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Abstract. In spite of the fact that Romania is the second state in Europe
— as geographical extension and as number of his citizens — after
Poland, in the total of newcomer countries in 2004 and 2007 in UE,
however, it has received the most little significant commissarial portfolio
(the multilinguism). The reasons for this designation — which are related
to the Romanian political arena, undermined by internal fights that put in
danger and even damage the state interests — will not be considered here.
What is analyzed in this study is what means the underrepresentation of
Romania for the interests of this state.

Deºi România este al doilea stat ca mãrime ºi populaþie, dupã Polonia, din
totalul þãrilor nou-intrate în 2004 ºi 2007, totuºi, acesteia i-a fost acordat cel mai
insignifiant portofoliu comisarial. Multilingvismul þine mai mult de zona strict
administrativã a Uniunii Europene ºi nu necesitã înfiinþarea unui portofoliu, pu-
tând foarte bine sã funcþioneze la nivelul unui Directorat General deja existent.
Postul lui Ludovic Orban a fost constituit prin împãrþirea portofoliului Comisa-
rului pentru Educaþie, Formaþie Culturã ºi Multilingvism deþinut de Jan Figel
(Slovacia). Faptul cã acest portofoliu nu înseamnã prea mult este confirmat de
reacþiile Parlamentarilor Europeni, în frunte cu socialiºtii Hannes Swoboda ºi
Martin Schultz care au criticat dur alegerea preºedintelui Barroso.
Motivele pentru care s-a ajuns aici ºi care þin nu numai de peisajul politic ro-

mânesc saturat de lupte interne dãunãtoare intereselor statului, ci ºi de existenþa
unei imagini negative, mai exagerate decât era cazul, la adresa României, nu sunt
subiectul studiului de faþã. Ceea ce intereseazã aici este impactul pe care îl are
subreprezentarea României la nivelul Comisarilor asupra intereselor acestui stat.
La prima vedere aceasta ar pãrea o întrebare lipsitã de sens din moment ce un

Comisar European ar trebui sã slujeascã interesele Uniunii Europene ºi nu ale
statului sau guvernului care l-a numit. Cu toate acestea dezbaterea în jurul impac-
tului naþionalitãþii asupra activitãþii comisarului rãmâne foarte vie: euroscepticii
susþin cã ºefii politici ai Comisiei nu sunt altceva decât instrumente de influenþã
ºi control asupra Comisiei folosite de cãtre guverne; alþii sunt de parere cã înalþii
funcþionari respectã principiul weberian de loialitate faþã de instituþie.
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Studiul de faþã îºi propune sã exploreze potenþialele canale de influenþã na-
þionalã asupra Comisarului ºi eficienþa acestora, incluzând aici ºi aspecte „im-
ponderale“ cum ar fi mentalitatea ºi experienþa profesionalã. Concluziile acestei
evaluãri se bazeazã pe cercetarea personalã fãcutã pe 47 de comisari din Comi-
siile Delors, Santer ºi Prodi ºi pe 52 de iniþiative legislative mai importante ale
acestora. De asemenea au fost folosite studiile unor experþi academici pe tema
rolului cabinetului acestora ºi al influenþei grupurilor de lobby de la Bruxelles.
Faptul cã reprezentarea la nivelul Comisiei este perceputã de cãtre statele

membre ca fiind foarte importantã, o dovedeºte atenþia cu care îºi aleg Comi-
sarii, ºi mai ales lupta de „colonizare“ a anumitor directorate cu funcþionari per-
manenþi proveniþi dintr-un anumit stat în mod particular interesat de o anumitã
politicã: francezii sunt majoritari în Directoratul General (DG) al Agriculturii
(sunt printre cei mai mari beneficiari ai acesteia ºi deci au cele mai mari inte-
rese), germanii în DG Competitie1, spaniolii în cel al politicii regionale comune,
funcþionarii din statele nordice (Suedia, Finlanda, Danemarca) populeazã DG
Mediu (au cele mai avansate standarde de mediu ºi, esenþial, au ºi banii necesari
pentru aplicarea acestora). Ceea ce atrage atenþia însã asupra importanþei naþio-
nalitãþii la nivel de Comisari este criteriul lor de alegere: nominalizarea trebuie
fãcutã de partidul aflat la guvernare în statul membru, ceea ce stabileºte automat
o legaturã între naþionalitatea ºi funcþia Comisarului.
Pentru a înþelege în ce mãsurã naþionalitatea Comisarului îºi pune amprenta

pe activitate am luat în considerare urmãtorii factori:

1. Numirea Comisarului se face de cãtre guvernul unui stat membru. La ter-
minarea mandatului acest Comisar poate fi renominalizat dacã partidul din care
provine se menþine la putere. Criteriul dupã care este reales þine în principal de
relaþiile bune cu guvernul din þara de baºtinã. Comisarii care au deþinut portofolii
în cel puþin douã Comisii sunt remarcabil de mulþi. Câteva exemple dintre cele
mai cunoscute: austriacul Franz Fischler care a deþinut DG Agriculturã ºi Dez-
voltare Ruralã ºi DG Pescuit sub douã preºedinþii: Santer ºi Prodi; belgianul
Louis Michel, DG Dezvoltare ºi Ajutor Umanitar (Prodi ºi Barroso); francezul
Jacques Barrot, DG Transport (Prodi ºi Barroso); germanul Gunther Verheugen,
DG Lãrgire ºi DG Industrie (Prodi, Barroso); italianul Lorenzo Natali, DG Lãr-
gire, DG Mediu, DG Mediterana ºi Lãrgire..., (Jenkins, Thorn ºi Delors I); olan-
dezul Hans van den Broecke, DG Relaþii Externe ºi Lãrgire, DG Relaþii cu Eu-
ropa Centralã ºi de Est (Delors III, Santer) ºi lista poate continua. Prin urmare,
dacã un comisar doreºte sã fie reales el trebuie sã fie, implicit, atent la relaþia cu
guvernul care l-a numit. Acest potenþial canal de influenþã este eficient în
cazurile acelor state care beneficiazã de un balans echilibrat al partidelor de la
putere, mai ales dacã acestea sunt douã partide dominante care reuºesc în multe
cazuri sã obþinã mandate consecutive (vezi cazul Marii Britanii — Conservatori
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ºi Laburiºti; al Greciei cu Socialiºti ºi Democraþi etc.). Este mai puþin eficient în
cazul acelor state unde cadrul politic este mai instabil, unde existã succesiuni la
putere a unui numãr relativ mare de partide sau acolo unde existã coaliþii. Ro-
mânia se încadreazã bine în cazul din urmã. Începând cu 1996 toate guvernele
care s-au succedat au fost guverne de coaliþie cu o foarte mare instabilitate. Prin
urmare, ºansele ca un Comisar român sã fie reales de cãtre partidul sãu sunt sim-
þitor scãzute. Cel puþin în cazul României, acest canal de influenþã ar putea sã se
aplice în mai micã mãsura decât în cea a altor state.

2. În ce mãsurã reprezintã funcþia de Comisar o trambulinã în politica do-
mesticã? Odatã cu terminarea portofoliului, un Comisar trebuie sã-ºi regân-
deascã cariera sa politicã. ªi aici pãrerile sunt împãrþite. Pentru eurosceptici
Comisia este cimitirul elefanþilor albi, în traducere, este locul onorabil unde un
politician aflat la finalul carierei sale (în þara de baºtinã) este debarcat de cãtre
propriul guvern2. Existã ºi pãreri care afirmã contrariul: funcþia de Comisar Eu-
ropean poate fi un atu pentru obþinerea unei funcþii importante în statul membru
din care provine comisarul3.
Dupã un studiu efectuat pe Comisiile Delors, Santer ºi Prodi, unde au fost

evaluate biografiile tuturor Comisarilor, ce funcþii au ocupat înainte de intrarea
în Comisie ºi cum au evoluat carierele lor dupã ce ºi-au încetat activitatea în UE,
am constat urmãtoarele:
84% au ajuns în Comisie dupã ce au ocupat poziþii marcante în statul membru

