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Innledning

EU har gått gjennom en formidabel utvikling de siste årene, og er inne i en historisk endringsfase. Blant de vik-
tigste milepælene er introduksjon av euroen, utformingen og signeringen av Forfatningstraktaten, opprettelsen av
et område med frihet, trygghet og rettferdighet, utviklingen i retning av en felles europeisk forsvars- og sikker-
hetspolitikk, og ikke minst EU-utvidelsen 1. mai 2004. Samtidig har det skjedd et mannskapsskifte i
Europakommisjonen. En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel
Barroso tok over i november 2004. Kollegiet består av 25 kommissærer, som i en femårsperiode skal lede EU
fremover. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste
politiske oppgavene de vil arbeide med. 

Denne teksten er utarbeidet i informasjonsøyemed av Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island og avspeiler 
ikke nødvendigvis de europeiske institusjoners holdning.
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Den europeiske union består nå av 25 land og drøyt 450 millioner innbyggere som har forpliktet 
seg til å samarbeide om fred og velstand. EU er ikke en stat som skal erstatte de eksisterende 
nasjonalstatene i Europa, men heller ikke bare en organisasjon for internasjonalt samarbeid.  
EU er en unik organisasjon. Medlemslandene har etablert felles institusjoner som har fått dele-
gert en del oppgaver, slik at demokratiske beslutninger av felles europeisk interesse kan fattes 
på europeisk plan.
 
Europaparlamentet («Parlamentet») representerer EUs borgere, og medlemmene velges gjennom 
direkte valg. Medlemmene i Ministerrådet («Rådet») representerer regjeringene i medlems- 
landene. Rådet og Parlamentet har sammen den lovgivende myndighet i EU.

Europakommisjonen («Kommisjonen») utarbeider forslag til nye lover og regler som legges frem 
for Parlamentet og Rådet. Kommisjonen har ansvar for den daglige driften i EU og for bruken av 
EUs midler. Mye av EUs politikk gjennomføres av medlemslandene. Mens Parlamentet og Rådet 
representerer henholdsvis EUs borgere og EUs medlemsstater, er Kommisjonens oppgave å  
ivareta de overordnede europeiske interessene. Den er derfor uavhengig av nasjonale  
regjeringer og nasjonale interesser. 

EF-domstolen skal tolke EUs traktater og lovverk og kan både dømme selv eller gi råd til  
nasjonale domstoler. Domstolen sitter i Luxembourg. Revisjonsretten ser til at EUs midler blir 
brukt som de skal. Den kan revidere alle organisasjoner, byråer eller selskaper som forvalter 
midler fra EU. Den europeiske sentralbanken (ESB) ligger i Frankfurt i Tyskland og har ansvar  
for pengepolitikken til de �2 landene som er med i eurosamarbeidet.  

EU har også flere rådgivende organer som spiller en viktig rolle. Den økonomiske og sosiale 
komiteen består av arbeidslivets parter og uttaler seg om saker som har med arbeidslivet og  
sosialpolitiske spørsmål å gjøre. Regionkomiteen består av folkevalgte lokal- og regional- 
politikere, og uttaler seg i spørsmål som har konsekvenser på lokalt eller regionalt nivå.  
Ombudsmannen behandler klager fra EU-borgere som føler at de har blitt dårlig behandlet av 
EUs administrasjon. 

Det europeiske råd, eller «Toppmøtet» som det ofte blir kalt, har en viktig rolle, men har ikke 
formell status som institusjon. Forfatningstraktaten foreslår at Det europeiske råd skal få status 
som fullverdig institusjon. Toppmøtene holdes fire ganger i halvåret, og består av stats- og  
regjeringssjefene fra hvert medlemsland, samt Kommisjonens president. Det europeiske råd 
trekker opp de overordnede politiske retningslinjene for EUs arbeid, og driver prosessen  
fremover. De tar også avgjørelser i de viktigste sakene, eller hvis Ministerrådet ikke har klart  
å bli enig. 

