Jens Spahn, kijelölt német szövetségi egészségügyi miniszter

N. B. Jens Spahn életrajzi adatainak közlésére azzal az előfeltevéssel kerül
sor, hogy a szociáldemokraták 2018. március 4-i pártszavazása nem hiúsítja
meg a nagykoalíció megkötését. Amennyiben ez mégis megtörténne, úgy
kérjük a nyájas olvasót, ismerkedjen meg egy illusztris egészségügyi
szakpolitikus pályafutásával.
Forrás Internet-helye: https://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Spahn

Jens Georg Spahn (Sz. Ahaus-Ottenstein, 1980. május 16.), német
politikus (CDU). A párt konzervatív szárnyához tartozik, Angela Merkel
egyik ellenlábasa. Római-katolikus. Házastársa: Daniel Funke.
Tanulmányai
1999: Bischöfliche Canisiusschule Ahaus, érettségi
2001: Westdeutsche Landesbank Münster, banki ügyintézői képesítés,
2002-ig banki alkalmazott egy münsteri beruházási banknál.
2003-2017: Bundestag képviselői tevékenysége mellett politikatudományt
tanult (Fernuniversität Hagen) és Bachelor of Arts (2008), valamint Master
of Arts (2017) címet szerzett.
2012: elnyerte a „40 under 40 – European Young Leaders“ címet.
Elvégezte az American Council on Germany „Young Leader Program“-ját.
2017-ben részt vett a Bilderberg-konferencián (Chantilly, USA, Virginia
állam).

Politikai pályafutása
1995: a Junge Union tagja, 1997: a CDU tagja.
2002, 2005, 2009, 2013, 2017: direkt mandátumot szerzett a Bundestagban.
2017-ben az első fordulóban megszerezte a szavazatok 51,2%-át.
2005 november óta: a CDU/CSU frakció egészségügyi munkacsoportjának
elnöke és vezetője a Bundestag egészségügyi bizottságában. A 2007-ben
elfogadott egészségügyi reform koalíciós munkaközösségének tagja.
2009-2015: az egészségügyi munkacsoport elnöke és egyben a CDU/CSU
frakció egészségpolitikai szóvivője; 2015 júliusig: az egészségügyi
bizottság tagja, de továbbra is a költségvetési bizottság póttagja.
2015. július 3. óta: a Szövetségi Pénzügyminisztérium parlamenti
államtitkára.
2014: Köln, CDU kongresszus, a CDU elnökségi tagja.
2014. november 14. óta: a CDU szövetségi egészségügyi és ápolási
szakbizottságának elnöke.
2009-2015: a CDU/CSU frakció egészségügyi munkacsoportjának elnöke.
Privát érdekeltségek
2006 és 2010 között: részesedéssel rendelkezett a Politas gyógyszerügyi
lobbyügynökségben, miközben ez idő alatt a Bundestag egészségügyi
bizottságának
tagja
volt,
amivel
kapcsolatban
a pénzügyi
összeférhetetlenség lehetőségét olvasták fejére.
2017 augusztus óta: a Szövetségi Pénzügyminisztériumban betöltött
államtitkári tevékenysége mellett privát részesedéssel rendelkezett a
Pareton
GmbH-ban,
amely
az
adóbevallásokhoz
szolgáló
szoftverfejlesztéssel foglalkozik, ami ugyancsak felvetette az
összeférhetetlenséget. A céggel szemben több adóhatósági és kamarai
eljárás indult, adóügyi tevékenységét egyes településeken betiltották.
A nagykoalíció létrejötte esetén Angela Merkel negyedik kabinetjének
szövetségi egészségügyi minisztere lesz.

