ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΖΑΝ-ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ?
Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είναι ένας από τους πιο έµπειρους ηγέτες της
Ευρώπης. Για σχεδόν 20 χρόνια υπηρέτησε ως Πρωθυπουργός του
Λουξεµβούργου (1995 έως 2013). Από το 2005 έως το 2013 ήταν επίσης
Πρόεδρος του Eurogroup – Υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωζώνης – και ο
ρόλος του στην ασφαλή έξοδο της Ευρώπης από την οικονοµική κρίση
ήταν καταλυτικός.
Ο Γιούνκερ γεννήθηκε το 1954. Έγινε µέλος του Χριστιανοκοινωνικού Λαϊκού Κόµµατος του
Λουξεµβούργου το 1974 και σπούδασε νοµικά στο πανεπιστήµιο του Στρασβούργου. ∆ιορίστηκε
Υφυπουργός Εργασίας για πρώτη φορά σε ηλικία 28 ετών. Το 1984 διορίστηκε Υπουργός
Εργασίας και το 1989 Υπουργός Οικονοµικών, θέση που του επέτρεψε να προεδρεύει στις
συναντήσεις των Υπουργών Οικονοµικών της τότε Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. Το
1992 έπαιξε κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις για την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που
δηµιούργησε την Ευρωπαίκή Ένωση.
Κατά τη διάρκεια της Λουξεµβουργιανής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κατά το δεύτερο εξάµηνο του 1997, η ηγεσία του, τότε Πρωθυπουργού, Γιούνκερ στόχευσε στην
αντιµετώπιση της ανεργίας κατά µήκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν το Λουξεµβούργο είχε και
πάλι την κυλιόµενη Προεδρία του Συµβουλίου της ΕΕ το 2005, ο Γιούνκερ σφυρηλάτησε τη
µεταρρύθµιση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επίσης, κατάφερε να αναζωογονήσει
τη στρατηγική της Λισαβόνας, δίνοντας έµφαση στην κοινωνική και περιβαλλοντική της διάσταση.
Οι συνεισφορά του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στη Ευρώπη έχει αναγνωριστεί µε πολλά βραβεία,
συµπεριλαµβανοµένου του εγνωσµένου κύρους βραβείου Charlemagne το 2006.
Στις 7 Μαρτίου 2014, στο συνέδριο του ΕΛΚ στο ∆ουβλίνο, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ εξελέγη ως ο
υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (ΕΛΚ) για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Εκεί ανακοίνωσε τις τρεις βασικές του αξίες: έµπειρη και αποτελεσµατική ηγεσία,
αλληλεγγύη µεταξύ των λαών και των εθνών και ένα ισχυρό όραµα για το µέλλον.
Τώρα έχει ξεκινήσει την πρώτη πανευρωπαϊκή εκστρατεία για τις Ευρωεκλογές που θα
διεξαχθούν από τις 22 έως τις 25 Μαϊου 2014, εκπροσωπώντας το ΕΛΚ.

