
Oddsen: Tysk tar över ordförandeklubban efter Juncker
Det ser ut att bli en uppgörelse mellan Tyskland och Frankrike om posten som EU-kommissionens nästa ordförande. Enligt oddsen från Unibet
blir det tyske kristdemokraten Manfred Weber som under sommaren kommer att få ta över efter avgående Jean-Claude Juncker.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker går snart i pension, och en av de första uppgifterna för det nyinvalda EU-parlamentet blir därför att rösta
om den person som ska ta över ämbetet. Enligt Unibets odds är det framför allt två kandidater som är närmast till hands att få ordförandeklubban: tyske
Manfred Weber, 46, i dag gruppledare för EPP-gruppen i EU-parlamentet och 68-årige fransmannen Michel Barnier, som senast företrätt EU i Brexit-
förhandlingarna. Weber är favorit till oddset 2.25 medan Barnier spelas till 3.5 gånger pengarna.

– Om vi utgår från att det står mellan Weber och Barnier så innebär det också en intressant maktkamp mellan Tysklands Angela Merkel och Frankrikes
Emmanuel Macron. Merkel ser gärna Weber på posten, medan Macron inte tycks vara särskilt pigg på den idén. Barnier har ju visat sig benhård i
förhandlingarna om Brexit, vilket kanske är vad som behövs i ordföranderollen, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Två andra flitigt omskrivna toppkandidater är holländaren Frans Timmermans och danska Margrethe Vestager. Båda två står i oddset 7.50 att bli nästa
ordförande.

Bland listans verkliga högoddsare återfinns Marine Le Pen och Nigel Farage. Ett spel på någon av dessa står i oddset 101.0.

Unibets odds på nästa ordförande för EU-kommissionen
Manfred Weber 2.25
Michel Barnier 3.50
Frans Timmermans 7.50
Margrethe Vestager 7.50
Dalia Grybauskaite 21.00
Guy Verhofstadt 21.00
Helle Thorning Schmidt 21.00
Mark Rutte 21.00
Antonio Tajani 26.00
Kristalina Georgieva 26.00
Pierre Moscovici 26.00
Christine Lagarde 34.00
Enda Kenny 34.00
Jan Zahrdail 41.00
Xavier Bettel 41.00
Marine Le Pen 101.0
Nigel Farage 101.0

Se uppdaterade odds här: https://www.unibet.se/betting/sports/event/1005431823

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert på Unibet, 070-875 41 31, henrik.holm@kindredgroup.com
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