
den danske statsminister, Lars Løkke
Rasmussen, og hans EU-kolleger sad ved mid-
dagsbordet i næsten fire timer ved forrige uges
EU-topmøde i Bruxelles. Klokken var tæt på ét om
natten, inden han dukkede op til den danske
pressebriefing, hvor han kunne fortælle, at stats-
og regeringscheferne enstemmigt ønskede at
give José Manuel Barroso yderligere fem år som
formand for Europa-Kommissionen.

Alt andet ville have været en sensation. Eneste
land med en lille reservation over for Barroso
var Belgien, hvor der var intern uenighed i rege-
ringen. Et lille, trivielt og i europæisk sammen-
hæng helt rutinemæssigt problem.

Når beslutningen om at pege på Barroso ik-
ke blev truffet på ti minutter, men på fire timer,
skyldes det, at valget om kommissionsformand
væver sig ind i en række andre politiske person-
spørgsmål, hvor det er en anderledes komplice-
ret affære. 

En lang stribe europæiske topjob skal besæt-
tes de kommende måneder:

•• FORMAND FOR EUROPA-PARLAMENTET.

Vedkommende sidder normalt i to et halvt
år. Det betyder, at der skal vælges to for-
mænd for den kommende valgperiode. 

•• 26 MEDLEMMER AF EUROPA-KOMMISSIONEN.

Der er stor kamp om de mest centrale job,
når porteføljerne skal fordeles. 

•• EN PERMANENT FORMAND FOR DET

EUROPÆISKE RÅD. Personen skal lede alle
EU-topmøderne og tegne EU udadtil.

•• EN EU-UDENRIGSMINISTER, som skal lede
møderne mellem EU-landenes udenrigsmi-
nistre og samtidig være medlem af Europa-
Kommissionen. Udenrigsministeren bliver
leder af en ny, samlet europæisk udenrig-
stjeneste – European External Action Service
(EEAS). 

•• FORMAND FOR EUROGRUPPEN. Den nuværen-
de formand, den luxembourgske regerings-
leder, Jean-Claude Juncker, stopper for-
mentlig som finansminister og dermed som
formand for eurogruppen. 

•• GENERALSEKRETÆR I RÅDET. Franskmanden
Pierre de Boissieu, kan være på vej på pensi-
on. Så skal dette magtfulde job besættes af
en ny. Her kan der være danske kandidater. 
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Hård kamp om 
europæiske topjob

De kommende måneder skal der sættes navn på mere end 30 europæiske topjobs  –  Næsten hele EUs
politiske lederskab skal skiftes ud  –  Kampen om de magtfulde poster er i fuld gang – Magtkampen kan
føre til en betydelig ændring af hele den europæiske ledelsesstruktur

Puslespil

Udnævnelsen af Barroso
væver sig ind i et
kompliceret net af
forhandlinger om en lang
række topposter. 
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Figur 1: Det bliver et kolossalt puslespil at fordele porteføljerne i den kommende Kommission.

Kilde: Mandag Morgen.

Skiftedag i Europa-Kommissionen
EU-landenes nuværende kommissærposter – og sandsynlige udskiftninger i den næste Kommission

Portugal: José Manuel Barroso (formand)
Barroso ventes genudnævnt. 
Når han er formelt udnævnt af Det Europæiske 
Råd, skal han efterfølgende høres af medlem-
merne af Europa-Parlamentet.
Parlamentet godkender formanden for 
Kommissionen ved en hemmelig afstemning. 
Efter Lissabon-traktaten skal formanden 
godkendes med et absolut flertal på 369 ud af 
parlamentets 736 medlemmer.

Italien: Antonio Tajani (næstformand) – 
Transport
Stor mulighed for genudnævnelse.Den 
ubekendte faktor er, at udenrigsminister og 
tidligere EU-kommissær Franco Frattini kan 
kandidere til posten som EU-udenrigsminister.
Tajani kan tænkes at beholde porteføljen.