1. EUs institusjoner 
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Kommisjonen har tre hovedoppgaver. For det første skal den ta initiativ til nytt regelverk og 
legge frem budsjettforslag. For det andre skal Kommisjonen holde styr på alle EUs aktiviteter 
– fra arbeid med å bedre kvaliteten på drikkevann til utviklingen i fiskerisektoren. Kommisjonen 
forhandler også på vegne av medlemsstatene i internasjonale handelsforhandlinger som for 
eksempel i WTO. For det tredje skal Kommisjonen påse at EU-regelverket blir fulgt opp av alle 
medlemsstatene. Hvis det ikke er tilfelle, kan Kommisjonen stevne medlemsstatene inn for EUs 
domstoler. 

Europakommisjonen består av 25 personer; Kommisjonens president og 24 kommissærer. Hvert 
land har én representant i Kommisjonen. Kommissærene har ansvar for hver sine politikk-
områder, og sitter for en femårsperiode. Kommissærene har øverste ansvar i sine respektive 
generaldirektorater (ofte forkortet til DG). DG’ene fungerer på mange måter slik departemente-
ne fungerer i Norge. 
 
Kommisjonen har omlag 24000 ansatte fra alle de 25 medlemslandene. De fleste har kontor 
i Brussel, men enkelte avdelinger holder til i Luxembourg. Arbeidsspråket i Kommisjonen er 
engelsk og fransk.

2. Europakommisjonen 
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José Manuel Durão Barroso
Europakommisjonens president, Portugal

Barroso var statsminister i Portugal da EUs 
statsledere i juni 2004 nominerte ham som 
president for den nye Europakommisjonen. 
Etter omfattende høringer i Europaparlamentet 
ble han godkjent der. Barrosos første forslag 
til Kommisjon ble imidlertid ikke godkjent av 
Europaparlamentet, så han trakk sitt opprin-
nelige forslag. Et nytt team ble presentert for 
Europaparlamentet, og dette ble godtatt. 

Barroso er utdannet jurist ved Lisboas  
universitet, og har senere studert økonomi  
og statsvitenskap i Sveits. Han har også 
doktorgrad i filosofi. Før han ble statsminister 
i Portugal var han utenriksminister. I tillegg 
til portugisisk snakker han flytende engelsk, 
fransk og spansk. 

Lisboastrategien om å gjøre EUs økonomi ledende i verden er sammen med målsetningen om å gjøre  
EU mer forståelig for borgerne, noe av det Barroso ønsker å fokusere på i sin femårsperiode som leder av 
Europakommisjonen.

Margot Wallström
Visepresident og kommissær for institusjonelle  
relasjoner og kommunikasjon, Sverige

Margot Wallström hadde allerede vært miljøkommissær i fem år da 
hun ble bedt om å bli visepresident og stedfortreder for Presiden-
ten. Hun er kommissær med ansvar for institusjonelle relasjoner og  
kommunikasjon. Det vil si at hun har ansvaret både for kontakten 
mellom de ulike institusjonene, relasjoner til de nasjonale  
parlamentene og forholdet mellom EU og borgerne. 

Wallström hadde hatt tre ministerposter i ulike regjeringer i Sverige 
før hun ble tilbudt miljøkommissærposten i Prodi-kommisjonen i 

Hvem sitter i Kommisjonen?
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�999. I 2004 ga hun ut boken FOLKENS EUROPA eller Varför är det så svårt att älska EU? sammen med  
Göran Färm, som var svensk representant i Europaparlamentet. 

I sin periode som Kommisjonens miljøkommissær bidro Margot Wallström sterkt til at miljø kom høyt  
på dagsorden. Hennes nye oppgaver er minst like utfordrende. Hun skal forbedre EUs image, og forsøke  
å endre oppfatningen av at EU er uforståelig og byråkratisk. Selv beskriver Wallström jobben sin slik;  
«Det handler om å utbre og forbedre demokratiet og gjøre beslutningstakingen effektiv. Vi må tenke på å 
kommunisere – å ikke gjøre det ville være som å skrive et brev og la være å sende det.» Hun sier selv  
at hun skal løse oppdraget først og fremt ved å fortelle klart og tydelig hva EU gjør og hvorfor, og ved å 
snakke med og å lytte til hva borgerne har å si. En av Wallströms oppgaver er å fortelle EU-borgerne hva 
forfatningstraktaten innebærer.

