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EESK INFOS SPECIALUTGÅVA – EESK:S NYA LEDNING
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Ledare
Kära läsare!
Det är ett nöje för mig att som EESK:s nya vice ordförande med ansvar för
kommunikation få inleda denna specialutgåva av vårt nyhetsbrev, som ägnas åt
EESK:s halvtidsombildning och nytillsättningen av de ledande befattningarna.
Vid sin plenarsession i april valde EESK ett nytt ledarskap för verksamheten de
kommande två och ett halvt åren med Luca Jahier som ordförande. I denna bilaga
presenterar vi de namn och ansikten som kommer att företräda det europeiska civila
samhället på högsta nivå, föra fram era åsikter och er sakkunskap och vara er röst i
Bryssel under de kommande 30 månaderna.
Det kommer inte att bli någon lätt uppgift med tanke på de stora utmaningar som
ligger framför oss: Valet till Europaparlamentet 2019 kommer att bli ett viktigt styrkeprov och EU kommer att behöva all energi
och synergi som kan uppbådas för att besegra de EU-skeptiska krafterna, som har stärkts efter krisen. Samtidigt måste
räkningen för skilsmässan med Förenade kungariket förhandlas fram, och en ny flerårig budgetram måste utarbetas för detta
nya scenario. Vi har alltså mycket att göra.
Som framgår på andra ställen i detta nyhetsbrev är jag långt ifrån den enda kvinnan i det nya ledarskapet. Förhoppningsvis
kommer vi att föra med oss nya perspektiv, nya styrkor och nya lösningar på Europas många utmaningar, och bevaka den
sociala sammanhållningen, som står i centrum för EESK:s intresse.
Kommunikation kommer att vara en väsentlig del av Europas verktygslåda. Vår uppgift som kommunikatörer i denna
utmanande miljö blir att utveckla motargument och berätta om Europas verkliga framsteg och styrkor, och sprida det budskapet
tålmodigt och systematiskt för att besegra EU-skeptikernas försök att svartmåla EU.
Vi kommer att göra vårt yttersta för att klara av denna uppgift, och jag önskar alla mina ledamotskollegor två och ett halvt
fruktbara år i det europeiska civila samhällets tjänst.
Isabel Caño Aguilar
EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation

I korthet
Nya ansikten i EESK:s presidium
Den 18 april fick EESK en ny ordförande och nya vice ordförande – och dessutom ombildades presidiet.
Presidiet består av 39 medlemmar. Följande ingår:

Arbetsgivargruppen

Arbetstagargruppen

Gruppen Mångfald 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 Laurențiu Plosceanu

João Dias da Silva

Karolina Dreszer-Smalec

Karin Ekenger

Andrej Zorko

Ariane Rodert

Jože Smole

Agnes Tolmie

Rudolf Kropil

Presidiet är det EESK-organ som fattar politiska beslut. Dess huvudsakliga uppgift är att organisera och samordna arbetet inom EESK:s
olika organ och att fastställa politiska riktlinjer för detta arbete.
Presidiet består av ordföranden, de två vice ordförandena, de tre gruppordförandena och sektionsordförandena, och i presidiet ska
även ingå minst en ledamot (och högst tre) från varje medlemsstat.

