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Editorial
Caros leitores,
Enquanto nova vice-presidente do CESE responsável pela Comunicação, é para mim
um prazer abrir esta edição especial do nosso boletim informativo dedicada à
renovação intercalar dos mais altos cargos do CESE.
Na sua reunião plenária de abril, o CESE elegeu novos líderes para orientar os seus
trabalhos ao longo dos próximos dois anos e meio, incluindo Luca Jahier como seu
presidente. Neste suplemento, apresentamos os nomes e rostos que, nos trinta meses
que se seguem, estarão incumbidos de representar a sociedade civil europeia ao mais
alto nível e de exprimir os seus pontos de vista, contribuir com os seus conhecimentos
especializados e dar voz às suas preocupações em Bruxelas.
Não será tarefa fácil, tendo em conta que se avizinham desafios de monta: as eleições europeias de 2019 serão um importante
teste de resistência e a UE necessitará de todas as energias e sinergias que conseguir mobilizar para vencer as forças
eurocéticas que têm vindo a ganhar um novo ímpeto desde a crise. Simultaneamente, será preciso negociar o acerto financeiro
do divórcio com o Reino Unido e elaborar um novo Quadro Financeiro Plurianual para este novo cenário. Com efeito, não
teremos mãos a medir.
Conforme poderá verificar mais adiante neste boletim, há muitas outras mulheres para além de mim a exercer funções na nova
liderança. Espero que consigamos trazer novas perspetivas, novo vigor e soluções inovadoras para ajudar a enfrentar os
inúmeros desafios na Europa, sem perder de vista a coesão social, que está no cerne das preocupações do CESE.
A comunicação será uma parte essencial do instrumentário da Europa. A nossa missão enquanto comunicadores neste contexto
difícil será desenvolver uma contranarrativa que ilustre os verdadeiros resultados e pontos fortes da Europa e aplicá-la
sistematicamente e com paciência, a fim de derrotar os eurocéticos no seu jogo de culpabilização.
Daremos o nosso melhor para estar à altura desta missão. Desejo a todos os colegas um período frutuoso de dois anos e meio
ao serviço da sociedade civil europeia.
Isabel Caño Aguilar
Vice-presidente do CESE responsável pela Comunicação

Em síntese
Mesa do CESE de perfil renovado
Desde 18 de abril, o CESE tem uma nova Mesa, para além de um novo presidente e das novas vice-presidentes.
Eis os 39 membros que integram este órgão:

Grupo dos Empregadores

Grupo dos Trabalhadores

Grupo da Europa da
Diversidade

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 Laurențiu Plosceanu

João Dias da Silva

Karolina Dreszer-Smalec

Karin Ekenger

Andrej Zorko

Ariane Rodert

Jože Smole

Agnes Tolmie

Rudolf Kropil

A Mesa é o órgão do CESE que toma decisões políticas. Tem por principal função organizar e coordenar o trabalho dos órgãos do CESE
e definir as orientações políticas correspondentes.
É composta pelo presidente, os dois vice-presidentes, os três presidentes de grupo e os presidentes de secção. Deve ainda incluir pelo
menos um representante (de um máximo de três) de cada Estado-Membro.

