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Abstract

Author: Henrik Haglund, Instructor: Magnus Lindh, Course: Statsvetenskap III, Term: VT 2018,

The appointment process of the President of the commission 

The  purpose  of  this  essay  is  to  give  understanding  of  how  the  appointment  of  the  European

commissions president is affected by formal and informal institutions. This is the essays issue: How

can the appointment process of the European commissions president be understod by examining

how  the  connection  with  formal  and  informal  institutions  affect  the  appointment  of  a

commissions president?

The theory of this essay is empirical institutionalism which is a new institutional theory and the

theoretical framework is designed from Weaver and Rockmans book: Do institutions matter? A case

study is the ground work for this essays scientifical method, by following the instructions from

Thomas Denk and and Vivien Lowndes. My soruces can be found in the reference list which is

made up by academic articles, books that have been written by theorists and researches of the EU

but also webpages and news articles are a part of my source material in order to give more empirical

information to the essay. 

My conclusion in the essay is that the European council is the institution which most affects the

appointment process of the president of the European commission because of its  monopoly on

appointing  a  commission  president.  The  institution  which  least  affects  the  appointment  of  a

commission president, is the EU court of justice because of the increased emphasis on subsidarity.
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Kapitel 1 - Inledning

1.1 Ämnesval 

EU-kommissionen består av 28 kommissionärer från varje medlemsland. EU-kommissionen leds av

en ordförande som bland annat har den viktiga uppgiften av att koordinera kommissionens agenda

och  arbete.  En  ordförande  tilldelar  också  ansvaret  över  olika  politikområden  till  varje  enskild

kommissionär. Detta innebär att ämbetet som kommissionsordförande är en väldigt viktig position

inom EU och detta ämbetet stärks av en ordförandes avgörande röst vid ett jämnt röstningsutfall i

kommissionen. När kommissionen fattar beslut görs detta oftast genom konsensus men vid oenighet

inom kommissionen vid en fråga, avgörs detta genom en omröstning med enkel majoritet för ett

beslut.  Varje kommissionär  har  ett  eller  flera  generaldirektorat  som bistår  och bereder  de olika

förslagen som läggs fram i kommissionen (Bache, 2015, s.232-234 & s.278-279 ; Bengtsson, 2011,

s.32 ; Hix & Höyland, 2011, s.35).

Kommissionen och general-direktoraten har dock begränsade resurser. För att fatta beslut, måste

kommissionen förlita sig på expertis från intressegrupper, som t.ex. lobbygrupper, forskare, företag

intresseorganisationer,  fackförbund  etc.  Dessa  bistår  med  data-  och  statistik  från  länder  samt

regioner.  Genom utformandet  av  lagförslagen  har  kommissionen  möjlighet  att  staka  ut  en  viss

riktning för den europeiska integrationen (Bache, 2015, s. 204-205 & s. 232-237 ; Hix & Höyland,

2011, s.163). 

EU:s politiska system brukar beskrivas som ett system byggt på maktdelningsprincipen där olika

makter måste vara överens för att  förslag ska kunna genomföras.  Dessa makter är  följande: en

verkställande makt (kommissionen), en lagstiftande makt (som delas mellan Europaparlamentet och

Ministerrådet) samt en dömande makt (EU-domstolen). Den verkställande makten utövas kollektivt.

Även om det förekommer överstatliga inslag i EU:s beslutsfattande så är det inte möjligt att betrakta

EU som en federation. Medlemsstaterna skapade EU för att hantera sina gemensamma problem och

i EU är medlemsstaterna inte bara självstyrande utan också suveräna (Bengtsson, 2011, s. 27-46).

De  nationella  regeringarnas  intressen  representeras  i  den  europeiska  unionens  råd  men  denna

institution  kallas  för:  ministerrådet.  I  ministerrådet  finns  ett  antal  uppdelade  konstellationer

beroende  på  vilket  politikområde  det  gäller.  Europeiska  rådet  existerar  över  ministerrådet  där

medlemsländernas regerings-eller statschefer deltar i möten. Det europeiska rådet har ett betydande

inflytande  över  tillsättningen  av  kommissionärer  och  en  ordförande  för  kommissionen.

Europaparlamentet makt har stärkts med tiden över tillsättningsprocessen och nu har parlamentet 1



rätten  att  bifalla/avslå  föreslagna  kommissionsordföranden.  Men  parlamentet  har  inte  rätt  att

föreslå en egen kandidat för detta ämbete (Bengtsson, 2011, s. 27-46).