Storbritannien: Catherine Ashton – Handel
Ashton, der erstattede Peter Mandelson 
undervejs i perioden, fortsætter formentlig. 
Ønsker samme portefølje. 
En anden kandidat er transportminister Geoff 
Hoon.

Rumænien: Leonard Orban – Flersprogethed
Bliver næppe genudpeget. En mulig afløser er 
europaminister Vasile Puscas.

Belgien: Louis Michel – Udviklingspolitik
Udenrigsminister Karel de Gucht
er favorit. Yves Leterme, tidligere premiermini-
ster i meget kort periode, er en mulig outsider.

Østrig: Benita Ferrero-Waldner – Naboskab
Tidligere forbundskansler Wolfgang Schüssel
nævnes som en mulig afløser.

Slovakiet: Jan Figel - Uddannelse og kultur
Genudnævnes ikke. Erstattes formentlig af 
EU-ambassadør Maros Efcovic.

Litauen: Ingen - Budget
Lituaens kommissær, Dalia Grybauskaite, er 
netop blevet valgt til præsident. Hendes 
afløser bliver finansminister Andrius Kubiliu, 
der ønsker at fortsætte med
samme portefølje.

Cypern: Androulla Vassiliou - Sundhed
Går efter genudnævnelse med samme 
portefølje.

Tyskland: Günter Verheugen (næstformand) – 
Erhverv
Udnævnelsen af en tysk kommissær afhænger 
af valget til forbundsdagen i september. Et 
navn, der nævnes, er den tidligere generalse-
kretær for CDU, Peter Hintze. Hvis FDP får et 
godt valg og danner regering med CDU, kan 
partiet måske få kommissærposten. En 
kandidat kunne så være Silvana Koch-Mehrin, 
den store stemmesluger ved EP-valget. Hvis 
SPD vinder valget, er Martin Schultz oplagt.

Sverige: Margot Wallström (næstformand) – 
Kommunikation
Erstattes formentlig af udviklingsminister 
Gunilla Karlsson. Et alternativ er europamini-
ster Cecilia Malmström. Carl Bildt nævnes 
som kandidat til posten som udenrigsminister, 
men er nok for kontroversiel. Gunilla Karlsson 
vil være oplagt på posten som udviklingskom-
missær.

Spanien: Joaquin Almunia - Økonomi
Fortsætter måske, men forholdet til statsmini-
ster Zapatero er dårligt. Et muligt alternativ 
er tidligere justitsminister López
Aguilar. Hvis Javier Solana mod forventning 
fortsætter som EU-udenrigsminister, vil han 
ifølge Lissabon-traktaten udfylde Spaniens 
plads i Kommissionen.

Holland: Nellie Kroes – Konkurrence
Bliver næppe genudnævnt. 
Mulige erstatninger er europaminister Franz
Timmermans og tidligere landbrugsminister 
Cees Veerman.

Tjekkiet: Vladimir Spidla – Beskæftigelse
Spidla vil gerne genudnævnes. Europaminister 
Alexander Vondra er en mulig konkurrent.
 

Bulgarien: Meglena Kuneva – Forbrugere
Kuneva ventes at fortsætte.

Finland: Olli Rehn – Udvidelse
Gode chancer for at fotsætte. 
Nævnes som mulig kandidat til
posten som EU-udenrigsminister.

Letland: Andris Piebalgs – Energi
Vil muligvis blive genudnævnt. Ønsker at 
beholde energiporteføljen, men andre lande er 
også meget interesserede i området. Andre 
muligheder er udenrigsminister Maris 
Riekstins og tidligere justitsminister Solvita 
Aboltina.

Luxembourg: Viviane Reding - Medier
Genudnævnes. Satser på samme, evt. 
udbygget portefølje.
 

Frankrig: Jacques Barrot (næstformand) - 
Retlige anliggender
Favorit til at blive ny kommissær er Michel 
Barnier, landbrugsminister og tidligere 
kommissær. Outsider er den tidligere 
europaminister Jean-Pierre Jouyet.
Går efter det indre marked. Barnier kan 
eventuelt være kandidat til posten som 
EU-udenrigsminister.

