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Luca Jahier
Meritförteckning

Personuppgifter
Förnamn: Luca
Efternamn: Jahier
Födelseort och födelsedatum: 6 december 1962, Turin, Italien
Gift med Marina Serio
Två barn: Beatrice (19) och Victor (12)
Adress arbetsplats: Rue Belliard 99-101, 1000 Bryssel
Telefon: +32 (0) 5468409
E-post: president.eesc@eesc.europa.eu

Karriär vid EESK
Sedan april 2018
Oktober 2011–2018

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande
Ordförande för grupp III inom EESK (omvald två gånger) och medlem
i kommitténs presidium
Oktober 2008–2010
Ordförande för uppföljningskommittén AVS–EU och ordförande för den
permanenta studiegruppen om invandring och integration
Oktober 2006–2008
Vice ordförande för grupp III, medlem av kommitténs presidium och medlem av
de gemensamma rådgivande kommittéerna EU–Kroatien och EU–Turkiet
September 2004–2006 Vice ordförande för facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och
medborgarna inom EESK
Sedan september 2002 Medlem i kommitténs grupp III, sektorsgrupperingen för den sociala ekonomin

Övriga yrkeserfarenheter
Juni 2008–mars 2012
2004-2008
Mars 2006
Sedan 2003
Februari
september 2006
2001–2006
2001

Ordförande för ACLI:s nationella råd (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani)
Medlem av ACLI:s nationella förvaltningskommitté, med ansvar för
internationella förbindelser
Grundare av IXE (Initiative of Christians for Europe), ett nätverk av europeiska
sociala organisationer
Medlem av Social Platform
2001– Vice ordförande för International ACLI Federation i Bryssel
Medlem i styrelsen för det permanenta forumet för den tredje sektorn, Italien
Grundare av Retinopera, ett nätverk för de främsta italienska katolska
organisationerna
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2000–2004

Vice ordförande för den italienska kyrkliga kommittén för minskning av de
fattigaste ländernas utlandsskuld
Aktiv inom internationellt samarbete inom CISV (Comunità Impegno Servizio
Volontariato) i Turin och inom nätverk och sammanslutningar av nationella och
europeiska icke-statliga organisationer

1980–2000

Utbildning
1987
1980–1981

Examen i statsvetenskap (internationella studier) med betyget väl godkänd vid
universitetet i Turin
Studentexamen (naturvetenskaplig linje) – Istituto Sociale dei Padri Gesuiti, Turin

Språk
Italienska – modersmål
Franska – flytande
Engelska – flytande

Föredragande/medföredragande för yttranden från EESK på följande teman:












Framtidsutsikter för den afrikanska sociala ekonomin
Samarbete mellan EU, Afrika och Kina
Främja solidariteten mellan generationerna
En uppdaterad analys av kostnaderna för uteblivna åtgärder på EU-nivå
Stadgarna för europeiska politiska partier
Den förnyade Lissabonstrategins externa dimension
Genomförandet av artikel 11 i Lissabonfördraget om deltagandedemokrati
EMU:s sociala dimension
Förbättring av Lissabonfördragets funktionssätt och eventuella utvärderingar och justeringar av EU:s
nuvarande institutionella struktur
Den europeiska pelaren för sociala rättigheter
EU-strategin för internationella kulturella förbindelser