EESK-nyheter
rEUnaissance: EESK:s nya ordförande lovar att blåsa nytt liv i
samhällsengagemanget för ett hållbart Europa
Luca Jahier från Italien har valts till den 32:a ordföranden för Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén (EESK), som han kommer att leda under de närmaste två och ett halvt
åren, tillsammans med sina två nya vice ordförande, Milena Angelova (Bulgarien), med
ansvar för budget och Isabel Caño Aguilar (Spanien), med ansvar för kommunikation.
I det inspirerande tal som den nya ordföranden höll den 18 april vid EESK:s plenarsession,
som samtidigt var den sista under Georges Dassis ordförandeskap, fastställde han de fyra
prioriteringarna för sitt program: hållbar utveckling, att främja fred, att stärka
kulturens roll och att ge en röst åt Europas unga .
"Jag vill uppmana er alla att delta i ett starkt samhällsengagemang för en hållbar europeisk
framtid. Jag hoppas att ni kommer att dela min dröm om ett Europa med ny energi, och att
vi kommer att arbeta tillsammans för en andra europeisk renässans!", sade Luca Jahier till de 350 ledamöterna i kommittén, som
efter utnämningen av sitt nya presidium står som ett lysande exempel på jämställdhet, med många kvinnor i ledande befattningar.
Europa, som fortfarande kämpar med en utbredd fattigdom, den pågående migrationskrisen och ett lågt förtroende för de
demokratiska institutionerna, skulle behöva en kraftfull humanistisk revolution och en omvandling liknande renässansen, sade Luca
Jahier och hoppades att hans fyra prioriteringar "för en förenande agenda för framtiden" kan ge denna "rEUnaissance" en verklig
chans.
Luca Jahier berömde sin företrädare, Georges Dassis, för det arbete han utfört i viktiga frågor som migration, den sociala pelaren
och EU:s framtid, och sade att han skulle fortsätta på denna väg och sträva efter att ytterligare förbättra EESK:s roll i kampen mot
nationalistiska och populistiska tendenser, samt ta itu med det krympande utrymmet för det civila samhället.
"För framtidens Europa måste vi vara modiga, vi måste våga föreställa oss en ny värld. Vi har ingen tid att förlora, eftersom så många
nederlag i historien kan sammanfattas i två ord: för sent", avslutade Luca Jahier.
I sina installationstal talade de två vice ordförandena om vikten av EESK:s arbete.
"EESK har en unik och avgörande roll att spela här, eftersom kommittén är i stånd att presentera arbetsmarknadsparternas och det
organiserade civila samhällets balanserade syn på hur man kan samarbeta effektivare för att uppnå ett mer sammanhållet och
federalt Europa", sade Milena Angelova.
Isabel Caño Aguilar sade att "kommittén är en verklig knutpunkt för dialog, bron mellan EU-institutionerna och det maskineri som
håller i gång allt. Och i denna roll måste vi lyssna och göra vår röst hörd."
Se Luca Jahiers installationstal efter att han blivit vald till EESK:s nya ordförande. (ll)

Den spanska ledamoten Isabel Caño Aguilar vald till EESK:s vice ordförande med
ansvar för kommunikation
Isabel Caño Aguilar från Spanien , medlem i Arbetstagargruppen, kommer att bli en av
de två vice ordförandena för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) under en
två och ett halvt år lång mandatperiod från 2018 till 2020. Hon kommer att ansvara för
kommunikationsfrågor. Hon kommer att ha en ledande ställning inom EESK tillsammans med
den nyvalde ordföranden Luca Jahier från Italien , före detta ordförande för Övriga
intressegrupper, och vice ordförande Milena Angelova från Bulgarien , medlem i
Arbetsgivargruppen, som kommer att bli vice ordförande med ansvar för budgetfrågor.
Efter att Isabel Caño Aguilar blivit vald till vice ordförande med ansvar för kommunikation
sade hon: EESK är en verklig knutpunkt för dialog, bron mellan EU-institutionerna och EUmedborgarna. Och i denna roll måste vi lyssna och göra vår röst hörd. Under mitt specifika
ansvar för kommunikation kommer vi att stärka kommunikationen om vad EU handlar om
och var kommitténs ansvar ligger när det gäller att forma EU. Jag anser att vi måste göra våra synpunkter hörda på ett bättre sätt och
använda lokala initiativ för att rapportera om den verkliga situationen på fältet. Det är endast på detta sätt som vi kan bidra till att
förbättra arbets- och livsvillkoren på vår kontinent.
Klicka här för att se Isabel Caño Aguilars profil (jk)

Bulgariska ledamoten Milena Angelova är EESK:s nya vice ordförande med ansvar
för budget
Milena Angelova från Bulgarien , medlem i Arbetsgivargruppen, kommer att vara en av
två vice ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) under en
mandatperiod på två och ett halvt år, från 2018 till 2020. Hon kommer att ansvara för
budgetfrågor.
Efter att ha blivit vald till vice ordförande med ansvar för budget sade Milena Angelova att
"Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har en unik och avgörande roll att spela
genom att EESK kan lägga fram arbetsmarknadsparternas och det organiserade civila
samhällets balanserade syn på hur man kan samarbeta effektivare för att uppnå ett mer
enat och mer federalt EU som på bästa möjliga sätt kan utnyttja möjligheterna med den
fjärde industriella revolutionen, artificiell intelligens och digitalisering och hantera
utmaningarna med ökande rädsla, främlingsfientlighet och migration. Vi bör sträva efter ett
mer målinriktat och effektivare EU, och att 'göra mindre men göra det effektivare'. I detta avseende anser jag att det nuvarande
bulgariska rådsordförandeskapets motto – Enade vi stå starka – har omedelbar relevans och att vi till fullo bör ställa oss bakom det."
Klicka här för en presentation av Milena Angelova. (sg)