Günter Verheugen
Visepresident og kommissær for næringsvirksomhet og industri, Tyskland 

Kommissæren for nærings- og industripolitikk, Günter Verheugen, har studert historie, sosiologi og  
politikk i Köln og Bonn, og har en lang politisk karriere bak seg. I den forrige Kommisjonen var Verheugen 
kommissær med ansvar for utvidelsen, og hadde ansvar for EUs naboskapspolitikk fra 200�. 

Som visepresident og kommissær for nærings- og industripolitikk i Barrosos Kommisjon ønsker han fremfor 
alt å sette fokus på økt konkurranseevne, vekst og sysselsetting. Han vil jobbe tett med de europeiske  
institusjonene, medlemslandene og partene i arbeidslivet. Målet er å gjøre EU til det sterkeste og mest 
nyskapende økonomiske området i verden. Bedre lovgivning er noe av det Verheugen ønsker å fokusere på 
fremover.   
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Jacques Barrot
Visepresident og kommissær for samferdsel, Frankrike

Jacques Barrot har ansvar for samferdselspolitikken i  
Kommisjonen. Han er utdannet innen jus, sosiologi og statsvitenskap 
og har hatt en rekke ministerposter i Frankrike.
Hva skjer med viktige tjenester når transportsektoren liberaliseres? 
Hvordan kan man få ned antallet personer som dør i trafikkulykker? 
Hvordan får vi overført mer av godstransporten fra vei til bane?  
Dette er noen av spørsmålene Barrot og hans medarbeidere jobber 
med i Kommisjonen, som har stor betydning for folk flest i deres 
hverdag.

Siim Kallas
Visepresident og kommissær for administrative  
saker, revisjon og bedrageribekjempelse, 
Estland

Den tidligere statsministeren, finansministeren og utenriksministeren 
i Estland Siim Kallas har ansvaret for administrative spørsmål,  
revisjon og kamp mot bedrageri. Han har overtatt mange av opp-
gavene Neil Kinnock hadde i den forrige Kommisjonen. Økonomen 
Kallas satt flere år i det estiske parlamentet før han i 2002 ble valgt 
til statsminister. 

Kallas sier at en av hans viktigste prioriteringer er å sluttføre den  
administrative reformen i Kommisjonen for å bedre dens omdømme 
blant borgerne. Kallas vil ha en effektiv og åpen gjennomgang av  
Kommisjonens aktiviteter. Arbeidet med å bekjempe bedrageri og  
korrupsjon, og sikre en fornuftig bruk av EUs midler, står også høyt  
på prioriteringslisten.
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Franco Frattini
Visepresident og kommissær for justis, frihet og trygghet, Italia 

Franco Frattini er utdannet jurist og var utenriksminister i Italia før han ble  
utnevnt som Kommissær med ansvar for justis, frihet og trygghet. Han kom 
med i Kommisjonen da den opprinnelige italienske kandidaten til vervet,  
Rocco Buttiglione, ikke ble godkjent av Europaparlamentet. 

EUs aktivitetsnivå på det justispolitiske området har økt betraktelig siden  
��. september 200�, da man innså viktigheten av blant annet tettere  
politisamarbeid og utveksling av informasjon om terrornettverk. Asyl- og  
innvandrings-politikken har også fått økt oppmerksomhet de siste årene.  
EU skal fortsatt være en trygg havn for mennesker med genuint behov for 
internasjonal beskyttelse. Forfatningstraktaten vil gi EU et utvidet ansvar  
på asyl- og innvandringsfeltet. 

