Πυρά Βέμπερ: Ο άξονας Μακρόν Ορμπάν μου στέρησε την
προεδρία της Κομισιόν
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ΟΜάνφρεντ Βέμπερ, ο μέχρι πρότινος υποψήφιος του ΕΛΚ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, έριξε την ευθύνη για την αποτυχία του στον "άξονα Μακρόν-Όρμπαν" ,
υποστηρίζοντας ότι οι ηγέτες της Γαλλίας και της Ουγγαρίας αγνόησαν κατάφωρα τα
αποτελέσματα των ευρωεκλογών.
ΟΒέμπερ, που προέρχεται από τους Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας (CSU), ήταν ο
επικεφαλής των Συντηρητικών ευρωπαϊκών κομμάτων και, αν εφαρμοζόταν το σύστημα των
Spitzenkandidaten, θα έπρεπε να αναλάβει πρόεδρος της Κομισιόν. Όμως η υποψηφιότητά του
προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, κυρίως από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αλλά και
από τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, με τον οποίο ο Βέμπερ συγκρούστηκε κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.
ΤηνΤρίτη ο Βέμπερ απέσυρε τελικά την υποψηφιότητά του και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρότειναν ως
υποψήφια τη συμπατριώτισσά του Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
"Δενμπορώ να πω στους ψηφοφόρους μου: "υπήρχαν ισχυρές δυνάμεις που δεν ήθελαν να
δεχτούν το εκλογικό αποτέλεσμα"" είπε ο Βέμπερ σε συνέντευξη που αναρτήθηκε σήμερα το
απόγευμα στον ιστότοπο της εφημερίδας Bild. "Υπήρχαν συζητήσεις στους διαδρόμους των
νυχτερινών συνεδριάσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων ο άξονας Μακρόν-Όρμπαν αντιτάχθηκε",
πρόσθεσε.
"Είμαιπολύ απογοητευμένος, είναι προφανές. Και ως πολιτικός, ξέρω ότι μπορεί κάποιος να
κερδίσει ή να χάσει τις εκλογές. Αλλά ότι ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βίκτορ Όρμπαν θα έσβηναν
κατ' αυτόν τον τρόπο το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν το περίμενα", συνέχισε.
Σύμφωναμε τον Βέμπερ, "ο Μακρόν είπε: επιλέξτε τη δική μου Ευρώπη, όχι εκείνη του Όρμπαν.
Και, αίφνης, συνεργάζονται και βλάπτουν τη δημοκρατική Ευρώπη".
"Τοεπιχείρημα που έβγαλαν από το καπέλο τους, σύμφωνα με το οποίο δεν έχω εμπειρία σε
εκτελεστική θέση είναι παράλογο: το ένα τρίτο των επικεφαλής των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων
αυτή τη στιγμή δεν είχαν προηγουμένως (κυβερνητική) εμπειρία", εκτίμησε, υπενθυμίζοντας ότι ο

ίδιος ο Μακρόν "είχε ελάχιστη εμπειρία" σε θέσεις εξουσίας όταν εξελέγη πρόεδρος, τον Μάιο τουο
2017.
Αναφορικάμε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία πραγματοποίησε χθες την πρώτη επίσκεψή
της στο Στρασβούργο, εξήγησε ότι "ο διορισμός της αιφνιδίασε πολλούς στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο". "Πρόκειται για μια Ευρωπαία, όλη η ιστορία της ζωής της αυτό δείχνει, γνωρίζει τη
διεθνή πολιτική και είναι ένθερμη Χριστιανοδημοκράτισσα. Έχει πολλές πιθανότητες να
συγκεντρώσει πλειοψηφία (σ.σ. στην ψηφοφορία μεταξύ των ευρωβουλευτών), όμως αυτός ο
δρόμος είναι σπαρμένος με αγκάθια", προέβλεψε.
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