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Qui és qui en la cursa per presidir
la Comissió Europea
El favorit és el líder del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, tot i que també
té opcions el socialista Frans Timmermans; Oriol Junqueras opta simbòlicament a
la presidència per l'Aliança Lliure Europea
Aquest dijous comença la campanya electoral d'unes eleccions europees que Europa afronta en
ple procés del Brexit i amb l'extrema dreta pressionant per desmuntar el projecte europeu. Els
ciutadans votaran per conformar el Parlament Europeu, que al seu torn escollirà el president de la
Comissió Europea a proposta del Consell Europeu, format pels caps d'estat i de govern. El Consell
designarà un dels candidats principals de cada candidatura, que s'anomenen spitzenkandidaten, i
ho ha de fer tenint en compte els resultats de les eleccions.
Això és així des de l'any 2014, tot i que no sempre funciona. S'insta els partits a posar-se d'acord
per designar un spitzenkandidaten, que serà qui encapçalarà la campanya electoral a tota la Unió
Europea. El candidat principal designat pel Consell que aconsegueixi obtenir una majoria al
Parlament Europeu serà escollit president de la Comissió Europea a través d'una votació a
l'hemicicle. Més tard, el Parlament examinarà i aprovarà els comissaris, és a dir, els membres de
la Comissió, que estaran obligats a retre comptes a la cambra.
Aquests són els principals candidats que es presenten per presidir la Comissió i prendre el relleu
del popular (i polèmic) Jean-Claude Juncker:
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Manfred Weber (PPE)

Manfred Weber, candidat del PPE Foto: Europa Press

És el favorit. Manfred Weber (Niederhatzkofen, 1972) és diputat del Partit Popular Europeu i de la
Unió Social Cristiana de Baviera (CSU). Se situa a la dreta del PPE i proper en termes ideològics al
primer ministre hongarès Viktor Orban, especialment en qüestions relacionades amb polítiques
migratòries. Actualment, és el líder del grup popular al Parlament Europeu, el més jove en ocupar
aquest càrrec. Les enquestes situen el PPE com el guanyador de les eleccions europees i Weber
com a favorit per prendre el relleu del també popular Jean-Claude Juncker al capdavant de la
Comissió Europea.
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Frans Timmermans (PES)

Frans Timmermans, candidat del PES a la Comissió Europea Foto: Europa Press

Frans Timmermans (Maastricht, 1961) és el vicepresident primer de la Comissió Europea i
candidat del Partit Socialista Europeu, el segon més important del Parlament Europeu. Defensa
posar al centre de la política europea la justícia social, la igualtat i la sostenibilitat, així com els
drets de les dones i l'estat de dret. Amb un Juncker centrat en gestionar la crisi al Regne Unit,
Timmermans s'ha erigit en representant de la Comissió
(https://www.elmundo.es/internacional/2018/12/07/5c0a9152fc6c833b5d8b460d.html) en
aspectes com la gestió dels refugiats, la situació a Polònia o el referèndum de l'1-O. En l'última
campanya per a les eleccions espanyoles, Timmermans va donar suport públicament a Pedro
Sánchez.
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Margrethe Vestager (ALDE)

La comissaria de Competència Margrethe Vestager Foto: Comissió Europea

L'Aliança de Liberals i Demòcrates d'Europa (ALDE) ha presentat un equip de candidats -l'"Equip
Europa- encapçalat pel president del partit, Guy Verhofstadt (Dendermonde, 1953), i la comissària
de Competència, Margrethe Vestager (Glostrup, 1968). L'ALDE ha optat per desmarcar-se del
sistema de "cap de llista únic" que han seguit la majoria de partits europeus i ha presentat fins a
set candidats, entre els quals també hi ha Luis Garicano, de Ciutadans. No obstant, tot apunta
que Vestager seria la candidata a presidir la Comissió Europea mentre que Verhofstadt optaria a
la presidència del Parlament Europeu.
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Ska Keller (Verds Europeus)

Ska Keller, candidata dels Verds a la Comissió Europea Foto: Parlament Europeu

Ska Keller (Guben, 1981) és una dels quatre candidats que presenten els Verds Europeus. És poc
probable que arribi a la presidència de la Comissió Europea, perquè abans hauria d'aconseguir
que els Verds fossin el partit més votat i la seva candidatura la que tingués més suport interns.
Keller, que ha defensat una solució política per Catalunya i ha denunciat la situació dels presos, és
la presidenta de grup dels Verds al Parlament Europeu i la seva activitat política se centra en els
drets dels refugiats, el comerç internacional i les relacions de la Unió Europa amb Turquia. Fent
tàndem amb Keller, els Verds també han presentat l'holandès Bas Eickhout.
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Jan Zahradil (Conservadors i Reformistes Europeus)

Jan Zahradil, candidat de l'ACRE a la Comissió Europea Foto: ACRE

Té poques possibilitats de convertir-se en president de la Comissió Europea, però si ho aconseguís,
el txec Jan Zahradil (Praga, 1953) es convertiria en el primer president de l'Europa Central i de
l'Est. Defensa una Europa a múltiples velocitats: això vol dir que alguns països han d'avançar més
lentament en la integració europea. El seu partit, l'ACRE, es partidari d'una reforma de la UE que
retorni el poder als estats, promogui la llibertat individual, el lliure mercat i els valors
conservadors. Malgrat tenir posicions liberalitzadores pel que fa al matrimoni homosexual, en els
últims mesos s'ha acusat Zahradil d'escorar el partit cap a posicions d'extrema dreta. Ell ho nega.
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Nico Cué (Esquerra Europea)

Nico Cué, candidat de l'Esquerra Europea a la Comissió Europea Foto: European Left

Nico Cué (Espanya, 1956) és, juntament amb l'eurodiputada eslovena Violeta Tomic, el candidat
de l'Esquerra Europea a la presidència de la Comissió Europea. Les possibilitats d'accedir al càrrec
són pràcticament inexistents, però Cué vol utilitzar la seva candidatura per pressionar a favor de
reformes a la Unió Europea, tornar a les idees fundacionals del projecte europeu i protegir
l'economia europea de la competència internacional. Antic líder sindical a Bèlgica, és una figura
respectada que ha lluitat durant molts anys per a la millora dels drets dels treballadors.

https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/31221/qui-es-qui-cursa-presidir-comissio-europea
Pagina 7 de 8

Oriol Junqueras (Aliança Lliure Europea)

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, en roda de premsa des de Soto del Real Foto: ACN

És la primera vegada que l'Aliança Lliure Europea presenta un candidat a presidir la Comissió
Europea. Serà Oriol Junqueras (Barcelona, 1969), president d'ERC i pres polític des de fa més
d'un any. Es tracta d'un gest simbòlic, ja que Junqueras no té cap possibilitat d'esdevenir
president de la Comissió, però l'independentisme aconsegueix així situar la qüestió catalana en un
aparador a Europa. Junqueras, eurodiputat entre el 2009 i el 2012 juntament amb Raül Romeva
(2004-2014), també és el cap de llista de la coalició entre ERC, EH Bildu i el BNG a les eleccions
europees del 26 de maig.
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