Notícias do CESE
rEUnaissance [«rUEnascimento»]: O novo presidente do CESE compromete-se a
fazer renascer o empenho cívico por uma Europa sustentável
Luca Jahier, proveniente de Itália, foi eleito o 32.º presidente do Comité Económico e Social
Europeu (CESE), ao qual presidirá durante os próximos dois anos e meio, juntamente com as
suas duas novas vice-presidentes, Milena Angelova (Bulgária), responsável pelo
Orçamento, e Isabel Caño Aguilar (Espanha), a cargo da Comunicação.
Num discurso inspirador, proferido em 18 de abril na reunião plenária do CESE, que marcou
o fim da presidência de Georges Dassis, o novo presidente expôs as quatro prioridades do
seu programa: fomentar o desenvolvimento sustentável, promover a paz, reforçar o
papel da cultura e dar voz aos jovens europeus.
«Convido todos os membros a me acompanharem neste forte empenho cívico pelo futuro
sustentável da nossa Europa. Vamos sonhar juntos com uma Europa revigorada e trabalhar
em conjunto por um segundo Renascimento europeu!», disse Luca Jahier aos 350 membros, que, na sequência da nomeação dos
novos membros da Mesa, constituem um excelente exemplo da igualdade de género, sendo muitos cargos superiores ocupados por
mulheres.
«A Europa — ainda afetada por elevados níveis de pobreza, pela crise migratória não resolvida e por baixos níveis de confiança nas
instituições democráticas — beneficiaria de uma revolução humanista poderosa e de uma transformação semelhante à do
Renascimento», acrescentou Luca Jahier, na esperança de que as suas quatro prioridades «em prol de uma agenda unificadora para
o futuro» possam realmente viabilizar esta iniciativa «rEUnaissance», o renascimento da UE.
Louvando o trabalho do seu antecessor, Georges Dassis, no que diz respeito a questões importantes como a migração, o pilar social
e o futuro da Europa, Luca Jahier afirmou que pretende prosseguir nesta via e reforçar mais o papel do CESE na luta contra as
tendências nacionalistas e populistas, bem como fazer face à retração do espaço cívico.
«Pela Europa de amanhã, temos de ter coragem e ousar imaginar um mundo novo. Não há tempo a perder, já que tantas derrotas da
História se podem resumir em duas palavras: tarde demais», concluiu Luca Jahier.
Nos seus discursos de tomada de posse, as duas vice-presidentes discorreram sobre a importância do trabalho do CESE.
«O CESE tem um papel único e fundamental a desempenhar neste contexto, estando em posição de apresentar a visão equilibrada
dos parceiros sociais e da sociedade civil organizada sobre a forma mais eficaz de colaborar para alcançar uma Europa mais unida e
mais federal», afirmou Milena Angelova.
«O Comité é o verdadeiro ponto de diálogo, a ponte entre as instituições europeias e a máquina que mantém tudo em movimento. E,
nesta função, temos de ouvir e de nos fazer ouvir», afirmou Isabel Caño Aguilar.
Ver o discurso inaugural de Luca Jahier, recém-eleito presidente do CESE. (ll)

Isabel Caño Aguilar (Espanha) eleita vice-presidente do CESE responsável pela
Comunicação
Isabel Caño Aguilar (Espanha) , membro do Grupo dos Trabalhadores, ocupará um dos
dois cargos de vice-presidente do Comité Económico e Social Europeu (CESE) por um
mandato de dois anos e meio, de 2018 a 2020. Será responsável pelas questões de
comunicação. Ocupará um dos cargos superiores no CESE juntamente com o recém-eleito
presidente Luca Jahier (Itália), antigo presidente do Grupo dos Interesses Diversos, e a
vice-presidente Milena Angelova (Bulgária), membro do Grupo dos Empregadores, que
será responsável pelos assuntos orçamentais.
Após a eleição que a consagrou vice-presidente responsável pela Comunicação, Isabel
Caño Aguilar afirmou: «O CESE é um verdadeiro espaço de diálogo, a ponte entre as
instituições europeias e os cidadãos da UE. E, como tal, temos de estar à escuta e de nos
fazer ouvir. No âmbito das competências específicas que me são cometidas, apostaremos
no reforço da comunicação sobre o significado da Europa e as responsabilidades do Comité na construção europeia. Creio que
devemos fazer ouvir mais os nossos pontos de vista e recorrer a iniciativas locais para dar a conhecer a situação real no terreno. Só
assim poderemos contribuir para melhores condições de vida e de trabalho no nosso continente».
Clique aqui para consultar o perfil de Isabel Caño Aguilar (jk).

Milena Angelova (Bulgária) é a nova vice-presidente do CESE responsável pelo
Orçamento
Milena Angelova (Bulgária), membro do Grupo dos Empregadores, ocupará um dos dois
cargos de vice-presidente do Comité Económico e Social Europeu (CESE) por um mandato de
dois anos e meio, de 2018 a 2020. Será responsável pelas questões orçamentais.
Após a eleição que a consagrou vice-presidente responsável pelo Orçamento, Milena
Angelova declarou: «O Comité Económico e Social Europeu tem um papel único e
fundamental a desempenhar, estando em posição de apresentar a visão equilibrada dos
parceiros sociais e da sociedade civil organizada sobre a forma mais eficaz de colaborar em
prol de uma Europa mais unida e mais federal, capaz de tirar o melhor partido das
oportunidades oferecidas pela Quarta Revolução Industrial, a inteligência artificial e a
digitalização, e de enfrentar os desafios associados ao aumento do medo, da xenofobia e da
migração. Devemos apostar numa Europa mais orientada e mais eficaz – e em "fazer menos
com mais eficiência”. Neste aspeto, creio que o lema da atual Presidência búlgara do Conselho da União Europeia – A união faz a força
– é diretamente pertinente e deve ser apoiado sem reservas».
Clique aqui para consultar o perfil de Milena Angelova. (sg)

