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Editorial
Dragi cititori,
În calitate de nouă vicepreședinte a CESE responsabilă cu comunicarea, am plăcerea
de a deschide această ediție specială a buletinului nostru informativ consacrată
reînnoirii la jumătatea mandatului a funcțiilor superioare de conducere în cadrul CESE.
La sesiunea sa plenară din luna aprilie, CESE a ales o nouă conducere pentru a orienta
lucrările sale de-a lungul următorilor doi ani și jumătate, în fruntea căreia se va afla
Luca Jahier, în funcția de președinte al Comitetului. În acest supliment, vă prezentăm
numele și chipurile care vor reprezenta societatea civilă europeană la cel mai înalt
nivel și vor exprima punctele dumneavoastră de vedere, vor pune în practică
cunoștințele dumneavoastră de specialitate și vor da glas preocupărilor dumneavoastră
la Bruxelles, în decursul următoarelor 30 de luni.
Nu va fi o sarcină ușoară, având în vedere provocările majore care se întrezăresc: alegerile europene din 2019 vor constitui o
importantă încercare de rezistență, iar UE va avea nevoie de toate energiile și sinergiile pe care le poate mobiliza pentru a
învinge forțele eurosceptice care au câștigat teren de la începutul crizei. În același timp, trebuie negociat „actul de divorț” cu
Regatul Unit și trebuie elaborat un nou cadru financiar multianual pentru acest nou scenariu. Vom avea, așadar, multe de făcut.
Astfel cum veți putea constata în acest buletin, în cadrul noii conduceri se află numeroase alte femei, alături de mine.
Nădăjduiesc că vom aduce noi perspective, o nouă vigoare și noi soluții pentru a contribui la întâmpinarea numeroaselor
provocări cu care se confruntă Europa, fără a pierde din vedere coeziunea socială, care se află în centrul preocupărilor CESE.
Comunicarea va reprezenta o parte esențială a setului de instrumente de care dispune Europa. Sarcina noastră în calitate de
comunicatori în acest context dificil va consta în formularea unui contradiscurs care să scoată în evidență adevăratele realizări
și atuuri ale Europei și în punerea în aplicare sistematică a acestuia, cu răbdare, pentru a zădărnici intențiile de culpabilizare ale
euroscepticilor.
Vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a fi la înălțimea acestei sarcini și le doresc tuturor colegilor mei membri o
perioadă de doi ani și jumătate rodnică în serviciul societății civile europene.
Isabel Caño Aguilar
Vicepreședinta CESE responsabilă pentru comunicare

Pe scurt
Noua față a Biroului CESE
La 18 aprilie s-a reînnoit Biroul CESE și au fost aleși un nou președinte și vicepreședinte.
Organul este alcătuit din următorii 39 de membri:

Grupul „Angajatori”

Grupul „Lucrători”

Grupul „Diversitate
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

Biroul este organul care ia decizii politice în cadrul CESE. Principala sa sarcină este să organizeze și să coordoneze activitatea
organelor CESE și să stabilească orientările politice pentru această activitate.
Este alcătuit din președinte, cei doi vicepreşedinţi, cei trei președinți de grup și preşedinţii secţiunilor, și trebuie să cuprindă cel puțin
un reprezentant – și cel mult trei reprezentanți – din fiecare stat membru.

