Comisia Europeană, un an de mandat! Vălean, în
topul comisarilor europeni. Vezi ce scrie presa
occidental
2 decembrie 2020

Cu ocazia împlinirii primului an de existență a Comisiei conduse de ursula von der Leyen,
siteul Politico, cea mai influentă publicație online din Belgia, a realizat un clasament al
comisarilor europeni. Într-un an marcat de crize politice, sanitare și plin de planuri de
reformă, trebuie să vedem care a fost comisarul care s-a afirmat cel mai mult, care a dat
greș și care a rezistat sub presiune.
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Ursula von der Leyen, Președintele Comisiei Europene
Analiza performanțelor:
Von der Leyen și Comisia pe care o conduce
abia împliniseră 100 de zile de când își
ocupaseră funcțiile atunci când au fost loviți
de o catastrofă sanitară și un șoc economic
fără precedent în era modernă. Președintele
și echipa sa s-au cam chinuit în primele
săptămâni de la debutul pandemiei, timp în care capitalele lumii au fost cuprinse de
panică și au refuzat să coopereze, dar între timp și-au găsit echilibrul și au pus la punct
un buget de relansare de 1,82 trilioane de euro care a fost adoptat în mod unanim de
Consiliul European. Acesta include dispoziții privind datoria comună de 750 de miliarde
de euro – măsură ce reprezintă o extraordinară reușită în domeniul politicilor fiscale. În
timpul crizei, Ursula von der Leyen a continuat să se concentreze pe priorități precum
Pactul Verde European și digitalizarea. Concomitent, a susținut îmbunătățirea parității
între femei și bărbați în cadrul administrațiilor publice.

Cele mai bune momente
Fără îndoială, momentul care o definește cel mai bine pe von der Leyen a avut loc pe 21
iulie, atunci când liderii din Uniunea Europeană au ajuns la o înțelegere unanimă în ceea
ce privește bugetul de relansare. Chiar dacă au apărut și obstacole, precum impasul legat
de Polonia și Ungaria în privința statului de drept, componenta privitoare la datoria
comună va intra în istorie. Asta înseamnă că von der Leyen a făcut deja mai multe pentru
promovarea integrării europene decât ar putea spera orice Președinte al Comisiei să
realizeze într-un întreg mandat de 5 ani. Demisia Comisarului pentru Comerț, Phil Hogan,
a fost stânjenitoare, dar i-a oferit lui von der Leyen oportunitatea de a numi o femeie drept
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succesor, Mairead McGuinness. Astfel, Comisia Europeană a ajuns la 13 femei comisar
din 27 de poziții totale.

Cele mai proaste momente
Von der Leyen a avut cel mai mult de furcă cu momentele în care nimeni nu putea da de
ea. La începutul anului, Președintele a păstrat tăcerea mai multe zile, în timp ce Orientul
Mijlociu era în plină criză. Mai mult, echipa ei a creat controversă inutilă atunci când nu a
fost transparentă în privința plecării ei de la Bruxelles pentru a se autoizola. Primăvara
trecută, în timpul unui interviu cu agenția de presă nemțească DPA, a făcut o remarcă
disprețuitoare la adresa „obligațiunilor corona”, fapt ce a atras critici în Italia și l-a făcut
pe Președintele Parlamentului European, David Sassoli, să ceară clarificări. Mai mulți
oficiali UE i-au acuzat pe Ursula von der Leyen și pe șeful său de cabinet, Bjorn Seibert,
că au creat o criză de personal senior deoarece insistau să se ocupe personal de toate
interviurile. Cei doi au negat acuzațiile.

Ce urmează
Dacă liderii din Uniunea Europeană vor depăși conflictul cu Polonia și Ungaria – efort ce
e condus de mentorul lui von der Leyen, Angela Merkel – Președintele Comisiei și echipa
sa vor trebui să implementeze urgent planul de relansare. O altă provocare pentru ea
este să încerce să convingă liderii naționali să se coordoneze în procesul de distribuție al
vaccinului împotriva coronavirusului și să păstreze măsurile de siguranță până va fi
situația destul de echilibrată și sub control. Alături de Președintele ales al Statelor Unite,
Joe Biden, Ursula von der Leyen va avea un rol crucial în reconstruirea relațiilor
transatlantice și va putea folosi parteneriatul pentru a adresa probleme precum cele din
cadrul Organizației Mondiale ale Comerțului.

Notă: 9,5
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Johannes Hahn, Comisar pentru Buget și Administrație
Analiza performanțelor
În contextul în care 2020 a adus cele mai
dificile negocieri ale bugetului Uniunii
Europene, care au loc în mod obișnuit o dată
la 7 ani, primul an de ocupare al noii funcții a
avut cea mai mare miză posibilă pentru Hahn.
Din fericire, Hahn știe foarte bine cum să
navigheze situațiile din Bruxelles datorită
experienței sale de 2 mandate de comisar.