Viviane Reding
Kommissær for informasjonssamfunnet og  
media, Luxembourg 

Viviane Reding har doktorgrad i humanistiske fag fra 
Sorbonne i Paris, og har vært aktivt med i politikken siden 
�979. I �989 ble hun valgt inn i Europaparlamentet, og ti 
år etter ble hun kommissær i Romano Prodis kommisjon 
der hun hadde ansvar for utdanning og kultur. 

Som ansvarlig for informasjonssamfunnet og media i 
Kommisjonen er hennes målsetning å utnytte den raskt 
voksende IKT-sektoren til å skape nye arbeidsplasser og 
bedre livskvalitet for folk flest. I tillegg ønsker hun å sti-
mulere kreativitet, kulturelt mangfold og gi mediesektoren 
gode vilkår. 



Kort om Europakommisjonen  7  

Stavros Dimas
Miljøkommissær, Hellas

I de fleste tilfellene der Kommisjonen går til juridiske skritt mot 
medlemsland dreier det seg om brudd på EUs miljølovgivning. José 
Manuel Barroso har derfor valgt en person med lang fartstid fra 
juridiske prosesser til jobben som miljøkommissær. Stavros Dimas 
fra Hellas har arbeidet som advokat for Verdensbanken og for det 
Wall Street-baserte advokatfirmaet Sullivan & Cromwell. Dimas har 
vært både handels- og landbruksminister, og har vært medlem av 
den greske nasjonalforsamlingen siden �977. 

I løpet av �0 år har EU utviklet en miljøpolitikk som skal finne 
løsninger på de problemer som må løses på overnasjonalt nivå, 
sa Dimas da han tok over stafettpinnen etter Margot Wallström i 
Kommisjonen. Kamp mot klimaendringene, beskyttelse av biologisk 
mangfold, folks helse, bærekraftig produksjon og forbruk står i 
sentrum for Kommisjonens miljøpolitikk. God miljølovgivning skal 
bidra til teknologisk nyskaping, gi nye kvalitetsprodukter, som igjen 
vil øke Europas konkurranseevne, mener Dimas.

Joaquín Almunia
Kommissær for finans og pengemarkedspolitikk, Spania

Som ansvarlig for finans- og pengepolitikk arbeider Joaquín 
Almunia med vekst- og stabilitetspakten og euroen. Almunia 
har sittet i det spanske parlamentet siden �979, og han har 
blant annet vært sosial- og arbeidsminister og administrasjons-
minister.

En viktig del av jobben blir å få fart på Lisboastrategien. En av 
Europas største utfordringer er mangelen på økonomisk vekst 
og gode jobber, sier Almunia. Vekst- og stabilitetspakten har  
bidratt positivt til EUs finansielle styring. Små justeringer vil 
bidra til å øke troverdigheten og effektiviteten i politikken. 
Kommisjonen har allerede lagt frem flere forslag, men det blir 
Almunias oppgave å gjennomføre de nødvendige endringene. 
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Danuta Hübner
Kommissær for regionale spørsmål, Polen 

Som kommissær ansvarlig for regionale spørsmål er Danuta Hübners første oppgave å få igjennom Kom-
misjonens forslag til ny regionalpolitikk og de ny regionale finansieringsfondene for perioden 2007-20��. 
Danuta Hübner har doktorgrad i økonomi og har arbeidet i den polske regjeringen i mange år, sist som 
Europaminister i 200�-2004. Hun har også arbeidet for FN og andre internasjonale fora. 

Regionalpolitikkens viktigste oppgave er å bidra til sysselsetting og styrke konkurranseevnen i EUs regio-
ner. For å nå målet om at EU skal bli verdens mest konkurransedyktige økonomi må regionene styrkes og 
forskjellene mellom dem utjevnes. En drøy tredjedel av EUs budsjett brukes til regionale tiltak. Det er en 
pågående diskusjon mellom medlemslandene om hva den nye regionalpolitikkens skal inneholde og hvor 
mye ressurser som skal brukes. 

