КОЙ Е ЖАН-КЛОД ЮНКЕР?
Жан - Клод Юнкер е един от най-опитните ръководители в Европа. За
почти 20 години той е бил министър-председател на Люксембург
(1995г. до 2013г.). От 2005 г. до 2013 г., той е бил също председател на
Евро групата - Министрите на финансите от Еврозоната - и изиграва
ключова роля във безопасното излизане на Европа от финансовата
криза.
Юнкер е роден през 1954 година. Той се присъединява към християнската социални
народна партия в Люксембург през 1974 г. и продължава да учи право в Университета на
Страсбург. Той първо е назначен за Заместник-министър на Труда на възраст от 28г. През
1984 г. той е назначен за министър на труда и през 1989 г. като министър на финансите ,
позиция, която му позволява да ръководи заседанията на министрите на финансите на
тогавашната Европейска икономическа общност. През 1992 г. той изигра ключова роля в
навечерието на подписването на Договора от Маастрихт, с който се създава Европейския
съюз.
По време на председателството на Съвета на Европейския съюз през втората половина
на 1997 г. на Люксембург , премиерът Юнкер иска да се справи с безработицата в целия
Европейски съюз. Когато Люксембург отново заема ротационното председателство на
Съвета на ЕС през 2005 г., той изковава реформите на Пакта за стабилност и растеж . Той
също така успява да съживи Лисабонската стратегия с акцент върху неговите социални и
екологични измерения .
Жан - Клод Юнкер е бил удостоен с многобройни награди за приноса си към Европа,
включително престижната награда Карл Велики през 2006 година.
На 7 март 2014 г., Жан - Клод Юнкер беше избран като кандидат на Европейската народна
партия (ЕНП) за председателството на Европейската комисия на конгреса на ЕНП , който
се проведе в Дъблин, Ирландия. Там той обяви трите си основни ценности: опит и
ефективно лидерство , солидарност между хората и нациите и силна визия за бъдещето.
Сега той се е впуснал в първата по рода си в цяла Европа Кампанията за европейските
избори на 22-25 май 2014г., от името на ЕНП.

