WIE IS JEAN-CLAUDE JUNCKER?
Jean-Claude Juncker is één van de meest ervaren leiders in Europa. Hij was
bijna 20 jaar Eerste Minister van Luxemburg (1995 tot 2013). Hij was van
2005 tot 2008 voorzitter van de Eurogroep – de Ministers van Financiën van
de Eurozone – en hij speelde een belangrijke rol om Europa veilig uit de
financiële crisis te leiden.
Juncker werd in 1954 geboren. Hij werd in 1974 lid van de Christelijke Sociale Volkspartij in
Luxemburg en hij ging rechten studeren aan de Universiteit van Straatsburg. Op zijn 28ste werd
hij vice-Minister van Werk. In 1984 werd hij aangesteld als Minister van Werk en in 1989` als
Minister van Financiën. Deze positie liet hem toe om de vergaderingen van de Ministers van
Financiën van de toenmalige Europese Economische Gemeenschap voor te zitten. In 1992
speelde hij een sleutelrol in de aanloop naar de ondertekening van het Verdrag Van Maastricht
dat de Europese Unie creëerde.
Gedurende het Luxemburgs voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de tweede
helft van 1997, probeerde Eerste Minister Juncker de werkloosheid in heel Europa aan te pakken.
Toen Luxemburg in 2005 opnieuw het wisselende Voorzitterschap van de Raad van de Europese
Unie leverde, realiseerde hij de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact. Hij slaagde er ook
in om de strategie van Lissabon met een focus op de sociale thema’s en milieuthema’s nieuw
leven in te blazen.
Jean-Claude Juncker is voor zijn bijdragen voor Europa bekroond met diverse onderscheidingen,
waaronder de prestigieuze Charlemagne Prijs in 2006.
Op 7 maart 2014 werd Jean-Claude Juncker op het EVP-congres in Dublin (Ierland) verkozen als
de kandidaat-Voorzitter voor de Europese Commissie van de Europese Volkspartij (EVP). Hij
kondigde er zijn drie sleutelpunten aan: ervaren en efficiënt leiderschap, solidariteit tussen de
mensen en naties en een sterke visie voor de toekomst.
Hij is nu begonnen met de allereerste Europese campagne ooit als kandidaat-Voorzitter voor de
Europese Commissie van de Europese Volkspartij voor de Europese verkiezingen van 22-25 mei
2014.

