JONGCD&V blijft het sociaal gelaat binnen YEPP.
Van 14 tot 16 mei ging het tiende congres van YEPP door in Porto. Het thema van dit congres was “a
stronger Europe in a changing world” waarbij er werd gekeken naar de uitdaging waarvoor de
Europese Unie staat. Dit werd ons uitgelegd door de Eerste Minister van Portugal Pedro Passos
Coelho en EVP Voorzitter Joseph Daul. Passos Coelho legde de nadruk op het indrukwekkende
resultaat van de Portugese regering, die ondertussen al meer dan een jaar verlost is van de financiële
curatele die werd opgelegd door de Trojka.
Daul had het over de taak van de Europese jongerenpartijen om ervoor te zorgen dat, in tijden van
hoge jeugdwerkloosheid, wij geen verloren generatie worden. Hiervoor zijn aanmoedigingen nodig
van de overheid, die verder gaan dan enkel de “youth guarantee”.
Het was het eerste internationale contact van Wim in zijn nieuwe functie als voorzitter. Het was voor
hem een blij weerzien met heel wat jongeren die hij nog kende van zijn functie als internationaal
secretaris bij JONGCD&V.
Tijdens de discussie over de resoluties en het politiek programma van YEPP voor de komende twee
jaar heeft JONGCD&V de Christen-Democratische waarden sterk verdedigd. De twee resoluties die
JONGCD&V hadden voorgelegd over 'Freedom of speech' en 'Sharing Economy' werden
aangenomen. Net als heel wat amendementen die JONGCD&V had gemaakt. Zo pleit Yepp nu ook
voor een Europees leger, een betere implementatie van het VN Verdrag van de Rechten van
Personen met een Handicap op Europees niveau en hebben we een mooi hoofdstuk rond Europees
landbouwbeleid kunnen toevoegen aan het politiek programma!
Op zaterdag waren de gemoederen wat meer verhit, aangezien het verkiezingsdag was. Zo werd het
nieuwe YEPP-bestuur verkozen voor een periode van twee jaar.
Konstantinos Kyranakis' mandaat werd verlengd, naar eigen zeggen wil hij meer inzetten op het
creëren van een echte eengemaakte markt van Roemenie tot in Portugal. Hierbij wil hij ook de
sociale correcties niet vergeten. Als Secretary General en eerst vicepremier werden respectievelijk
Roland Mittmann en Andrea Vodanović verkozen. Blij om eindelijk eens een vrouw te kunnen
verwelkomen in dit selecte clubje. Met Andrea Vodanovic werd de eerste voormalige vluchtelinge
verkozen. Andrea moest tijdens de Kroatische oorlog als klein meisje naar Slovenie vluchten.
Christodoulos Ioannou werd verkozen als Deputy Secretary General en Maru Pardal als Treasurer. De
Vice-Presidenten voor de volgende twee jaar zijn: Stefan Schnöll, Arba Kokalari, Tore Storehaug,
Riccardo Pozzi, Andrianos Giannou, Bartosz Domasewicz, Csaba Faragó, João Paulo Meireles, PierreHenri Dumont
Voor de Christen-Democratische groep was dit congres evenwel minder succesvol. Onze collega's
van “Jeunes CDH”,trokken hun kandidaat net voor aanvang van het congres terug. Ook de
Luxemburgse kandidaat werd niet verkozen.
Daardoor werden dus maar twee Christendemocraten verkozen: de Italiaan Riccardo Pozzi en de
Noor Tore Storehaug.
Ten slotte bezochten we op zondag ook het historische centrum van Porto, dat met haar prachtige
kerken en mooie vergezichten een wat ongekende parel in Europa is.
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