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Curriculum Vitae 

 

Persoonlijke gegevens 
 

Voornaam: Luca  

Achternaam: JAHIER 

Geboortedatum en -plaats: 6 december 1962, Turijn, Italië  

Getrouwd met Marina Serio 

Twee kinderen: Beatrice (19) en Victor (12) 

Kantooradres: Belliardstraat 99-101 B-1040 Brussel 

Tel.: +32 0 546 8409 

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

 

 

Loopbaan binnen het EESC 

 

Sinds april 2018 Voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité 

Okt. 2011-2018 Voorzitter van groep III van het EESC (twee maal herkozen) en lid van het 

EESC-bureau 

Okt. 2008-2010 Voorzitter van het follow-upcomité ACS-EU en voorzitter van de vaste 

studiegroep Immigratie en Integratie 

Okt. 2006-2008 Vicevoorzitter van groep III, lid van het EESC-bureau en lid van de gemengde 

raadgevende comités EU-Kroatië en EU-Turkije. 

Sept. 2004-2006 Vicevoorzitter van de afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap 

van het EESC 

Sinds sept. 2002  Lid van groep III van het EESC, behorend tot de categorie Sociale Economie 

 

Andere beroepservaring 

 

Juni 2008-maart 2012 Voorzitter van de nationale raad van de ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori 

Italiani - christelijke verenigingen van Italiaanse werknemers) 

2004-2008 Lid van het nationale bestuurscomité van de ACLI, belast met internationale 

betrekkingen 

Maart 2006  Oprichter van IXE (Initiatief van Christenen voor Europa), een netwerk van 

Europese maatschappelijke organisaties 

Sinds 2003 Lid van het Sociaal Platform 

Feb. 2001-Sept. 2006 Vicevoorzitter van de internationale ACLI-federatie, Brussel 

2001-2006 Lid van de raad van het permanent forum van de derde sector in Italië 

2001 Oprichter van Retinopera, een netwerk van de belangrijkste Italiaanse 

katholieke organisaties 
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2000-2004 Vicevoorzitter van de Italiaanse kerkelijke stichting voor de vermindering van de 

buitenlandse schuld van de armste landen 

1980-2000 Actief op het gebied van internationale samenwerking binnen de CISV 

(Comunità Impegno Servizio Volontariato, een Italiaanse organisatie voor 

vrijwilligersdienst) in Turijn en binnen netwerken en verenigingen van nationale 

en Europese ngo's 

 

Opleiding 

 

1987 Cum laude afgestudeerd in de politieke wetenschappen (internationale studies), 

Universiteit van Turijn 

1980-1981 Diploma secundair onderwijs (wetenschappelijke richting), Istituto Sociale dei Padri 

Gesuiti in Turijn 

 

Talenkennis 

 

Italiaans – moedertaal 

Frans – vloeiend 

Engels – vloeiend 

 

Rapporteur/corapporteur voor EESC-adviezen over de volgende onderwerpen: 

 

 Perspectieven voor de sociale economie in Afrika 

 Samenwerking tussen de EU, Afrika en China 

 Bevordering van solidariteit tussen de generaties 

 Een bijgewerkte analyse van de kosten van een niet-verenigd Europa 

 Het statuut van Europese politieke partijen 

 De externe dimensie van de hernieuwde Lissabonstrategie 

 De toepassing van artikel 11 van het Verdrag van Lissabon inzake de participatiedemocratie 

 De sociale dimensie van de EMU 

 De verbetering van de werking van het Verdrag van Lissabon en mogelijke ontwikkelingen en 

aanpassingen van de huidige institutionele opzet van de EU 

 De Europese pijler van sociale rechten 

 De EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen 
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