Știrile CESE
rEUnaissance: Noul președinte al CESE se angajează să revigoreze implicarea
civică pentru o Europă durabilă
Luca Jahier, membru italian al Comitetului Economic și Social European (CESE), a devenit
cel de-al 32-lea președinte al acestui organ al UE, pe care îl va conduce în următorii doi ani
și jumătate împreună cu cele două noi vicepreședinte, Milena Angelova (Bulgaria),
responsabilă cu bugetul, și Isabel Caño Aguilar (Spania), responsabilă cu comunicarea.
Într-un discurs entuziast, ținut la 18 aprilie în cadrul sesiunii plenare a CESE care a marcat
sfârşitul președinției dlui Georges Dassis, noul președinte a prezentat cele patru priorități
ale programului său: dezvoltarea durabilă, promovarea păcii, consolidarea rolului
culturii și intenția de a face auzită vocea tinerilor din Europa .
„Vă invit pe toți să vă alăturați angajamentului meu civic ferm pentru un viitor durabil în
Europa. Vă invit să visați împreună cu mine la o Europă revitalizată și să lucrăm împreună
pentru o a doua Renaștere europeană!”, a declarat dl Jahier în fața celor 350 de membri ai CESE, care, în urma numirii noului Birou,
constituie un exemplu remarcabil în materie de egalitate de gen, multe funcții superioare fiind ocupate de femei.
Europa – afectată încă de nivelul ridicat al sărăciei și de o criză nesoluționată a migrației, precum și de nivelul scăzut al încrederii în
instituțiile democratice – ar avea de câștigat de pe urma unei ample revoluții umaniste și a unei transformări similare celei din
perioada Renașterii, a adăugat dl Jahier, exprimându-și speranța că cele patru priorități ale sale „pentru o agendă unificatoare pentru
viitor” ar putea da acestei „rEUnaissance” o șansă reală.
Salutând activitatea predecesorului său, dl Dassis, în domenii importante, cum ar fi migrația, pilonul social și viitorul Europei, dl
Jahier a declarat că va continua pe această cale și va urmări să consolideze în continuare rolul CESE în combaterea tendințelor
populiste și naționaliste, precum și în stoparea restrângerii spațiului civic.
„Pentru Europa de mâine, trebuie să dăm dovadă de curaj și să îndrăznim să ne imaginăm o lume nouă. Nu avem timp de pierdut;
multe insuccese înregistrate de-a lungul istoriei pot fi rezumate în două cuvinte: prea târziu”, a conchis dl Jahier.
În discursurile lor inaugurale, cele două vicepreședinte au vorbit despre importanța activității CESE.
„CESE are un rol esențial și unic de îndeplinit, fiind în măsură să prezinte o poziție echilibrată a partenerilor sociali și a societății civile
organizate cu privire la modalitatea de a colabora mai eficient pentru a realiza o Europă mai unită și mai federală”, a declarat dna
Angelova.
Dna Caño Aguilar a afirmat: „Comitetul este adevăratul punct de plecare pentru dialog, puntea dintre instituțiile europene și
mecanismul care ține totul în mișcare. În virtutea acestui fapt, trebuie să știm să ascultăm și să ne facem cunoscute punctele de
vedere”.
Urmăriți discursul inaugural rostit de Luca Jahier în urma alegerii sale în funcția de președinte al CESE. (ll)

Isabel Caño Aguilar (Spania) aleasă în funcția de vicepreședintă a CESE
responsabilă cu comunicarea
Isabel Caño Aguilar (Spania) , membră a Grupului „Lucrători”, va fi una din cele două
vicepreședinte ale Comitetului Economic și Social European (CESE) pentru un mandat de doi
ani și jumătate, în perioada 2018 - 2020. Aceasta va fi responsabilă cu chestiunile legate de
comunicare. Dna Caño Aguilar va ocupa una din funcțiile superioare de conducere în cadrul
CESE, alături de președintele nou ales, dl Luca Jahier (Italia) , fost președinte al
Grupului „Activități diverse”, și de vicepreședinta Milena Angelova (Bulgaria), membră a
Grupului „Angajatori”, care va fi responsabilă cu chestiunile legate de buget.
În urma alegerii sale, vicepreședinta responsabilă cu comunicarea, Isabel Caño Aguilar, a
afirmat: „CESE este un adevărat punct de plecare pentru dialog, puntea dintre instituțiile
europene și cetățenii europeni. În virtutea acestui fapt, trebuie să știm să ascultăm și să ne
facem cunoscute punctele de vedere. În cadrul competențelor specifice de care dispunem,
vom consolida comunicarea cu privire la însemnătatea Europei și la responsabilitățile ce îi revin Comitetului în construirea Europei.
Cred că trebuie să ne facem auzite în mai mare măsură punctele de vedere și să recurgem la inițiative locale pentru a face cunoscută
situația reală la nivel de teren. Doar astfel vom fi în măsură să contribuim la îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă pe
continentul nostru”.
Faceți clic aici pentru a consulta profilul dnei Isabel Caño Aguilar. (jk)

