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DA 

Luca Jahier 

Curriculum Vitae 

 

Personoplysninger 
 

Fornavn: Luca  

Efternavn: Jahier 

Fødested og -dato: 6. december 1962, Torino, Italien  

Gift med Marina Serio 

To børn: Beatrice (19) og Victor (12) 

Arbejdsadresse: Rue Belliard 99-101, 1000 Bruxelles 

Telefon: +32 (0) 546 8409 

E-mail: president.eesc@eesc.europa.eu  

 

 

Karriere i EØSU 

 

Siden april 2018 Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

okt. 2011-2018 Formand for EØSU's Gruppe III (genvalgt to gange) og medlem af EØSU's 

præsidium 

okt. 2008-2010 Formand for Opfølgningsudvalget AVS/EU og formand for den permanente 

studiegruppe "Indvandring og integration". 

okt. 2006-2008 Næstformand for Gruppe III, medlem af EØSU's præsidium, medlem af de 

blandede rådgivende udvalg EU/Kroatien og EU/Tyrkiet 

sept. 2004-2006 Næstformand for EØSU's Sektion for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og 

Unionsborgerskab 

siden sept. 2002  Medlem af EØSU's Gruppe III, tilhørende kategorien "Socialøkonomi" 

 

Anden erhvervserfaring 

 

juni 2008 – marts 2012 Formand for ACLI's nationale råd (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, 

kristelige sammenslutninger af italienske arbejdstagere) 

2004-2008 Medlem af ACLI's nationale styringsudvalg, med ansvar for internationale 

forbindelser 

marts 2006  Grundlægger af IXE (initiativet for kristne for Europa), et netværk af europæiske 

sociale organisationer 

siden 2003 Medlem af den sociale platform 

feb. 2001 - sept. 2006 Næstformand for den internationale ACLI-føderation, Bruxelles 

2001-2006 Medlem af styrelsen for det permanente forum for den tredje sektor i Italien 

2001 Grundlægger af Retinopera, et netværk af de vigtigste italienske katolske 

organisationer 

2000-2004 Næstformand for fonden det italienske kirkelige udvalg for reduktion af de 

fattigste landes udlandsgæld 
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1980-2000 Aktiv inden for internationalt samarbejde i CISV (Comunità Impegno Servizio 

Volontariato, en italiensk volontørtjeneste) i Torino og med netværk og 

sammenslutninger af nationale og europæiske NGO'er 

 

Uddannelse 

 

1987 Kandidateksamen i statskundskab med udmærkelse (internationale studier), 

Torino universitet 

1980-1981 Studentereksamen (naturvidenskab), Istituto Sociale dei Padri Gesuiti, Torino 

 

Sprog 

 

Italiensk – modersmål 

Fransk – flydende 

Engelsk – flydende 

 

Ordfører/medordfører for EØSU-udtalelser om følgende emner: 

 

 perspektiver for Afrikas socialøkonomi 

 samarbejde mellem EU, Afrika og Kina 

 fremme af solidariteten mellem generationerne 

 en opdateret undersøgelse af omkostningerne ved manglende EU-tiltag 

 statutten for de europæiske politiske partier 

 den eksterne dimension af den fornyede Lissabonstrategi 

 implementeringen af Lissabontraktatens artikel 11 om deltagelsesdemokrati 

 ØMU'ens sociale dimension 

 forbedret funktionsmåde for Lissabontraktaten og en mulig udvikling og tilpasning af EU's 

nuværende institutionelle struktur 

 den europæiske søjle for sociale rettigheder 

 EU's strategi for internationale kulturelle forbindelser 
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