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Наградата на председателя на Европейската комисия г-н Жан-Клод Юнкер не е само оценката 

на една услуга, 

 

 но и оценяването на работата в полза на европейските граждани, и по-специално на 

европейските данъкоплатци. 

 

Като представител на малка държава-членка, той успя не само да бъде възприеман, но и да 

бъде признат за период от повече от 20 години в концерта на великите. Като политически 

център тя далеч надхвърля границите на ЕС. Възходът на Люксембург е неразделен от 

неговия човек. Той има Европа в сърцето си, но винаги и разнообразието на регионите. 

 

В качеството си на председател на Комисията, той се опитва да не управлява отгоре, а да 

развива визии и дипломатически да популяризира предложенията си и да овладее 

последвалата дискусия. Въпреки това, той е в преговори, когато трябва да е трудно, но винаги 

да е справедлив и коректен спрямо своите преговарящи партньори. 

 

Особено в краткосрочен план неговият разумен стил на преговори се оказа си струва, да не се 

паникьосва при всяко събитие, да не прави политически изстрели и вместо да търси решения 

на проблеми. 

 

Жан-Клод Юнкер има ясна визия за бъдещето на Европа. Той е и е бил положителен, 

кръстосан мислител, който дава тласък и компромис в смисъл на развитие и поддържане на 

Европа. 

 

По този начин той винаги има уши за тревогите и страховете на хората, той е в състояние да 

комуникира, да бъде достъпен и достъпен, а не по никакъв начин да бъде изтеглен и изтеглен. 

Винаги можехме да го намерим като партньор за разговори. Той е, мисли и действа като 

европеец, а не като еврократи! 

 

Жан-Клод Юнкер е бил приятелски настроен към европейските и баварските данъкоплатци в 

продължение на десетилетия. Той винаги има отворено ухо за тревогите на нашата 

асоциация. Той е най-важният контакт за нас в Европа. 

 

Това означава регресия на ценностите: Повече Европа, където е необходимо, по-малко 

Европа, където е възможно. 

 

Съществува консенсус сред данъкоплатците, че данъчната конкуренция трябва да бъде 

справедлива. За нас обаче е важно също така, че Жан-Клод Юнкер се ангажира да поддържа 

данъчната конкуренция в Европа. Би било погрешен начин да се премахне напълно тази 

конкуренция и да се образува данъчен картел в Европа. Данъчната политика също е част от 

политиката за местоположението и възможността за по-конкурентоспособна икономическа 

слаба страна в ЕС. 

 

Жан-Клод Юнкер, подобно на данъкоплатците, е против прехвърлянето. 

 

Въпреки че не винаги споделяме предложенията му, като например промяна на правото на 
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глас по данъчни въпроси или създаването на финансов министър на ЕС, ние знаем, че той е 

наш.  
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