
V úterý 7. května Evropská komise zveřejnila jarní hospodářskou prognózu pro rok 2019. I letos EK očekává 
pozitivní vývoj ekonomiky, přičemž HDP by mělo růst ve všech členských státech EU. I když se nejistota ve světě 
prohlubuje, evropské ekonomice by měla pomoci dynamika vnitřního trhu EU. Hospodářský růst by měl pak v roce 
2020 zrychlit. Kompletní přehled naleznete zde. 

Ve čtvrtek 9. května se v rumunském Sibiu uskutečnil neformální summit EU. Delegaci ČR vedl předseda vlády 
Andrej Babiš.  Představitelé členských států jednali o příští strategické agendě EU na období let 2019–2024 

a vyměnili si názory na priority EU i výzvy, kterým bude Unie v nadcházejících letech čelit. Summit završil tzv. 
období reflexe fungování Evropské unie, které bylo zahájeno na bratislavském setkání 27 členů Evropské rady v září 
2016. V kontextu nadcházejících voleb do Evropského parlamentu se hlavy států rozhodly, že dne 28. května 2019 

v Bruselu projednají výsledky těchto voleb a zahájí proces jmenování na vedoucí pozice v orgánech EU. Předseda 
Evropské rady Tusk chce, aby noví vedoucí představitelé EU byli jmenováni v červnu 2019. Podrobnosti naleznete 
zde. 

24. a 25. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu. I tentokrát bude využit systém takzvaných 
spitzenkandidátů, který byl poprvé uplatněn ve volbách v roce 2014. Jde o způsob, jak posílit vliv občanů EU na 
výběr předsedy Evropské komise. Šéfem nové Komise by se tak měl stát lídr nejsilnější frakce v Evropském 

parlamentu. Mnoho členských států však s tímto systémem nesouhlasí vzhledem k tomu, že vede k politizaci EK. 
Kandidát nejsilnější frakce v EP Manfred Weber (EPP) již například v rozhovoru pro deník Der Standard uvedl, že 
pokud se stane předsedou EK, jeho prioritou bude rovné zastoupení mužů a žen v kolegiu Komise, a proto bude 
očekávat navrhování dvojic kandidátů ze strany členských států. Také uvažuje o vytvoření nové pozice komisaře pro 
Afriku. 29. dubna se v Maastrichtu uskutečnila velká předvolební debata, které se však Weber nezúčastnil. 
Kandidátem druhé nejsilnější frakce je místopředseda Evropské komise Frans Timmermans (S&D). O post předsedy 
Evropské komise se uchází také český europoslanec Jan Zahradil (ACRE). Přehled všech kandidátů naleznete 

například zde. 
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