Cele mai bune momente
Înțelegerile privind bugetul. Chiar dacă cea mai grea parte a fost dusă de Angela Merkel,
Hahn a jucat un rol crucial în reprezentarea Comisiei și în încercarea de a ajunge la un
compromis. Când negocierile s-au finalizat într-o înțelegere cu Parlamentul European la
începutul lui Noiembrie, politicianul austriac a fost implicat în negocierile tehnice.

Cele mai proaste momente
Când Ungaria și Polonia au blocat înțelegerea din cauza grijilor legate de statul de drept.
Chiar dacă incidentul era în afara controlului lui Hahn, care acum este implicat în
negocierile detaliilor bugetului Uniunii Europene pentru 2021, acesta este acum față în
față cu posibilitatea ca pe 1 ianuarie încă să nu existe nicio înțelegere privind bugetul.
Asta ar însemna că cheltuielile UE ar avea loc în regim de urgență.

Ce urmează
Dacă se încheie cu bine negocierile, Hahn va juca un rol important în implementarea
noului buget pentru 2021. În prezent, dezvoltă și o nouă strategie în domeniul Resurselor
Umane pentru a face din Comisie un angajator mai atractiv.
Notă: 9,5
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Paolo Gentiloni, Comisarul pentru Economie
Analiza performanțelor
Comisarul pentru Economie știe cum să se
descurce sub presiune – o calitate deosebit
de importantă atunci când pandemia
declanșează o dublă recesiune.

Cele mai bune momente
Gentiloni a propus rapid un sprijin financiar, ce va contribui la acoperire costurilor legate
direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic, în valoare de 100 de miliarde
de euro. Inițiativa s-a bucurat de popularitate, iar comisarul a sugerat că este posibilă și
extinderea acesteia. Gentiloni a fost, de asemenea, o voce europeană puternică în media
italiană, unde a temperat grijile privitoare la fondul de redresare economică.

Cele mai proaste momente
Nu prea există reproșuri la adresa comisarului italian pentru 2020, dar în același timp,
pandemia a amânat multe dintre politicile la care a lucrat și nu a fost testat cu adevărat
când a fost vorba de subiecte ce amenință să divizeze UE. Pandemia care a pus pe
pauză planurile de a revizui legile fiscale ale Uniunii Europene și neînțelegerile legate de
taxarea giganților tehnologiei l-au făcut pe Gentiloni să iasă din primul an neatins.

Ce urmează
Vom vedea cum se va descurca Gentiloni în 2021. Atunci va trebui să introducă o taxă
europeană digitală dacă negocierile globale se vor amâna iar și va trebui să găsească un
consens între nordul și sudul Europei în ceea ce privește reforma legilor datoriilor și
deficitului.
Notă: 9,5
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Virginijus Sinkevičius, Comisarul pentru Mediu
Analiza performanțelor
Sinkevičius este singurul comisar din istoria Uniunii Europene care poate să spună că a
împlinit 30 de ani în timpul mandatului său. Tânărul lituanian a lansat mai multe planuri
ambițioase cu scopul de a îmbunătăți palmaresul Uniunii în ceea ce privește protecția
mediului, substanțele chimice și economia circulară, fapt ce a atras numai laude din
partea militanților pentru mediu.
Cele mai bune momente
Comisarul a prezentat planuri ambițioase
pentru protecția biodiversității și pentru
reforma
legilor
ce
reglementează
substanțele chimice, în pofida presiunii din
partea industriilor și altor departamente. În
timpul crizei cauzate de coronavirus, au
existat presiuni din partea unor companii
asupra Comisiei care au avut ca scop
renunțarea la Pactul Verde și la regularizare.
Din fericire, Comisia a rezistat cu hotărâre.

Cele mai proaste momente
În domeniul oceanelor, Sinkevičius nu a impresionat prea mult. Chiar dacă acesta a
alocat fonduri în plus pentru sprijinul pescarilor în timpul pandemiei, comisarul a fost
criticat de către aceștia că nu a pus la punct o strategie dedicată. Lituanianul a mai fost
criticat și de ONG-uri marine pentru că nu a fost în stare să ia măsuri de urgență împotriva
Franței și Spaniei și să prevină uciderea neintenționată a mii de delfini în Golful Biscaya.

Ce urmează
După ce și-a prezentat planurile ambițioase, Sinkevičius trebuie acum să și le ducă la
capăt și să le implementeze. Dacă luăm în considerare amânările de lungă durată a
propunerilor din trecut din cadrul departamentului, precum recomandările în privința
plasticului de unică folosință și planul de acțiune pentru protecția mediului, s-ar putea ca
Sinkevičius să piardă suportul militanților nerăbdători.
Notă: 9,5
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Adina Vălean, Comisarul pentru transport
Analiza performanțelor
Comisarii pentru transport nu sunt, de obicei,
în prim-planul crizelor continentale, Vălean
însă a demonstrat contrariul în timpul
pandemiei. Comisarul român s-a aflat în
mijlocul problemei, prin eforturile de relaxare
a fluxul de trafic peste granițe și de a
recupera banii oamenilor ce și-au văzut
călătoriile cu avionul anulate.