Fler kvinnor på ledande befattningar inom EESK
EESK:s nya ledning kännetecknas av att många funktioner innehas av kvinnor,
alltifrån de två vice ordförandena till de nya ordförandena för facksektionerna för
sociala frågor och konsumentfrågor och ordförandens team.
Förutom att EESK nu för första gången någonsin har två kvinnliga vice ordförande samtidigt
har kommittén även flera kvinnor på andra ledande poster. Bland dessa kan nämnas
följande:
Den österrikiska ledamoten Christa Schweng, Arbetsgivargruppen, leder
facksektionen för sociala frågor (SOC), ett av kommitténs viktigaste politikområden.
Den svenska ledamoten Ariane Rodert, gruppen Mångfald Europa, leder
facksektionen för inre marknaden och konsumtion (INT).
De sällar sig till den bulgariska ledamoten Dilyana Slavova (gruppen Mångfald Europa) och
den tjeckiska ledamoten Lucie Studničná (Arbetstagargruppen), som har lett facksektionen för yttre förbindelser (REX) respektive
rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI) sedan början av den innevarande mandatperioden (2015–2020), medan den
tyska ledamoten Gabriele Bischoff blir kvar som ordförande för Arbetstagargruppen.

Ordförandens team består till största delen av kvinnor, till exempel Alicja Magdalena Herbowska, kanslichef, Daniela Vincenti,
talesperson, Daniela Rondinelli, rådgivare, internationella relationer, och Katherine Heid, sakkunnig på området kultur och
ungdomsfrågor, samt flera andra biträdande medarbetare.
"Såhär ett år före valet till Europaparlamentet måste vi lyssna på vår kontinents befolkning. Hälften av dem anser att det borde finnas
fler kvinnor på politiska beslutsfattande poster, och sju av tio stöder rättsliga åtgärder för att garantera jämställdhet mellan kvinnor
och män inom politiken. Det är dags att slå hål på glastaket. Många pratar om det – jag har beslutat att göra det. Vi måste leva upp till
våra stora ord", skrev ordförande Luca Jahier på sin blogg.
På ordförandens blogg kan du läsa mer. (dm)

EESK:s ordförandeskap samt grupp- och facksektionsordförandena 2018–2020
Ordförande

Luca Jahier

Vice ordförande

Isabel Caño Aguilar

Milena Angelova

EESK:s vice ordförande – kommunikationsgruppens
ordförande

EESK:s vice ordförande – budgetgruppens
ordförande

Gruppernas ordförande

Gabriele Bischoff

Jacek Krawczyk
Ordförande för Arbetsgivargruppen

Ordförande för
Arbetstagargruppen

Arno Metzler
Ordförande för Mångfald Europa

Facksektionernas ordförande

Stefano Palmieri
Ordförande för
facksektionen för
Ekonomiska och monetära
unionen, ekonomisk och
social sammanhållning
(ECO)

Ariane Rodert

Maurizio Reale

Dilyana Slavova

Ordförande för
Ordförande för
facksektionen för inre
facksektionen för yttre
marknaden, produktion och
förbindelser (REX)
konsumtion (INT)

Ordförande för
facksektionen för
jordbruk,
landsbygdsutveckling
och miljö (NAT)

Pierre Jean Coulon
Ordförande för
facksektionen för
transporter, energi,
infrastruktur och
informationssamhället
(TEN)

Christa Schweng

Lucie Studničná 
Ordförande för rådgivande
utskottet för industriell omvandling
(CCMI)

Ordförande för facksektionen för
sysselsättning, sociala frågor och
medborgarna (SOC)
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