Joe Borg
Kommissær for fiskeri og maritime spørsmål, Malta

Med lang politisk erfaring fra middelhavsøya Malta ble Joe Borg tildelt 
kommissærposten for fiskeri og maritime spørsmål i Barroso-kommi-
sjonen. Borg var tidligere Maltas utenriksminister og har nå ansvaret for 
EUs felles fiskeripolitikk, som ble reformert for to år siden. Jobben in-
kluderer ansvaret for fiskerispørsmål i forholdet til tredjeland, herunder 
Norge og Island. Joe Borg besøkte Norge i februar 2005. 

Borg har sagt at en hovedprioritet i hans politikk vil være å fortsette 
arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling for EUs fiskerier, gjennom langsiktige forvaltningsplaner og en 
styrket kontroll av medlemslandenes oppfølging av EUs lover og regler på området.   
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Dalia Grybauskaité
Kommissær for finanser og budsjetter, Litauen

Dalia Grybauskaité har doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Moskva 
og har sittet i den litauiske regjeringen siden Litauens selvstendighet i 
�99�. Hennes første store oppgave som Kommissær er å få i havn EUs 
rammebudsjett for perioden 2007 – 20��. Grybauskaité legger vekt på 
at rask og bærekraftig økonomisk vekst er en forutsetning for at EU skal 
oppnå sine øvrige prioriteringer innen velferd, sikkerhet og demokrati. 
Man håper å kunne vedta rammebudsjettet i løpet av 2005, men disku-
sjonene kan ta lenger tid. De årlige budsjettene legges opp i tråd med 
rammen, og på en slik måte at EU kan nå sitt mål om å bli verdens mest 
konkurransedyktig økonomi, basert på bærekraftighet og sosiale hensyn. 

Janez Potočnik
Kommissær for vitenskap og forskning, Slovenia 

Janes Potočnik ledet Slovenias medlemskapsforhandlinger med EU og har 
fått ansvaret for vitenskap og forskning i Barroso-kommisjonen. Med en bred 
agenda for Unionens videre satsing på forskning og utvikling vil den sloven-
ske kommissæren få en viktig rolle i Unionens arbeid for å revitalisere og å nå 
målsettingene i Lisboastrategien. 

EU har satt seg som mål å styrke satsingen på forskning og utvikling ved å  
tilrettelegge for økte private og offentlige investeringer i sektoren. I 20�0 er  
målet at � % av EUs BNP skal gå til forskning og utvikling, mot �.95 % i dag.  
I dette arbeidet vil EUs 7. rammeprogram for forskning være en sentral brikke. 
Endelig vedtak om det neste rammeprogrammet er ventet medio 200�.       

Ján Figel’
Kommissær for utdanning, læring, kultur og flerspråklighet, Slovakia

Ján Figel’ får ansvaret for utdanning, ungdom, opplæring, sport, kultur og flerspråklighet i den nye Barroso-
kommisjonen. Han vil lede generaldirektoratene for Utdanning og Kultur, Oversettertjenesten, Tolketjenesten 
i tillegg til det interinstitusjonelle Publikasjonskontoret.
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Figel’ tilhører det kristelig demokratiske partiet i Slovakia og er utdannet 
elektroingeniør. Hans politiske karriere startet like før Slovakias selvsten-
dighet i �99�. Figel’ har vært statssekretær og var også sjefsforhandler for 
Slovakias forhandlinger med EU om medlemskap i perioden �998-200� og 
medlem av Konventet for Europas fremtid. 

I høringen med Europaparlamentet listet Ján Figel’ opp høye mål for EUs 
mobilitetsprogrammer: En av 20 elever i EU skal ha deltatt i Comenius; til 
sammen tre millioner Erasmus-studenter innen 20��; �50 000 Leonardo-
lærlinger hvert år og 25 000 voksne hvert år som deltakere i Grundtvig-
programmet. 