Cele mai bune momente
Comisara româncă a fost vizibilă în presă în primele săptămâni ale pandemiei, rămânând
fermă în argumentarea faptului că pasagerii ale căror zboruri au fost anulate trebuie
despăgubiți de către companii, în conformitate cu legile Uniunii Europene. Nu a câștigat
prin asta vreun premiu de popularitate din partea companiilor aeriene sau a capitalelor
europene însă, Vălean a avertizat cu privire la procedurile de încălcare a dreptului
comunitar și spiritele s-au calmat.

Cele proaste momente:
Vălean nu a reușit să îndepărteze criticile persistente din partea ONG-urilor verzi cu
privire la ceea ce consideră a fi o lipsă de dorință de a aborda impactul climatic al
transporturilor, de exemplu, mergând mai departe cu o taxă de combustibil pentru aviație,
în ciuda dovezilor din ce în ce mai pregnante ale amplorii poluării.

Ce urmează
Cu o strategie ce urmează a fi lansată în decembrie privind mobilitatea digitală și
sustenabilă, Vălean va trebui să demonstreze că sectorul său va aduce contribuțiile
necesare. Loialitatea față de Comisie sau țara natală îi va fi pusă la încercare când
Comisia va publica o nouă evaluare a reformelor UE pentru camioane.
Notă: 9
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Thierry Breton, Comisarul pentru Piața Internă și Industrie
Analiza performanțelor
Într-un singur an, comisarul francez a ajuns de la anonimat la o popularitate ce aproape
că o depășește pe cea a șefei sale, Ursulei von der Leyen.
Cele mai bune momente
La începutul pandemiei, atunci când a
preluat
conducerea
în
coordonarea
răspunsului industriei la deficitele din
domeniul medical. A reușit să își
construiască imaginea de „ultimul care mai
luptă cu giganții tehnologiei”, după ce s-a
descoperit un document intern al Google din
care reieșea că se dorește punerea de
presiune asupra comisarului. Breton a și
reorganizat prioritățile Comisiei, punând
datele industriale înaintea inteligenței
artificiale.

Cele mai proaste momente
Colaborarea cu Paolo Gentiloni în cererea de a emite obligațiuni pentru a finanța planul
de relansare. Ursula von der Leyen nu a fost de acord cu textul compus de cei doi și a
trebuit să își trimită purtătorul de cuvânt să le spună jurnaliștilor de opinia sa. Un alt punct
slab a fost când comisarul a spus că Europa a pierdut bătălia pentru a folosi datele
personale, fapt ce a jignit profund Comisia deoarece proiectul GDPR este unul dintre cele
mai mari realizări ale sale.

Ce urmează
Datele sunt în prezent obsesia lui Breton. Comisia a lansat deja prima reglementare și se
pregătește pentru anul viitor când va fi prezentat Data Act, care va pune la punct legile în
privința distribuirii datelor. Aceasta va fi, cel mai probabil, cea mai mare bătălie a lui
Breton din 2021.
Notă: 9
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Clasamentul realizat de Politico
Locul 1: Ursula von der Leyen (Notă: 9,5)
Locul 2: Johannes Hahn (Notă: 9,5)
Locul 3: Paolo Gentiloni (Notă: 9,5)
Locul 4: Virginijus Sinkevičius (Notă: 9,5)
Locul 5: Adina Vălean (Notă: 9)
Locul 6: Thierry Breton (Notă: 9)
Locul 7: Valdis Dombrovskis (Notă: 8,5)
Locul 8: Maroš Šefčovič (Notă: 8,5)
Locul 9: Věra Jourová (Notă: 8,5)
Locul 10: Margaritis Schinas (Notă: 8,5)
Locul 11: Nicolas Schmit (Notă: 8,5)
Locul 12: Elisa Ferreira (Notă: 8,5)
Locul 13: Stella Kyriakides (Notă: 8,5)
Locul 14: Kadri Simson (Notă: 8,5)
Locul 15: Janez Lenarčič (Notă: 8)
Locul 16: Ylva Johansson (Notă: 8)
Locul 17: Helena Dalli (Notă: 8)
Locul 18: Frans Timmermans (Notă: 8)
Locul 19: Josep Borrell (Notă: 7,5)
Locul 20: Margrethe Vestager (Notă: 7,5)
Locul 21: Olivér Várhelyi (Notă: 7)
Locul 22: Didier Reynders (Notă: 7)
Locul 23: Janusz Wojciechowski (Notă: 7)
Locul 24: Mariya Gabriel (Notă: 7)
Locul 25: Dubravka Šuica (Notă: 7)
Locul 26: Phil Hogan (Notă: 5)

Sursa: https://www.capital.ro/
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