de origine: miniºtri de externe (au preponderenþã), miniºtri ai agriculturii, de
finanþe, ca sã enumãr dintre cele mai frecvente portofolii deþinute înainte de a
deveni Comisari Europeni4. ªi mai important este însã cã numai aproximativ
30% din totalul lor au reuºit dupã încheierea mandatului european sã ocupe o
poziþie politicã domesticã chiar mai importantã decât cea avutã anterior ºi proba-
bil cã Romano Prodi, fost preºedinte al Comisiei, ajuns premier al Italiei, este cel
mai bun exemplu. Totuºi aceste procente nu rãspund la întrebarea dacã nu cumva
perspectiva unei cariere politice post-Comisie deviazã calitatea fundamentalã de
loialitate faþã de interesele Uniunii Europene cãtre o atitudine pro-interguverna-
mentalistã, de favorizare a intereselor statului de provenienþã. În acest context
este mai puþin important ce se întâmplã în fapt, ci ceea ce sperã aceºti înalþi
funcþionari pentru cariera lor politicã odatã cu pãrãsirea acestei funcþii (de Co-
misar). Rãspunsul se poate gãsi în studiile care s-au fãcut asupra cabinetelor co-
misarilor5. Funcþia de comisar european este una politicã, nu întâmplator comi-
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sarii sunt nominalizaþi de guvernele statelor membre. Cabinetul reprezintã un ac-
cesoriu foarte important al acestuia. Comisarul este cel care decide asupra com-
poziþiei cabinetului. Sunt numite persoane în care acesta are încredere ºi ele pot
fi angajate sau concediate, la buna sa discreþie. În câteva cuvinte, funcþia acestor
cabinete este:
— de legãturã între Comisar ºi componenta birocraticã a Directoratelor Ge-

nerale. Cabinetul filtreazã propunerile venite din cadrul Directoratelor.
— de legãturã cu cabinetele altor Comisari, de canal de informare despre

ceea ce se întâmplã în toate celelalte Comisii ºi Directorate.
— în afara funcþiei de mediere din cadrul Comisiei, existã ºi un important rol

extern al cabinetelor: ele sunt puncte cruciale de acces al guvernelor, grupurilor
de lobby ºi al altor actori non-EU.
Cabinetele sunt recunoscute a fi adevãrate enclave naþionaliste pentru cã ma-

joritatea membrilor au aceeaºi naþionalitate cu cea a Comisarului. Este adevãrat
însã cã Romano Prodi a schimbat întrucâtva acest aspect: regula fusese ca un
membru al cabinetului sã fie de altã naþionalitate. În comisia Prodi se cere ca cel
puþin trei naþionalitãþi diferite sã fie reprezentate ºi, în plus, ºeful cabinetului sau
adjunctul sãu sã fie de naþionalitate diferitã de cea a Comisarului. ªi în acest caz
totuºi amprenta datã de naþionalitatea Comisarului rãmâne încã vizibilã. Popu-
larea cu angajaþi de aceeaºi naþionalitate nu se datoreazã numai unor simple afi-
nitãþi. Motivaþia este ºi una practicã: o foarte mare parte din atribuþiile ºi prio-
ritãþilor acestor angajaþi este de a-ºi þine la curent superiorul cu evoluþia din þara
de origine. Una din raþiuni este cã însãºi atribuþiile Comisarului fac necesarã
aceastã atentã monitorizare. Comisia Europeanã este singurul organism iniþiator
de legislaþie. Ca aceastã legislaþie sã fie acceptatã ea trece printr-un foarte com-
plicat filtru de discutare ºi votare la nivel interguvernamental ºi din ce în ce mai
mult parlamentar (vezi sistemul codeciziei). Pentru a-ºi vedea aprobate iniþiati-
vele legislative este în interesul Comisiei sã afle care este curentul de opinie în
statele membre ºi sã gãseascã o formulare cât mai acceptabilã pentru acestea.
Dacã nu ar fi aºa, ºi-ar vedea majoritatea propunerilor legislative blocate. Aceas-
ta implicã însã o cunoaºtere foarte bunã a situaþiei din statele membre. Natural
cã fiecare Comisar este mult mai bine informat de situaþia din statul sãu. Pe de
altã parte însã, s-a constat cã existã ºi un alt motiv mai puþin formal: majoritatea
zdrobitoare a acestor oficiali menþin contacte la nivel personal în peisajul politic
domestic pentru a le folosi mai târziu în obþinerea unui post râvnit în ierarhia
politicã. Mai mult de 80% dintre foºtii Comisari încearcã sã obþinã un portofoliu
în þara lor. Un exemplu recent ºi notoriu este cel al fostului Comisar pentru
Lãrgire, Gunther Verheugen, care în 2004, dupã încheierea mandatului sub pre-
ºedintele Prodi, a încercat sã obþinã postul de ministru de externe al Germaniei.
El a eºuat însã.
Efemeritatea acestei funcþii, de 4 sau cel mult 8 ani, îi forþeazã pe Comisari