 

Estland: Siim Kallas (næstformand) – Revision
Kallas ventes genudnævnt. Satser på samme 
portefølje.

 

Polen: Danuta Hübner - Regionalpolitik
Hübner er valgt til Europa-Parlamentet og bliver 
afløst af Janusz Lewandowski. Han håber at få 
ansvaret for det indre marked i den nye 
kommission.

Grækenland: Stavros Dimas – Miljø
Satser på genudnævnelse.

 

Ungarn: Lázló Kovács - Told og skat
De politiske tilstande i Ungarn er kaotiske, og 
det er uklart, hvem der bliver landets næste 
kommissær.

Danmark: Mariann Fischer Boel – Landbrug
Genudnævnes muligvis. I modsat fald er 
fødevareminister Eva Kjer Hansen storfavorit til 
posten.

Irland: Charlie McCreevy - Indre marked
Transportminister Noel Dempsey, sundhedsmi-
nister Mary Harney, tidligere EP-formand Pat
Cox og tidligere statsminister John Bruton er 
alle mulige kommissærer.

Slovenien: Janez Potocnik – Videnskab
Ser nu ud til at have pæne chancer for at 
fortsættte. En alternativ kandidat er 
tidligere premierminister Anton Rop.

 

Malta: Joe Borg – Fiskeri
Afløses af EU-ambassadør Richard
Cachia Caruana.
 



Kernen i slagsmålet er naturligvis, hvilke perso-
ner og lande der får hvilke job. Men stats- og re-
geringschefernes diskussioner – både ved top-
mødebordet og i bilaterale telefon- og korridor-
drøftelser – lægger faktisk stor vægt på princip-
per og formaliteter. Skal en post besættes med
en person fra et stort eller lille medlemsland, en
nord- eller sydeuropæer, en borgerlig, socialist
eller liberal, en mand eller kvinde? Har kandi-
daterne ministererfaring? Kender de fagområ-
det? Taler de fransk? 

Disse parametre spiller en vigtig rolle for for-
handlingsprocessen. Hvis EU-ledere blot præ-
senterede hver deres navn til det samme job,
uden en form for fælles referenceramme, ville
der ikke være meget at forhandle om. 

Kompliceret kommissionskabale
Arbejdet med at sikre Barrosos godkendelse i
Parlamentet bliver det rene vand i forhold til det
komplicerede puslespil med at lave en fornuf-
tig fordeling af kommissærporteføljer mellem
medlemslandene.

Mange lande har blikket stift rettet mod de
centrale økonomiske porteføljer: jobbet som
kommissær for det indre marked – som både
den forventede franske kandidat, Michel Barnier,
og polakken Janusz Lewandowski siges at være
interesserede i – samt posterne som konkurren-
cekommissær og økonomikommissær. 

Også andre poster anses for meget attraktive,
bl.a. jobbet som landbrugskommissær, som
Mariann Fischer Boel bestrider i dag. Hun vil
med stor sandsynlighed kunne fortsætte på den
samme post, hvis hun bliver i Kommissionen.
Gør hun ikke, er den mest oplagte afløser føde-
vareminister Eva Kjer Hansen, der er tidligere
parlamentariker og har et betydeligt bedre om-
dømme i Bruxelles end i Danmark. Flere andre
lande kunne tænkes at gå efter posten. Rumænien
er interesseret og støttes af franskmændene.
Hollænderne har med tidligere landbrugsmini-
ster Cees Veerman også en kandidat til posten.