Mais mulheres em cargos de chefia no CESE
Das duas vice-presidentes às novas responsáveis pelas secções dos assuntos
sociais e dos consumidores, passando pela equipa do presidente, a nova liderança
do CESE aposta em força nas mulheres.
Além de – coisa inédita na sua história – ter duas mulheres na vice-presidência, o CESE
conta agora com várias mulheres numa série de posições-chave, sendo de destacar:
A conselheira austríaca Christa Schweng, do Grupo dos Empregadores, que está à
frente da secção responsável pelos assuntos sociais (SOC), um dos principais
domínios de intervenção do Comité.
A conselheira sueca Ariane Rodert, do Grupo da Europa da Diversidade, que dirige a
secção responsável pelos assuntos relacionados com o mercado interno e os
consumidores (INT).
Ambas se vêm juntar a Dilyana Slavova (Grupo da Europa da Diversidade), da Bulgária, e a Lucie Studničná (Grupo dos
Trabalhadores), da República Checa, que desde o início do atual mandato (2015-2020) estão à cabeça da Secção Especializada de
Relações Externas (REX) e da Comissão Consultiva das Mutações Industriais (CCMI), respetivamente. A alemã Gabriele Bischoff, por

seu turno, permanece no cargo de presidente do Grupo dos Trabalhadores.
A equipa do presidente é maioritariamente composta por mulheres, incluindo a chefe de gabinete Alicja Magdalena Herbowska, a
porta-voz Daniela Vincenti, a conselheira em matéria de relações internacionais Daniela Rondinelli e a perita no domínio da
cultura e da juventude Katherine Heid, a par de demais pessoal de apoio.
«A um ano das eleições europeias, precisamos de escutar as pessoas do nosso continente. Metade delas pensa que deveria haver
mais mulheres em cargos de decisão política. Sete em cada dez é a favor de medidas jurídicas para garantir a paridade entre homens
e mulheres na política. Está na hora de quebrar o proverbial “teto de vidro”. Muitos falam nisso em teoria – eu decidi pô-lo em prática.
Temos de fazer o que pregamos», afirma o presidente Luca Jahier no seu blogue.
Para saber mais, visite o blogue do presidente. (dm)

Presidência do CESE e presidentes dos grupos e das secções especializadas 20182020
Presidente

Luca Jahier

Vice-presidentes

Isabel Caño Aguilar

Milena Angelova

Vice-presidente do CESE e presidente do Grupo da
Comunicação

Vice-presidente do CESE e presidente do Grupo
do Orçamento

Presidentes dos grupos

Jacek Krawczyk
Presidente do Grupo dos Empregadores

Gabriele Bischoff

Arno Metzler

Presidente do Grupo dos
Trabalhadores

Presidente do Grupo da Europa da
Diversidade

Presidentes das secções especializadas

Stefano Palmieri
Presidente da Secção
Especializada da União
Económica e Monetária e
Coesão Económica e Social
(ECO)

Maurizio Reale

Ariane Rodert

Dilyana Slavova

Presidente da Secção
Especializada do Mercado
Único, Produção e
Consumo (INT)

Presidente da Secção
Especializada de
Relações Externas
(REX)

Presidente da Secção
Especializada de
Agricultura,
Desenvolvimento
Rural e Ambiente
(NAT)

Pierre Jean Coulon
Presidente da Secção
Especializada de
Transportes, Energia,
Infraestruturas e
Sociedade da Informação
(TEN)

Christa Schweng

Lucie Studničná
Presidente da Comissão
Consultiva das Mutações
Industriais (CCMI)

Presidente da Secção Especializada de
Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania
(SOC)
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