sã fie mai sensibili la realitãþile din þara lor în perspectiva ocupãrii unei poziþii
în stat. Implicit aceasta poate deveni, chiar dacã indirect, o breºã interguver-
namentalã în Comisie. În acest fel Comisarii pot ajunge la a evita, mai mult decât
este necesar, antagonizarea guvernului care i-a nominalizat, autorestrângându-ºi
astfel independenþa. O dovadã în plus cã lucurile ar putea sta în acest fel este cã
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în aproape 40 de ani de funcþionare a Comisiei nu s-a înregistrat decât un singur
caz în care un stat membru a protestat împotriva comisarului sau/ºi a cerut reche-
marea acestuia: este vorba de Marea Britanie ºi de comisarul sãu lord Francis
Cockfield sub prima preºedinþie a lui Delors.

3. Probabil cã cea mai evidentã, documentatã ºi solidã influenþã pe care o
are naþionalitatea comisarului se exercitã asupra activitãþii de lobby a diver-
selor grupuri de interese din þara sa. Dupã un studiu efectuat pe Comisia Prodi,
s-a observat ca toþi comisarii acordã un sprijin preferenþial lobby-ºtilor din þara
de origine. Nu întâmplãtor majoritatea acestora se adreseazã comisarului „lor“
chiar dacã acesta nu este în domeniul lor de interes. Comisarul este cel care le
faciliteazã informaþiile esenþiale despre cine trebuie contactat, ce strategie ar
trebui adoptatã, care sunt ºansele de acceptare ale propunerilor6. Tot el este cel
care poate „împinge“ în faþã dorinþele acestor grupuri de presiune ºi le poate
aºeza pe agenda de discuþie a Comisiei, vizibilitatea acestor interese fiind primul
pas în acceptarea lor7.
În ceea ce priveºte guvernele naþionale, acestea se bazeazã în primul rând pe

comisarul „lor“ pentru a obþine informaþii de primã mânã din interiorul Co-
misiei. Aceastã practicã de informare nu este contrarã statutului comisarului, dar
ea poate fi consideratã o modalitate indirectã ºi subtilã de interferenþã intergu-
vernamentalã. Calitatea de „informator“ a comisarului nu numai cã nu este una
de neglijat, dar este chiar esenþialã pentru un stat membru. Un guvern bine
informat cu privire la ceea ce se întâmplã la nivel supraguvernamental în UE are
posibilitatea sã adopte strategia corectã necesarã atingerii intereselor sale.

4. S-ar putea crede cã mulþi dintre comisari aduc cu ei mentalitatea ºi ex-
perienþa profesionalã, care îºi pune amprenta ºi pe genul de politicã pe care o
duc în cadrul Comisiei.
Dupã un studiu fãcut pe iniþiativele legislative ale diverºilor comisari din

ultimele comisii8, Delors (I, II, III), Santer & Marin, ºi Prodi, în care am luat în
calcul experienþa profesionalã pre-comisie9 ºi interesele statului din care face
parte comisarul respectiv, am constatat urmãtoarele:
Nu existã o legãturã automatã ºi evidentã între naþionalitatea Comisarului,

interesele guvernului care l-a ales ºi politica pe care o duce acesta în sânul Co-
misiei. Cu toate acestea:
Nici unul din cele 47 de cazuri studiate, incluzând 52 de iniþiative legislative,

