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Europa-Kommissionen 2014-2019 – prioriteter og organisering i et uddannelsesperspektiv
Den nye Europa-Kommission under Jean-Claude Juncker har medført en del ændringer af strukturen og arbejdsmåden i Kommissionen. Juncker har udpeget seks næstformænd, som har klynger bestående af de 20
øvrige kommissærer under sig. Derudover har Frans Timmermans har fået en særlig status som første næstformand. Næstformændene er udpeget for at gennemføre Junckers politiske prioriteter. Kristalina Georgieva er
ansvarlig for Budget og menneskelige ressourcer, Andrus Ansip for det Digitale Indre Marked, Maros Sefcovic
for Energiunionen, Valdis Dombrovsikis for Euroen og Den Sociale Dialog og Jyrki Katainen for job, vækst, investeringer og konkurrenceevne. Se mere her. Og læs mere om alle kommissærernes porteføljer her.
Der kan både argumenteres for, at Kommissionen er blevet mere og mindre centraliseret med den nye struktur. På den ene side er ledelsen blevet fordelt ud på flere kommissærer, men på den anden side betyder introduktionen af næstformænd at visse kommissærer får en særlig status med ansvar for specifikke områder.
Næstformændene har fået en betydelig magt, da de øvrige kommissærer skal have godkendelse fra den relevante næstformand, før de kan fremsætte et lovforslag til kommissionsformand Juncker. Næstformændene
kan også bestemme, hvem af kommissærerne i deres klynge, der skal repræsentere Kommissionen i nationale
parlamenter og internationale organisationer.
Næstformændene får derimod ikke eget generaldirektorat, undtaget budgetkommissæren. Eksempelvis har
Jyrki Katanien kun 17 medarbejdere under sig, hvilket ikke er meget set i forhold til et helt generaldirektorat.
Derfor er det endnu svært at sige, hvor meget magt næstformændene får, da de har relativt lidt personale til at
styre så store områder. Sandsynligvis kommer næstformændenes ledelsesevner til at afgøre, hvor meget magt
de reelt får. Strukturen kræver samtidigt også meget af kommissærerne i klyngerne, som skal tale deres emner
ind i de overordnede prioriteringer. Konstruktionen risikerer derfor at lægge op til magtkampe blandt kommissærerne. De overordnede emner er meget fokuseret på vækst og jobskabelse og det virker sandsynligt, at uddannelse skal tales ind i den kontekst for at komme på dagsordenen.
De prioriterede initiativer fra Kommissionen afspejles i de seks næstformænds områder. Det digitale indre
marked er en vigtig prioritet for Kommissionen, hvilket også påvirker uddannelsesområdet, fx i forhold til sikring af digital infrastruktur. Junckers Investeringsplan er ligeledes en vigtig prioritet for Kommissionen og uddannelse er nævnt som et af områderne for mulige investeringer. ”Bedre Regulering” får også stor betydning,
da Juncker vil forsøge at videreføre, at EU hovedsageligt skal fokusere på de store linjer, som synes at være
vækst og beskæftigelse. ”Big on the big things, small on the small things” har været noget af et mantra for den
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nye Kommission. Denne dagsorden får stor betydning for Kommissionens videre arbejde, da denne rækker ind
over alle politikområder.
Derudover er færdigheder (skills) og livslang læring blevet en del af beskæftigelseskommissærens portefølje og
skal derfor også skal håndteres af beskæftigelsesministrene. I de opdaterede retningslinjer for beskæftigelse
har uddannelse ikke fået særlig stor vægt. Meget tyder således på, at uddannelsespolitikken ikke er i lige så
stor fokus for Rådet og muligvis også Kommissionen. Det kan medføre, at uddannelsespolitik skal tales ind i
vækst og beskæftigelsesdagsorden, hvis det skal være en del af den politiske dagsorden.
Generelt har der været en tendens til, at Kommissionen er blevet mere topstyret og at generalsekretariatet
under Kommissionsformanden har fået mere magt og er blevet mere politisk. Dette er blandt andet sket ved,
at Kommissionens generalsekretær har søgt at lukke flest mulige sager på de ugentlige møder kabinetscheferne imellem, inden kommissærerne mødes på deres ugentlige møder. Fra 1. september 2015 effektueres en
omrokering i Kommissionen, hvor Kommissionens generalsekretær Catherine Day udskiftes med Alexander
italiener samt 11 DG generaldirektører og 8 vicegeneraldirektører enten kommer til at skifte plads til andre
generaldirektorater eller andre opgaver i Kommissionen. Den nye generaldirektør for DG uddannelse og kultur
bliver generaldirektør for publikationskontoret Martine Reicherts. Se Kommissionens pressemeddelelse her.
Den nye og mere topstyrede struktur i Kommissionen har betydning for organisationers og virksomheders interessevaretagelse i forhold til Kommissionen, der giver anledning til en tilgang med fokus på argumenter for
eksempelvis elementer i sektorområdernes betydning for Kommissionens overordnede prioriteter, særligt de
økonomiske argumenter. Hvis det er områder inden for Investeringsplanen og Det Europæiske Semester er de
relevante kontakter oftest i Katainen og Dombrovsiks’ kabinet samt DG Uddannelse, da det er deres kabinetter,
som har ”sign off” på disse områder. Når det gælder områder som fx erhvervsuddannelse, vil det ofte være DG
uddannelse og DG beskæftigelse samt ofte også Katainens kabinet der vil være relevante.
Relevante kommissærer
Tibor Navracsics er kommissær for uddannelse, kultur, sport og ungdom. Han er med i alle klyngerne under de
forskellige næstformand, men vsærligt Katainen. Læs mere her. Find oversigten over organiseringen af Generaldirektoratet for uddannelse og kultur her. NB: stor omrokering i DG’erne fra 1. september 2015. Kommissærens fokusområder er:

-

Investeringsfonden i forhold til investeringer i uddannelsesinfrastruktur, som hører under
Katainen.
Europa 2020 og moderniseringen af uddannelsessystemer under Det Europæiske Semester
Promoveringen af samarbejde mellem de europæiske universiteter samt forbedring af Erasmus+
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Styrke ”videnstrianglen” mellem uddannelse, erhvervsliv og forskning
Samarbejdet med beskæftigelseskommissær Thyssen omkring udvikling af færdigheder og livslang læring.

Marianne Thyssen er kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, færdigheder og arbejdskraftens mobilitet. Dette betyder, at ansvaret for erhvervsuddannelser og livslang læring er flyttet fra uddannelseskommissæren til beskæftigelsesområdet. Thyssen er også ansvarlig for implementeringen af ungdomsgarantien. Derudover er hun ansvarlig for beskæftigelsesdelen af Det Europæiske Semester, hvor Kommissionen ofte inkluderer uddannelse i sine anbefalinger. Med tanke på at uddannelse i alt højere grad tales ind i en uddannelseskontekst, kan det forventes, at beskæftigelseskommissæren fremover vil få øget indflydelse på uddannelsesområdet. Læs mere her. Se organisationsdiagram for DG employment her. NB: stor omrokering i DG’erne fra 1. september 2015.
Jyrki Katainen er kommissær for jobs, vækst, investeringer og konkurrenceevne samt næstformand i kommissionen med Navracsics i sin klynge af kommissærer. Katainen skal stå for at føre Junckers investeringsplan ud i
livet, hvor der er lagt op til, at der skal investeres i uddannelse, forskning og innovation i forsøget på sænke
ungdomsarbejdsløsheden og at skabe et bedre investeringsklima i EU. Katainen bliver således vigtig for uddannelse, men da investeringsplanen stadig forhandles med Rådet og Europa-Parlamentet, er det endnu svært at
sige, hvor stor en rolle uddannelse får. Læs mere her.
Valdis Dombrovskis er næstformand med ansvar for Euroen og Den Sociale Dialog. Han har derfor også hovedansvar for Det Europæiske Semester. Samarbejdet med arbejdsmarkedets parter er en af Junckers prioriteringer. Læs mere her.
Ceclia Malmström er handelskommissær og er dermed blandt andet ansvarlig for forhandlingerne om EU’s
frihandelaftaler med øvrige lande. Læs mere her.
Frans Timmermans er første næstformand, og skal stå for den reform af EU’s arbejde, der går under navnet
bedre regulering samt proportionalitets- og nærhedsprincippet. Læs mere her. Frans Timmermans har indtil
videre vist sig at være en rigtig stærk spiller i Kommissionen og hans dagsorden omkring bedre regulering har
fået stor vægt i Kommissionens arbejde også set i lyset af, at hans område påvirker alle andre politikområder i
Kommissionens arbejde.
Relevante links
Tænketanken Europa: Junckers omstrukturering af Kommissionen
Politicos artikel om omrokering i Kommissionen
Pressemeddelelse omkring omrokering
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