QUEM É JEAN-CLAUDE JUNCKER?
Jean -Claude Juncker é um dos líderes mais experientes da Europa. Foi
Primeiro-Ministro do Luxemburgo durante quase 20 anos (1995 até 2013).
De 2005 até 2013, assumiu a presidência do Eurogrupo - Ministros das
Finanças da Zona Euro - onde foi crucial na condução da Europa para fora
da crise financeira, em segurança.
Juncker nasceu em 1954. Ingressou no Partido Popular Social Cristão no Luxemburgo em 1974
e estudou Direito na Universidade de Estrasburgo. Com 28 anos de idade foi nomeado como
Vice-Ministro do Trabalho. Em 1984 foi nomeado Ministro do Trabalho e em 1989 Ministro das
Finanças, cargo que lhe permitiu presidir às reuniões dos Ministros das Finanças da então
Comunidade Económica Europeia. Em 1992 desempenhou um papel fundamental na
preparação da assinatura do Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia .
Durante a Presidência luxemburguesa do Conselho da União Europeia, no segundo semestre
de 1997, a liderança do primeiro-ministro Juncker procurou combater o desemprego em toda a
União Europeia. Quando o Luxemburgo assumiu novamente a Presidência rotativa do Conselho
da UE, em 2005, ele preparou a reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Conseguiu
também revitalizar a Estratégia de Lisboa, com foco nas suas dimensões sociais e ambientais.
Jean-Claude Juncker foi reconhecido com vários prémios pelos seus contributos para a Europa,
incluindo o prestigiado Prémio Carlos Magno, em 2006.
Em 7 de março de 2014, Jean-Claude Juncker, foi eleito no Congresso do Partido Popular
Europeu (PPE), que se realizou em Dublin, na Irlanda, como o candidato do PPE para a
presidência da Comissão Europeia. Durante o congresso, anunciou os seus três valores
fundamentais: experiência e liderança eficiente, solidariedade entre as pessoas e as nações e
uma forte visão para o futuro.
Ele já iniciou, em nome do PPE, a primeira campanha de sempre em toda a Europa para as
eleições europeias, que irão decorrer de 22-25 de maio 2014.