Milena Angelova (Bulgaria) este noua vicepreședintă a CESE responsabilă cu
bugetul
Milena Angelova (Bulgaria), membră a Grupului „Lucrători”, va fi una din cele două
vicepreședinte ale Comitetului Economic și Social European (CESE) pentru un mandat de doi
ani și jumătate, în perioada 2018 - 2020. Aceasta va fi responsabilă cu chestiunile legate de
buget.
În urma alegerii sale, vicepreședinta responsabilă cu bugetul, Milena Angelova, a afirmat:
„Comitetul Economic şi Social European are un rol esențial și unic de îndeplinit, fiind în
măsură să prezinte o poziție echilibrată a partenerilor sociali și a societății civile organizate
cu privire la modalitatea de a colabora mai eficient pentru a realiza o Europă mai unită și mai
federală, capabilă să valorifice la maximum oportunitățile oferite de cea de-a patra revoluție
industrială, de inteligența artificială și de digitalizare, și să întâmpine provocările legate de
temerile tot mai mari, de xenofobie și de migrație. Obiectivul nostru ar trebui să fie o Europă
mai concentrată asupra obiectivelor și mai eficace și ar trebui să punem în aplicare scenariul „Mai puțin, dar mai eficient”. În acest
sens, consider că motto-ul actualei Președinții bulgare a Consiliului Uniunii Europene – «Uniți suntem puternici» – este absolut
relevant și trebuie asumat pe deplin”.
Faceți clic aici pentru a consulta profilul dnei Milena Angelova. (sg)

Mai multe femei în funcții de conducere la CESE
Multe femei în noua conducere a CESE: de la cele două vicepreședinte, la
preşedintele nou alese ale secţiunilor pentru afaceri sociale și protecția
consumatorilor şi întreaga echipă a președintelui
Pe lângă cele două vicepreședinte, o premieră în istoria instituției, la CESE, femeile ocupă și
alte poziții-cheie. Printre ele:
Membra austriacă Christa Schweng din Grupul „Angajatori” este președinta Secțiunii
pentru afaceri sociale (SOC), unul dintre principalele domenii de politică ale
Comitetului.
Membra suedeză Ariane Rodert din Grupul „Diversitate Europa” este președinta
Secțiunii pentru piaţa internă și protecția consumatorilor (INT).
Ele se alătură membrei bulgare Dilyana Slavova (Grupul „Diversitate Europa”) și membrei
cehe Lucie Studničná (Grupul „Lucrători”), președinta Secțiunii pentru relații externe (REX), respectiv a Comisiei consultative pentru

mutații industriale (CCMI), de la începutul mandatului actual (2015-2020), în timp ce Gabriele Bischoff din Germania va fi în
continuare președinta Grupului „Lucrători”.
Echipa președintelui este alcătuită în cea mai mare parte din femei: șefa de cabinet Alicja Magdalena Herbowska, purtătoarea de
cuvânt Daniela Vincenti, consiliera pentru relaţii internaţionale Daniela Rondinelli și experta în domeniul culturii și tineretului
Katherine Heid, alături de alte membre ale personalului de sprijin.
„Cu un an înainte de alegerile europene trebuie să-i ascultăm pe locuitorii continentului nostru. Jumătate dintre ei consideră că ar
trebui să existe mai multe femei în funcții de decizie politică, șapte din zece fiind în favoarea unor măsuri juridice care să asigure
paritatea între bărbați și femei în viața politică. Este momentul să spargem „plafonul de sticlă”. Mulți vorbesc despre asta – eu am
decis să acționez. Trebuie să aplicăm teoria în practică”, a declarat preşedintele Luca Jahier pe blogul său.
Pentru detalii, consultați blogul președintelui. (dm)

Președinția CESE și președinții grupurilor și secțiunilor 2018-2020
Președinte

Luca JAHIER

Vicepreședinte

Isabel CAÑO AGUILAR

Milena ANGELOVA

Vicepreședintă a CESE/Președinta Grupului pentru
comunicare

Vicepreședintă a CESE/Președinta Grupului
pentru buget

Preşedinţi ai grupurilor

Jacek KRAWCZYK
Președintele Grupului „Angajatori”

Gabriele BISCHOFF

Arno METZLER

Președinta Grupului
„Lucrători”

Președintele Grupului „Diversitate
Europa”

Preşedinți ai secţiunilor

Stefano PALMIERI
Președintele Secțiunii
pentru uniunea economică
și monetară și coeziune
economică și socială (ECO)

Ariane RODERT

Dilyana SLAVOVA

Președinta Secţiunii pentru
piaţa unică, producție și
consum (INT)

Președinta Secțiunii
pentru relații externe
(REX)

Maurizio REALE
Președintele Secțiunii
pentru agricultură,
dezvoltare rurală și
protecția mediului
(NAT)

Pierre Jean COULON
Președintele Secțiunii
pentru transporturi,
energie, infrastructură și
societatea informațională
(TEN)

Christa SCHWENG

Lucie STUDNIČNÁ
Președinta Comisiei consultative
pentru mutații industriale (CCMI)

Președinta Secțiunii pentru ocuparea
forței de muncă, afaceri sociale și
cetățenie (SOC)
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