nu vine în contradicþie flagrantã cu interesele guvernului care l-a nominalizat pe
respectivul comisar. În plus, peste 50% dintre iniþiativele majore de reforme au
pornit de la acei comisari ale cãror guverne susþineau aceste reforme.
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Cazul Politicii Agrare Comune, unde dezbaterea cu privire la buget este una
dintre cele mai acerbe datoritã intereselor contradictorii ale statelor membre, este
unul dintre cele mai interesante exemple. Prima reformã importantã, prin care se
restrângea bugetul plãþilor directe fãcute cãtre fermieri ºi se încerca realocarea
acestor fonduri cãtre Dezvoltarea Ruralã, a fost fãcutã sub irlandezul MacSharry.
Se ºtie însã cã Irlanda este unul dintre beneficiarii fondurilor agrare ºi cã aceastã
formulã ar fi mai degrabã dãunãtoare intereselor sale. La o privire mai atentã
însã se constatã cã aceste reforme au survenit într-un moment în care, datoritã
unei întregi serii de factori interni ºi externi10, se impunea luarea unor astfel de
mãsuri. Reforma MacSharry este consideratã fi o iniþiativã moderatã care a diluat
ºi diminuat considerabil radicalitatea schimbãrilor cerute. Conform studiilor fã-
cute pe aceastã temã un rol important l-a jucat MacSharry însuºi, care, presat fiind
mai ales de propriul guvern irlandez (Fianna Fail), a fost nevoit sã facã concesii.
Cel de al doilea comisar reformist al agriculturii, austriacul Franz Fischler

(comisia Prodi), a avut o atitudine mult mai radicalã faþã de acest subiect, printre
altele ºi datoritã faptului cã guvernul austriac sprijinea aceste reforme, Austria
fiind unul din „perdanþii“ bugetului agrar. De remarcat însã cã Franz Fischler
dorea o eliminare aproape completã a subsidiilor directe, în timp ce Austria era
în favoarea unei eliminãri parþiale ºi numai la adresa unor produse care o inte-
resau mai puþin. Cu toate acestea comisarul austriac a primit un sprijin solid din
partea guvernului sãu pentru a împinge aceste reforme.
Un al treilea exemplu ºi probabil cel mai remarcabil dintre toate se referã la

cel mai longeviv preºedinte al Comisiei, francezul Jacques Delors. Chiar dacã în
acest caz se discutã despre Comisari ºi nu despre preºedinþi, este însã un foarte
bun exemplu de influenþã a naþionalitãþii asupra activitãþii în cadrul Comisiei.
Franþa nu a fost niciodatã o mare susþinãtoare a lãrgirii cãtre Europa Centralã ºi
de Est. Ea a privit acest proces ca pe o diluare a integrãrii europene, consideratã
necesarã supravieþuirii acestui organism. Pe de altã parte, Franþa se temea de
pierderea influenþei iniþiale pe care a avut-o în Uniunea Euopeana prin creºterea
numãrului de membri. Încã ºi mai îngrijorãtor, majoritatea candidaþilor central-
europeni pãreau a naviga în aria de influenþã a Germaniei. Astfel cã între 1990
ºi 1992, Jacques Delors avea sã arate prea puþin entuziasm la adresa noilor po-
tenþiali candidaþi: în prima ofertã de asociere fãcutã statelor gupului de la Viºe-
grad nu se spune niciun cuvânt despre o posibilã integrare în Comunitate. Mai
târziu, sub presiunea altor evenimente ºi factori (rãzboiul din Iugoslavia, insis-
tenþa crescândã a Germaniei etc.), aceastã poziþie a Comisiei a suferit schimbãri.
Rãspunsul la întrebarea în ce mãsurã naþionalitatea comisarului poate sluji