Markos Kyprianou
Kommissær for helse og forbrukersaker, Kypros

Som kommissær for helse og forbrukersaker har Markos Kyprianou 
ansvar for matsikkerhet, folkehelse, forbrukerrettigheter og dyre-
velferd. Kyprianou har jussutdannelse, og har vært medlem av det 
kypriotiske parlamentet fra �99� til 200�, da han ble utnevnt som 
finansminister. En av hans hovedprioriteter innen forbrukerspørs-
mål vil være å tilse at det felles regelverket for forbrukerrettigheter 
implementeres i alle land, slik at alle forbrukere innen EU kan ha 
fullt utbytte av det indre markedet og ha tiltro til dette. Innen folke-
helse vil viktige kampsaker være kampen mot fedme og ungdoms 
røyke- og alkoholvaner. Kyprianou har også uttalt at han håper alle 
medlemmene av EU vil innføre forbud mot røyking på offentlig sted i 
løpet av hans tid som kommissær.  

Olli Rehn
Kommissær for utvidelsen, Finland

Olli Rehn har en doktorgrad fra Universitetet i Oxford 
internasjonal politisk økonomi, i tillegg til studier i 
statsvitenskap fra Universitetet i Helsinki. Rehn har 
vært en aktiv spaltist i finsk presse siden �98� og har 
også skrevet flere bøker om politiske emner.
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Som kommissær for utvidelsen er Rehn nå ansvarlig for forberedelsene til den neste fasen i denne proses-
sen. EU har allerede forhandlet frem medlemskapsavtaler med Bulgaria og Romania og skal også forhandle 
med Kroatia og Tyrkia, som på sin side må jobbe for å oppfylle de såkalte «København-kriteriene»: Et stabilt 
demokrati med respekt for menneskerettighetene, godt styresett og beskyttelse av minoriteter, en funge-
rende markedsøkonomi – samt å anerkjenne felles lovgivning, standarder og politikk som utgjør EUs lovverk.

Louis Michel
Kommissær for utvikling og humanitær bistand, Belgia

Louis Michel er utdannet språklærer og har en lang politisk karriere bak seg, blant annet som ordfører og 
parlamentsmedlem for de liberale siden �978. Han har vært utenriksminister i Belgia. Som ansvarlig for  
nødhjelp, humanitær bistand og utvikling fikk Louis Michel sin ilddåp med den tragiske flomkatastrofen i 
Asia i romjulen 2004. Louis Michel reiste til Sri Lanka �. januar for å se ødeleggelsene med egne øyne og 
forsikre landene i området om at EU vil stå ved sine løfter om støtte til de flodbølgerammede. 

I tillegg til nødhjelp og humanitær bistand, er Louis Michel ansvarlig for EUs mer langsiktige utviklings- 
arbeid. EU (EF og medlemslandene) er verdens største donor og står for 55 % av verdens offisielle  
humanitære bistand. En av Michels hovedoppgaver vil være å oppnå Tusenårsmålene om å redusere  
verdens fattigdom og bistå til en bærekraftig utvikling. 
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László Kovács
Kommissær for skatt og tollunionen, Ungarn

László Kovács har tidligere vært utenriksminister og medlem av 
det ungarske parlamentet siden �990. I Barrosos første forslag 
til Kommisjon hadde Kovács ansvaret for energispørsmål, men 
i det endelige forslaget overtok han portfolioen til Ingrida Udre 
fra Latvia, som forsvant ut av Kommisjonen. 

En hovedoppgave for Kovács blir å finne en balanse for tollu-
nionen mellom kontroll på den ene siden og tilrettelegging for 
handel på den andre. For å oppnå dette vil Kovács videreutvi-
kle planene om e-Toll (e-customs), det vil si at mest mulig av 
prosessen med fortolling skal skje elektronisk. Han vil også 
jobbe mot produksjon og handel av piratkopierte produkter, 
som utgjør mellom 5 og 7 % av global handel. Piratkopiering 
innebærer et betydelig tap av arbeidsplasser i Europa, samt 
sikkerhets- og helsemessig risiko for forbrukerne. 

Neelie Kroes
Kommissær for konkurranse, Nederland

Neelie Kroes har lang erfaring som politiker. I �97� 
ble hun valgt inn i Parlamentet for det liberale partiet 
Folkspartij voor Vrijheid en Democratie. Fra �982 til 
�989 var hun transport- og telekommunikasjonsmi-
nister. Hun har også lang erfaring fra næringslivet og 
har hatt styreverv i en rekke store bedrifter, som for 
eksempel Volvo, Lucent Technologies og Thales. Hen-
nes brede erfaring fra næringslivet vil være en fordel i 
hennes posisjon som kommissær for konkurranse. 

