
ingen kan være i tvivl om, at José Manuel Barroso ualmindeligt gerne vil fortsætte på posten
som formand for Europa-Kommissionen. I mindre Barroso-venlige kredse i Bruxelles taler man li-
gefrem om, at hans embedsførelse det seneste år har været en lang valgkamp. Indsatsen har kon-
centreret sig om et lille, men afgørende vælgersegment: den tyske forbundskansler Angela Merkel
og den franske præsident Nicolas Sarkozy. Da Barroso i 2004 blev formand for Europa-Kommissionen,
var det resultatet af et kompromis, efter at Frankrig og Tysklands foretrukne kandidat – belgieren
Guy Verhofstadt – var blevet afvist af Storbritannien. 

Har Barroso været en succes? Helhedsindtrykket skæmmes af betydelige skønhedspletter. Skal
man pege på en gennemgående svaghed ved Barrosos lederskab de forgangne fem år, må det frem
for alt være, at han har været alt for langsom til at erkende politiske udfordringer og reagere på dem.

Miljøorganisationernes europæiske kontorer har netop udgivet en rapport, der dokumenterer,
hvor sent Barroso begyndte at tage klimaforandringerne alvorligt. Også finanskrisen og den efter-
følgende økonomiske krise var længe om at få alarmklokkerne til at ringe i Bruxelles. Den irske kom-
missær med ansvaret for det indre marked, Charlie McCreevy, fik længe lov at holde fast i, at der
ikke var noget grundlæggende galt med den finansielle sektor. Først for to uger siden lykkedes det
Kommissionen at indrømme en lang række behov for ændringer.

Men det vil være uretfærdigt kun at fokusere på fejlene. Under Barroso har EU vedtaget regler-
ne for et indre marked for service, reformeret sine institutioner, oprettet et europæisk institut for
innovation og teknologi, etableret et europæisk satellitsystem, taget lederskab i de internationale
handelsforhandlinger og vedtaget betydelige praktiske reformer af landbrugspolitikken. Samlet set
er det faktisk ikke det værste CV at søge genansættelse på. 

Vil man have en kommissionsformand med egne ideer, visioner og dagsordner, der kan udfor-
dre stats- og regeringscheferne, er Barroso ikke manden. Men ønsker man en driftsikker leder, er
han et oplagt valg. 

Barroso har timingen med sig. Europas vigtigste opgave bliver at vende den økonomiske situ-
ation og skabe vækst og beskæftigelse igen. Derefter skal der ryddes op i de nationale økonomier.
Gældsætningen under krisen har været enorm, og gælden skal væk i en fart, før de demografiske
realiteter sætter ind og gør det umuligt. Det er en national opgave, men den skal koordineres fra
Bruxelles. 

Barroso kender og forstår de vigtigste opgaver, EU står over for: økonomi, klima, verdenshan-
del og international solidaritet. På den måde giver en genudnævnelse meget god mening. MM
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UGENS LEDER
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aktuelle dagsorden.
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