Med udnævnelsen af Anders Fogh Rasmussen
til NATOs generalsekretær, anses  Danmark ik-
ke for at “have noget til gode” i fordelingen af po-
ster. Alligevel er der to gode danske bud på en ny
generalsekretær for ministerrådet. Departements-
chef i Udenrigsministeriet Claus Grube var fle-
re gange nævnt som kandidat, da han stadig var
Danmarks EU-ambassadør. Og den nuværende
EU-ambassadør, Poul Skytte Christoffersen, var
faktisk tæt på at blive udpeget til jobbet i 2004.
Næsten samtlige lande støttede den danske kan-
didat – men den tyske kansler, Gerhard Schröder,

havde lovet franskmændene jobbet. 
Det er uklart om Danmark overhovedet vil

lancere en kandidat til posten. Men alene det at
danske navne er i cirkulation, gør det sværere at
sikre en god portefølje til den næste danske kom-
missær.

Lars Løkke Rasmussen har dog et trumfkort
i forhandlingerne. Han kan levere en kvinde.
Den kønsmæssige skævhed tegner i øjeblikket til
at blive et af Barrosos største problemer. I dag har
Kommissionen 7 kvindelige medlemmer ud af 27
personer.

“Barroso vil opleve meget store problemer
med at få godkendt sin nye Kommission, hvis
ikke antallet af kvinder vokser,” vurderer det so-
cialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet
Christel Schaldemose, som er initiativtager til
en europæisk underskriftindsamling for flere
kvinder på europæiske topposter – www.fema-
lesinfront.eu. Næsten 200.000 europæere har
allerede skrevet under.

Af samme grund vil en tredje potentiel kom-
missær, undervisningsminister Bertel Haarder,
som udgangspunkt stille Danmark længere bag-
ud i køen, når posterne skal fordeles. 

Spillet kompliceres yderligere af, at Barroso
overvejer en større ændring af den måde,
Kommissionen arbejder på. Under alle omstæn-
digheder skal der ændres på fordelingen af an-
svarsområder. Nogle af de eksisterende ligner
mest beskæftigelsesterapi, f.eks. posten som
kommissær for flersprogethed, som blev opret-
tet til Rumænien, da landet blev EU-medlem i
2007.

Et afgørende spørgsmål er, om Barroso vil
holde fast i, at hver kommisær har ét ansvars-
område, eller om der skal laves “porteføljeklyn-
ger”, hvor en gruppe af kommissærer deler an-
svaret. Modellen blev luftet allerede i 2004, og iføl-
ge Mandag Morgens kilder overvejes den nu igen.
F.eks. kunne man samle områder som udvik-
lingspolitik, udenrigshandel, nødhjælp og klas-
sisk udenrigspolitik. Det samme gælder miljø,
energi og klima. Landbrug kunne kobles med
landdistriktsudvikling og regionalpolitik eller
med fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse.
En økonomisk klynge kunne omfatte det indre
marked, konkurrencepolitik, konkurrenceevne,
industri- og erhvervspolitik, afbureaukratisering
og regelforenkling.

For dette scenarie taler, at en række lande for-
søger at køre tunge eks-politikere i stilling. De
to tidligere statsministre i den nuværende
Kommission,  tjekkiske Spidla og estiske Kallas,
kan begge blive genudnævnt, og de vil måske få
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Porteføljeklynger

En model, hvor flere
kommissærer deler ansvaret
for større områder er under
overvejelse. 



selskab af den tidligere østrigske forbundskan-
sler Wolfgang Schüssel, sloveneren Anton Rop
og/eller svenske Carl Bildt.

Dem kan Barroso få svært ved at spise af med
små porteføljer. 

Slaget i oktober
Formelt indledes slaget om kommissærposter-
ne først 2. oktober, når irerne – formentlig – har
stemt ja til Lissabon-traktaten. Og selvom det i
praksis er skudt i gang for længst, vil der under-
vejs være perioder, hvor “radiotavshed” er
påkrævet. 

I torsdags skulle lederne af de nye partigrup-
per i Europa-Parlamentet have mødtes i
Stockholm med det afgående tjekkiske og det
kommende svenske EU-formandskab. Formålet
var at lægge pres på MEPerne for at godkende
Barroso allerede ved samlingen i Strasbourg 14.
juli. Men det var tydeligt, at socialisterne, de
grønne, venstrefløjen og dele af den liberale
gruppe ikke var villige til at levere varen, og mø-
det blev udsat. 