EUs regelverk for konkurranse har gjennomgått store 
endringer den siste tiden. Reformen gir mer makt til 
Europakommisjonen og forplikter den til å gjøre mer 
for å finne og bekjempe konkurransevridning. Det vil 
innebære en stor økning i antall saker å behandle og 
et tettere samarbeid med nasjonale organer.
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Mariann Fischer Boel
Kommissær for landbruk og bygdeutvikling, Danmark

Etter grundige parlamentshøringer hvor den danske ministeren 
Mariann Fischer Boels sterke bånd til sitt hjemlige landbruk ble 
satt under søkelys, har Fischer Boel nå erstattet Franz Fischler 
som Unionens landbrukskommissær. Bondedatteren Fischer 
Boel har ansvaret for å nå målsettingene i reformen av Den  
felles landbrukspolitikken og den videre utarbeidelsen av  
Unionens politikk for distriktene 

Arbeidet videre med landbruksreformen fra juni 200� vil være 
en hovedprioritet for Fischer Boels arbeid. Det vil være spesielt 
viktig å styrke landbrukets multifunksjonalitet og sikre konkur-
ranseevnen til landbruksnæringen. En annen prioritet vil være 
å arbeide for levedyktige distrikter i tråd med prinsipper om 
bærekraftig utvikling. Fischer Boel holdt det årlige Shcuman-
foredraget i Oslo i mai 2005. 

Benita Ferrero-Waldner
Kommissær for utenrikssaker og naboskapspolitikk, 
Østerrike 

Benita Ferrero-Waldner er kommissær for utenrikssaker og EUs 
naboskapspolitikk. Hun har bakgrunn fra embetsverket og har 
vært statssekretær i utenrikstjenesten, før hun ble Østerrikes 
første kvinnelige utenriksminister i perioden 2000-2004. 

Ferrero-Waldner har uttalt at EU må legge vekt på områder hvor 
den har spesielle forutsetninger for å spille en rolle internasjonalt, 
som innen konfliktforebygging og fredsoperasjoner, menneske-
rettigheter og humanitær sikkerhet. 

En av hennes hovedoppgaver som kommissær vil være EUs 
naboskapspolitikk, som skal danne rammen for forholdet til EUs 
nye naboer etter utvidelsen. Ferrero-Waldner ønsker å utvikle 
potensialet i den europeiske sikkerhetsstrategien både når det 
gjelder ekstern og intern sikkerhet. EU ønsker å bruke forebyg-



�4 Kort om Europakommisjonen

gende tiltak i kampen mot terrorisme, rettet mot underliggende årsaker, og Ferrero-Waldner legger derfor 
vekt på det som kalles «humanitær sikkerhet», som sult, sykdommer og epidemier og miljøtrusler. 

EU skal også bli mer aktiv på de tradisjonelle, sikkerhetspolitiske områder, og både den sivile og den  
militære siden av EUs kapasitet for kriseforebygning skal styrkes. En viktig prioritet vil være samordning 
mellom EUs interne og eksterne politikk, mellom ulike politikkområder og mellom de ulike aktørene og 
institusjonene i Unionen. 

Charlie McCreevy
Kommissær for det indre marked og 
tjenester, Irland

Irske Charlie McCreevy har en lang karriere bak seg 
som politiker og har sittet i det irske parlamentet 
siden �977. Han var Finansminister i 7 år og hadde 
ansvaret for å innføre Euroen i Irland før han ble 
utnevnt som kommissær. 

