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Luca JAHIER 

Ansioluettelo 

 

Henkilötiedot 
 

Etunimi: Luca  

Sukunimi: JAHIER 

Syntymäaika ja -paikka: 6. joulukuuta 1962, Torino, Italia  

Naimisissa Marina Serion kanssa 

Kaksi lasta: Beatrice (19) ja Victor (12) 

Työosoite: Rue Belliard 99–101, 1000 Bryssel 

Puhelin: +32 5468409 

Sähköposti: president.eesc@eesc.europa.eu  

 

 

Ura ETSK:ssa 

 

Huhtikuu 2018 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja 

Lokakuu 2011 – 2018 ETSK:n ryhmä III:n puheenjohtaja (valittiin tehtävään uudestaan kaksi kertaa) ja 

ETSK:n työvaliokunnan jäsen 

Lokakuu 2008 – 2010 EU:n ja AKT-maiden seurantakomitean puheenjohtaja sekä pysyvän 

valmisteluryhmän ”maahanmuutto ja kotouttaminen” puheenjohtaja 

Lokakuu 2006 – 2008 ETSK:n ryhmä III:n varapuheenjohtaja, komitean työvaliokunnan jäsen sekä 

EU:n ja Kroatian ja EU:n ja Turkin neuvoa-antavien sekakomiteoiden jäsen 

Syyskuu 2004 – 2006 ETSK:n ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -erityisjaoston 

varapuheenjohtaja 

Syyskuu 2002 –  ETSK:n jäsen ryhmässä III ja eturyhmässä ”yhteisötalous” 

 

Muu työkokemus 

 

Kesäkuu 2008 – 

maaliskuu 2012 

Italian työntekijöiden kristillisten yhdistysten liiton ACLI:n kansallisen neuvoston 

puheenjohtaja 

2004–2008 ACLI:n kansallisen hallintokomitean jäsen, vastuualueenaan kansainväliset 

suhteet 

Maaliskuu 2006  perustamassa eurooppalaisten yhteiskunnallisten järjestöjen IXE-verkostoa 

(Initiative of Christians for Europe) 

2003– sosiaalifoorumin jäsen 

Helmikuu 2001 – 

syyskuu 2006 

Brysselissä toimivan kansainvälisen ACLI-liiton varapuheenjohtaja 

2001–2006 Italian kolmannen sektorin pysyvän foorumin neuvoston jäsen 

2001 perustamassa Italian keskeisten katolisten järjestöjen Retinopera-verkostoa 
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2000–2004 köyhimpien maiden ulkomaisen velan vähentämistä tavoittelevan italialaisen 

kirkollisen komitean alaisen säätiön varapuheenjohtaja 

1980–2000 aktiivinen kansainvälisen yhteistyön alalla italialaisessa 

vapaaehtoistyöjärjestössä CISV:ssä Torinossa sekä valtakunnallisten ja 

eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen verkostoissa ja järjestöissä 

 

Koulutus 

 

1987 valtiotieteiden maisteriksi (kansainvälisten suhteiden tutkimus) kiitettävin arvosanoin 

Torinon yliopistosta 

1980–1981 ylioppilaaksi (luonnontieteiden linja) Torinon Istituto Sociale dei Padri 

Gesuiti -oppilaitoksesta 

 

Kielitaito 

 

italia – äidinkieli 

ranska – sujuva taito 

englanti – sujuva taito 

 

Esittelijänä seuraavista aiheista laadituissa ETSK:n lausunnoissa: 

 

 Afrikkalaisen osuus- ja yhteisötalouden näkymät 

 EU:n ja Afrikan yhteistyö Kiinan kanssa 

 Sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen 

 Ajantasainen analyysi EU:n toimien puuttumisesta aiheutuvista kustannuksista 

 Euroopan tason poliittisten puolueiden perussääntö 

 Uudistetun Lissabonin strategian ulkoinen ulottuvuus 

 Osallistavaa demokratiaa koskevan Lissabonin sopimuksen 11 artiklan täytäntöönpano 

 Talous- ja rahaliiton sosiaalinen ulottuvuus 

 Lissabonin sopimuksen toimivuuden parantaminen ja EU:n nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset 

kehityskulut ja mukautukset 

 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 

 Kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia 
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