intereselor statului care l-a nominalizat este unul complex. Comisarii Europeni
nu sunt niºte simpli agenþi sau „cai troieni“ ai intereselor interguvernamentale la
nivelul Comisiei. Dacã ar fi astfel, atitudinea lor ar fi împotriva calitãþii esenþiale
cerutã în mod expres: de loialitate faþã de interesele UE. Rezultatul ar fi acela cã
ºi-ar pune în pericol reputaþia ºi chiar poziþia ocupatã. De asemenea, faptul cã
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guvernele au posibilitatea de a renominaliza un comisar nu este un mijloc care
acþioneazã automat ºi eficient asupra loialitãþii comisarului, din moment ce
acesta este condiþionat de mulþi alþi factori (în principal menþinerea la putere a
aceluiaºi guvern). Grija comisarului de a-ºi asigura un post important în stat
dupã încheierea mandatului în cadrul Comisiei poate avea o oarecare influenþã
asupra comportamentului sãu. Impactul este însã unul variabil. Speranþa unei
cariere politice în statul membru este depãºitã de cerinþele si presiunile prezen-
tului. Comisarul nu-ºi poate permite sã-ºi punã în pericol reputaþia de înalt
funcþionar european ducând o politicã pro-interguvernamentalã numai bazân-
du-se pe iluzia cã în viitor va avea de câºtigat de pe urma acesteia.
Dincolo de toate aceste argumente însã comisarul nu este un personaj izolat.

El este supus unor presiuni instituþionale majore care nu-i permit sã acþioneze in-
dividualist. Chiar dacã nu este în intenþia studiului de faþã de a intra în amãnunte
cu privire la presiunile instituþionale exercitate asupra comisarului, este necesar
a fi amintit cã în interiorul Comisiei orice decizie este supusã responsabilitãþii
colective ºi deci nici unul dintre Comisari nu poate „împinge“ o iniþiative pe
agendã fãrã acordul colegilor sãi (Colegiul Comisarilor). Preºedintele comisiei
are de asemenea un rol important în acceptarea sau respingerea unor propuneri.
Comisia trebuie sã fie extrem de atentã la ceilalþi doi actori de care depinde

adoptarea iniþiativelor sale legislative: Consiliul ºi Parlamentul. Gãsirea celui
mai mic numitor comun este o componentã esenþialã în politica Comisiei ºi este
un factor care dilueazã multe dintre iniþiativele sale.
Alte influenþe externe provin de la lobby-ul fãcut de diverse corporaþii,

ONG-uri ºi altele asemenea. Este un factor demn de luat în considerare þinând
cont cã la ora actualã existã peste 1.500 de organizaþii lobby-iste activând la
Bruxelles. Comisia Europeanã este cel mai mult supusã presiunilor acestora.
Pe de altã parte însã, este indiscutabil cã amprenta naþionalã a comisarului

existã. Ea este una de naturã mai subtilã ºi se vede în organizarea cabinetelor
acestora, dar mai ales în douã aspecte:
— inþiativele legislative nu vin în contradicþie fundamentalã cu interesele

statului care l-a nominalizat. Mai mult, atunci când împrejurãrile au permis-o, au
fost împinse pe agenda Comisiei aspecte care interesau statul în cauzã.
— comisarul este un canal preferat ºi eficient de informare al þãrii sale ºi este

invariabil preferatul grupurilor lobby-iste.
România a pierdut ocazia de a avea un Comisar capabil sã promoveze, chiar

ºi indirect ºi ocazional, acele aspecte care ar fi putut interesa þara noastrã. Pentru
a da un exemplu: dacã s-ar fi adãugat ºi minoritãþile la portofoliul lui Ludovic
Orban, ar fi existat potenþialul unor iniþiative legislative interesante cu privire la
statutul minoritãþilor ºi, în acest caz, al minoritãþii româneºti din afara graniþelor
României, un aspect deloc discutat la nivel european. Ar fi ºi o necesarã „îm-
prospãtare“ a discursului tradiþional, ºi adus la suprasaturare, despre „drepturile
rromilor“ ºi „autonomia maghiarilor“. De asemenea, grupurile lobby-iste din
þara noastrã, chiar dacã puþine la ora actualã, nu au posibilitatea sã exercite o
presiune mai mare la Bruxelles tocmai pentru cã principalul lor canal, comisarul
român, are puþine modalitãþi de a o face din cauza responsabilitãþilor sale minore
ce þin mai mult de administraþie decât de politicã.
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