McCreevy vil være opptatt av hvordan reglene for det indre markedet kan gjøres enklere og å få de 
nasjonale regjeringene til å ta på seg et større ansvar for å nå målene i Lisboastrategien. Markedet for 
tjenester vil også være en viktig utfordring. Forslaget om tjenestedirektivet har vært heftig diskutert.  
Selv om noen punkter krever videre diskusjon, er McCreevy overbevist om at det er viktig å beholde et  
ambisiøst og visjonært forslag med et bredt anvendelsesområde, et forslag som vil ha reell virkning og 
forløse det økonomiske potensialet på dette området.

Vladimír Špidla
Kommissær for sysselsetting, sosiale saker og likestilling, Tsjekkia  

Vladimír Špidla har bakgrunn fra en rekke ulike yrker og har blant annet 
jobbet som bygningsarbeider, arkeolog og scenearbeider. Hans politiske 
karriere startet i �989 og han var blant annet med på å grunnlegge det so-
sialdemokratiske partiet i Tsjekkia etter kommunismens fall. Han har vært 
både visestatsminister og sosial- og arbeidsminister i Tsjekkia på 90-tallet. 
Som leder for sosialdemokratene, ble Špidla statsminister i Tsjekkia i 2002. 

Špidlas arbeidsfelt i Kommisjonen er preget av at medlemslandene har det 
største ansvaret på dette området. Kommisjonens mandat er å koordi-
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nere og legge til rette for, snarere enn å harmonisere medlemslandenes regelverk. Viktige unntak gjelder 
minimumsstandarder for arbeidsmiljø og krav til likebehandling i arbeidslivet. Like fullt er dette et område i 
sterk utvikling, ikke minst fordi medlemslandene med Lisboastrategien søker å finne løsninger i fellesskap 
på utfordringer de deler på det sosiale området. Dette gjelder også sysselsetting, som Špidla anser som sin 
aller viktigste utfordring. 

Peter Mandelson
Kommissær for handel, Storbritannia 

Som ansvarlig for handelspolitikk blir forhandlingene i verdens handelsorganisasjon,WTO, en av  
Peter Mandelsons viktigste oppgaver. Peter Mandelson ble valgt til det britiske parlamentet i �992 og har 
også sittet i den britiske regjeringen, blant annet som handels- og industriminister.

I tillegg til Doharunden i WTO er Peter Mandelson ansvarlig for en rekke regionale handelsavtaler, inkludert 
handel med fisk mellom EU og Norge, som ligger utenfor EØS-avtalen. Under høringen i Europaparlamentet 
uttrykte Mandelson at han ville følge Pascal Lamys prinsipper om å skape en bedre og mer sosial rettferdig 
verden ved å arbeide for en åpen, regelbasert handel til det beste for alle, spesielt de fattigste i verden. 
Liberalisering skal ikke være et mål i seg selv, men bare et middel. Han understreket også behovet for  
multilaterale løsninger for handel og at han ser på handel som et viktig instrument for å bedre den  
økonomiske veksten i verden, så lenge de aller fattigstes behov blir ivaretatt.
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Andris Piebalgs
Energikommissær, Latvia

Etter den første høringsrunden i Europaparlamentet bestemte Kommisjonens president Barroso seg for å 
endre på sammensetningen av den nye Kommisjonen. Denne omrokkeringen resulterte i at latvieren Andris 
Piebalgs erstattet ungareren László Kovács som kandidat til posten som energikommissær. Den påfølgende 
høringen i EP ble en suksess og karrierediplomaten Piebalgs kunne dermed finne sin plass i den nyåpnende 
Berlaymont bygningen sammen med de andre kollegene i Barroso-kommisjonen. 

Piebalgs har vært en sentral person i Latvias forberedelser til EU-medlemskap. Fra �998 til 200� var  
Piebalgs Latvias ambassadør til EU, hvor han var dypt engasjert i landets medlemskapsforhandlinger.  
Piebalgs fysikkbakgrunn er en stor fordel når han nå tar tak i de mange utfrodringene EU møter i energi- 
politikken. Noen av disse inkluderer en større satsing på forsyningssikkerhet og fornybare energiressurser 
for å imøtekomme EUs økende energiforbruk og avhengighet av eksterne energileveranser i årene som  
kommer. 
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