Vid  tillsättandet  av  en  ordförande  för  EU-kommissionen  spelar  både  informella  och  formella

institutioner en viktig roll genom att de begränsar möjligheterna till att bli vald för ämbetet som

kommissionsordförande. I denna uppsats fokuserar jag på den roll som formella och informella

institutioner spelar vid tillsättandet av den verkställande makten i EU.

1.2 Problembild 

Jean-Claude Juncker var den senaste personen som tillsattes för ämbetet som EU-kommissionens

ordförande, detta skedde år 2015. Men hans tillsättning var inte problemfri. Europeiska rådet ska ta

i  hänsyn  resultatet  från  det  senaste  Europaparlamentsvalet  vid  nomineringen  av  en  ny

kommissionsordförande. Till Europaparlamentsvalet deltog partigrupperna med egna kandidater till

ordförandeskapet där Juncker blev mitten-höger gruppen EPP:s kandidat. För att Juncker skulle bli

vald till ordförande behövde EPP få flest ledamotsmandat i Europaparlamentsvalet år 2014. Juncker

var även tvungen att argumentera till EU:s institutioner och medlemsländerna att han var den mest

lämpliga kandidaten för att bli kommissionsordförande   (Peterson, 2017). 

EPP fick flest ledamotsmandat i valet till Europaparlamentet, år 2014. Det uppkom dock opposition

från medlemsstaterna: Storbritannien, Ungern, Nederländerna och Sverige, av att Juncker skulle bli

ordförande.  Vissa  av  dessa  länder  motsatte  sig  Junckers  ambition  att  införa  en  ”politiserad

kommission” med en tydlig politisk och partisk agenda för utvecklingen i EU. Den tyska regeringen

valde  att  stödja  Junckers  nominering  då  det  förekom  press  från  aktörer  i  Tyskland  och

Europaparlamentet, att respektera resultatet från Europaparlamentsvalet (Peterson, 2017). 

Nederländerna och Sverige valde därmed att rösta för Juncker då pressen ökade från den tyska

regeringen att  bifalla Junckers kandidatur i  europeiska rådet. Storbritannien och Ungern röstade

emot Junckers nominering men eftersom det råder kvalificerad majoritet i europeiska rådet och inte

konsensuspolitik, blev Juncker nominerad till ämbetet som kommissionsordförande. För att minska

den brittiska bitterheten av Junckers tillsättande, gick Juncker med på att den brittiska regeringen

skulle få Jonathan Hill som ansvarig kommissionär för finansiella frågor i EU (Peterson, 2017). 

Europaparlamentet skulle dock behöva rösta för Junckers tillsättande som kommissionsordförande

då det krävs ett bifall från parlamentet för att en kommissionsordförande ska tillträda. Det brukar 2



dock råda konsensus mellan de två största grupperna EPP och S&D i angelägenheter relaterat till

europeisk integration och samtidigt hade de tyska socialdemokraterna stöttat Junckers tillsättning

som kommissionsordförande då hans grupp blev störst. På grund av detta kunde Juncker därmed bli

bifallen av Europaparlamentet till att bli ordförande (Peterson 2017 ; Bache, 2015, s. 282-284). 

Problemet  kring  denna  situation  är  att  en  utdragen  process  för  att  tillsätta  en

kommissionsordförande, stagnerar EU-kommissionens arbete. Kommissionen sätter riktningen för

den  europeiska  integrationen  men  för  att  en  kommission  ska  kunna  tillträda  samt  utföra  sina

arbetsuppgifter, krävs det att en kommissionsordförande har blivit tillsatt för sitt ämbete (Bache,

2015, s.231-237).

Den historiska utvecklingen för tillsättningen av EU-kommissionens ordförande har gjort att fler

institutioner  nu  påverkar  processen  för  tillsättandet  av  ordföranden.  En  person  som  vill  bli

ordförande har därmed flera institutioner att ta i hänsyn när denne ska argumentera för sitt egna

tillsättande  och  en  utdragen  process  ger  en  risk  att  stagnera  den  europeiska  integrationen.  En

utdragen process påverkar i sin tur individer, företag, organisationer, regioner och länder, genom att

kommissionens  arbete  med  harmonisering  av  regelverk  skapar  förutsättningarna  för  att  bedriva

privata och offentliga verksamheter men detta arbete blir  inte genomförbart  utan en ordförande

(Bache, 2015, s.231, s.237 & s. 370). 

