor
begrotingszaken
De Bulgaarse Milena Angelova , lid van de groep Werkgevers, wordt een van de twee
vicevoorzitters van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) voor een termijn van
tweeënhalf jaar (2018-2020). Zij wordt verantwoordelijk voor begrotingszaken.
Na haar verkiezing zei de vicevoorzitter voor begrotingszaken, Milena Angelova: “Het
Europees Economisch en Sociaal Comité speelt een unieke en belangrijke rol. Het is namelijk
bij machte om de uitgebalanceerde visie weer te geven die de sociale partners en het
georganiseerde maatschappelijk middenveld hebben op een effectievere samenwerking. Die
is nodig om een meer verenigd en meer federaal Europa te verwezenlijken dat de kansen die
de vierde industriële revolutie, kunstmatige intelligentie en digitalisering bieden, optimaal
kan benutten en de uitdagingen van toenemende angst, vreemdelingenhaat en migratie het
hoofd kan bieden. We moeten streven naar een meer gefocust en effectiever Europa en
naar "minder en efficiënter optreden". Het motto van het huidige Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU – "Samen staan
we sterk" – is in dit opzicht rechtstreeks van toepassing en verdient volledige steun."
Klik hier voor het profiel van Milena Angelova (sg)

Meer vrouwen in leidinggevende functies bij het EESC
Van de twee vicevoorzitters tot de nieuwe hoofden van de afdelingen voor sociale
zaken en consumentenzaken en het team van de voorzitter: in het nieuwe
leiderschap van het EESC zijn veel vrouwen te vinden.
Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft het EESC nu niet alleen tegelijkertijd twee
vrouwelijke vicevoorzitters maar ook verscheidene vrouwen op andere sleutelposities. Onder
hen:
het Oostenrijkse lid Christa Schweng van de Werkgeversgroep staat aan het hoofd
van de afdeling die zich bezighoudt met sociale zaken (SOC), een van de belangrijkste
beleidsgebieden van het Comité.
het Zweedse lid Ariane Rodert van de groep Diversiteit Europa Group staat aan het
roer bij de afdeling die over de interne markt en consumentenaangelegenheden gaat
(INT).
Zij voegen zich bij het Bulgaarse lid Dilyana Slavova (groep Diversiteit Europa) en het Tsjechische lid Lucie Studničná
(Werknemersgroep), die resp. de afdeling Externe Betrekkingen (REX) en de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) sinds

het begin van de huidige mandaatsperiode (2015-2020) leiding hebben gegeven, terwijl het Duitse lid Gabriele Bischoff voorzitter
blijft van de groep Werknemers.
Het team van de voorzitter bestaat overwegend uit vrouwen, waaronder kabinetschef Alicja Magdalena Herbowska, woordvoerder
Daniela Vincenti, adviseur internationale betrekkingen Daniela Rondinelli en deskundige voor cultuur en jongeren Katherine
Heid, naast verschillend ander ondersteunend personeel.
“Een jaar voor de Europese verkiezingen moeten we luisteren naar de mensen op ons continent. De helft van hen is van mening dat
er meer vrouwen politieke besluitvormingsfuncties zouden moeten vervullen, waarbij zeven op de tien voorstander zijn van wettelijke
maatregelen om pariteit tussen mannen en vrouwen in de politiek te waarborgen. Het is tijd om het glazen plafond te doorbreken.
Velen spreken erover - ik heb besloten het te doen. Wat we prediken moeten we ook in de praktijk brengen", aldus voorzitter Luca
Jahier in zijn blog.
Kijk voor meer informatie op de blog van de voorzitter. (dm)

EESC-presidium en groeps- en afdelingsvoorzitters 2018-2020
Voorzitter

Luca JAHIER

Vicevoorzitters

Isabel CAÑO AGUILAR

Milena ANGELOVA

EESC-vicevoorzitter/Voorzitter van de groep
Communicatie

EESC-vicevoorzitter/Voorzitter van de groep
Begrotingszaken

Groepsvoorzitters

Jacek KRAWCZYK
Voorzitter van de groep Werkgevers

Gabriele BISCHOFF

Arno METZLER

Voorzitter van de groep
Werknemers

Voorzitter van de groep Diversiteit
Europa

Afdelingsvoorzitters

Stefano PALMIERI
Voorzitter van de afdeling
Economische en Monetaire
Unie, Economische en
Sociale Samenhang (ECO)

Ariane RODERT

Dilyana SLAVOVA

Voorzitter van de afdeling
Interne Markt, Productie
en Consumptie (INT)

Voorzitter van de
afdeling Externe
Betrekkingen (REX)

Maurizio REALE
Voorzitter van de
afdeling Landbouw,
Plattelandsontwikkeling
en Milieu (NAT)

Pierre Jean COULON
Voorzitter van de afdeling
Vervoer, Energie,
Infrastructuur en
Informatiemaatschappij
(TEN)

Christa SCHWENG

Lucie STUDNIČNÁ
Voorzitter van de adviescommissie
Industriële Reconversie (CCMI)

Voorzitter van de afdeling
Werkgelegenheid, Sociale Zaken en
Burgerschap (SOC)
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