Næste mulighed for høring og godkendelse
vil være Parlamentets samling i september, men
der er næppe interesse for en sådan proces så
tæt på den irske afstemning. I stedet kan den
udsættes til oktober – og i så fald kan Barroso
dårligt begynde at sammensætte sin nye
Kommission inden.

Stemmer irerne ja, vil det også betyde, at pro-
cessen kommer til at følge de retningslinjer, som
er beskrevet i Lissabon-traktaten. Samtidig skal
der afholdes et EU-topmøde, hvor en række an-
dre nye topposter skal besættes.

Først og fremmest skal der findes en perma-
nent formand for Det Europæiske Råd – ofte om-
talt som “EU-præsidenten”. Her er flere navne i
omløb. Et af dem er den tidligere spanske pre-
mierminister, Felipe Gonzales. Som socialist vil
han sikre en bedre politisk balance, idet Barroso
er borgerlig, men det vil samtidig give Den
Iberiske Halvø begge Unionens højeste embe-
der. Da Italien samtidig har lanceret sin udenrigs-
minister, Franco Frattini, som en mulig kandi-
dat til posten som EU-udenrigsminister, vil der
potentielt være en enorm balanceforskydning til
fordel for Sydeuropa, som næppe er acceptabel. 

En anden mulig kandidat til posten som EU-
formand er Jean-Claude Juncker, der som nævnt
forudses at stoppe som finansminister og for-
mand for eurogruppen. Også den hollandske
premierminister, Jan Peter Balkenende, har været
nævnt som kandidat.

Formandskabet for eurogruppen er endnu

uklart. Franskmændene kunne være fristede til
at lancere finansminister Christina Lagarde. Men
med et forudset budgetunderskud på 7 pct. af
BNP er en fransk formand mindre sandsynlig.
Præsident Sarkozy er desuden på kollisionskurs
med bl.a. Tyskland i spørgsmålet om budgetba-
lance kontra stimuluspakker.

Også når det gælder udenrigsministerposten,
er der fuld fart på spekulationerne. Ud over
Frattini presser finnerne stilfærdigt på for at
bringe den finske EU-kommissær, Olli Rehn, i
spil. På grund af EU-udenrigsministeren dob-
beltfunktion i Rådet og som kommissær, anses
det for meget vigtigt, at vedkommende har et
godt kendskab til Kommissionen. Det har både
Rehn og Frattini, der er tidligere kommissær.
Den svenske udenrigsminister Carl Bildt næv-
nes som en outsider, men er muligvis for kontro-
versiel. Bekymringen gælder både hans hold-
ninger og hans tidligere engagement i bl.a. rus-
siske energiselskaber. Den franske udenrigsmi-
nister Berhard Kouchners navn har også cirku-
leret, men han anses ikke længere som en mu-
lighed. Det gør til gengæld hans landsmand,
landbrugsminister Michel Barnier, der er tidlige-
re kommissær – og kandidat til at blive det igen.

Jobbet som udenrigsminister bliver meget
omfattende. Der skal bl.a. etableres en euro-
pæisk udenrigstjeneste med ambassader i mere
end 100 lande, hvilket ventes at tage adskillige år.
Arbejdet var så småt gået i gang, da det irske nej
satte alt i bero. Ingen har siden turdet diskute-
re de mange udestående spørgsmål af hensyn
til forhandlingerne med Irland om en aftale, der
skulle gøre det muligt at sende traktaten til af-
stemning igen. 

Sideløbende med diskussionen om de nye
topjob foregår et slagsmål i Europa-Parlamentet.
Her er den tidligere polske premierminister Jerzy
Buzek favorit til at blive Parlamentets næste for-
mand, mens den tyske socialdemokrat Martin
Schultz formentlig vil afløse ham halvvejs i valg-
perioden. MM

Ole Vigant Ryborg | or@mm.dk
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Forsinkelse 

Parlamentets godkendelse af
Barroso må formentlig vente,
til irerne har stemt. 