1.3 Syfte

Denna uppsats har som syfte att ge förståelse om processen vid tillsättningen av EU-kommissionens

ordförande. Syftet ska besvaras genom att undersöka sambandet med hur formella och informella

institutioner påverkar tillsättningen av en kommissionsordförande.

1.4 Forskningsfråga

Hur  kan  tillsättningsprocessen  av  EU-kommissionens  ordförande  förstås  genom  att  undersöka

sambandet  med  hur  formella  och  informella  institutioner  påverkar  tillsättningen  av  en

kommissionsordförande?

1.5. Avgränsningar

Uppsatsen  fokuserar  på  att  beskriva  och  analysera  hur  tillsättandet  av  EU-kommissionen  har

utvecklats över tid. Den undersökta tidsperioden börjar år 1965 när de Gaulle la in sitt veto mot

förslaget om att ger rätten till Europeiska parlamentariska församlingen (Europaparlamentet) att  3



bifalla eller avslå EEG:s budget och denna handling minskade kommissionens makt samt betydelse.

Den  undersöka  tidsperioden  slutar  vid  år  2015  på  grund  av  att  detta  är  året  då  den  senaste

tillsättningen  av  en  kommissionsordförande  genomfördes  och  detta  var  tillsättningen  av  Jean-

Claude  Juncker.  Viss  empirisk  information  handlar  dock  om  Brexit  som skedde  år  2016,  men

Brexit är inte en omfattande del av uppsatsen.

Endast EU-kommissionen och dess ordförande kommer att beskrivas i uppsatsen då detta är den

institution som främst kan liknas vid en verkställande makt i den europeiska unionen. En teoretisk

analys av andra europeiska institutioner likt t.ex. EU-domstolen, tas inte med då det skulle bli alltför

omfattande.  EU-kommissionen  beskrivs  som den  politiskt  mäktigaste  institutionen  i  EU vilken

vägleder unionens politik åt ett visst håll (Bache, 2015, s.231-237).

1.6 Disposition 

Inledningsvis kommer kapitel 2 att förklara den fallstudie metod som jag har valt för uppsatsen. Det

tredje kapitlet redogör därefter för den empiriska institutionalismen och vilka aspekter som ingår i

denna nyinstitutionella teori.  Inom kapitel 4 förklarar jag hur det är möjligt att klassificera EU-

kommissionen som en verkställande makt även ifall det finns viss problematik med detta. Det femte

kapitlet  ger  en  översikt  av  den  historiska  utvecklingen  kring  tillsättningen  av

kommissionsordföranden genom redogörelser av nyckelpersoner och viktiga moment. 

Resultatet presenteras i det sjätte kapitlet och där förklarar jag hur den nuvarande processen kring

tillsättningen av en kommissionsordförande är uppbyggd. En teoretisk analys kring tillsättningen av

kommissionsordföranden är vad det sjunde kapitlet handlar om. Kapitel 8 utgör slutsatsen av denna

uppsats där jag besvarar mitt syfte och frågeställning. Vid det nionde kapitlet avslutas uppsatsen

med en diskussion om hur den framtida tillsättningen av en ordförande kan komma att utformas. 

4



    Kapitel 2- Metod

2.1 Fallstudie

I uppsatsen genomför jag en fallstudie. Fallet består av att undersöka processen för tillsättningen av

ordföranden för den verkställande makten i EU. En ”diagnostisk fallstudie” är den sort av fallstudie

som jag kommer att använda vid det metodiska tillvägagångssättet vilket betyder att jag tar fallet

gällande  tillsättningen  av  EU-kommissionens  ordförande  och  undersöker  denna  utifrån  en

existerande  teori.  Denna  sort  av  fallstudie  ger  en  ökad förståelse  om fall  utifrån  en  insiktsfull

synpunkt där jag tolkar fenomen och aktörer. Detta metodologiska förhållningssätt är ett alternativ

till att istället förlita sig på teoretiska eller statistiska modeller (Lowndes, 2018, s. 284-286).

För att en studie ska kunna klassas som en fallstudie skall tre kriterier vara uppfyllda. För det första

ska studien behandla ett enskilt fall som t.ex. ett visst land eller en politisk organisation. För det

andra ska resultatet från studien kunna relateras till andra studier av länder/organisationer. För det

tredje skall en fallstudie utveckla förståelsen för politik eller politiska system (Denk, 2002, s.38).

Uppsatsen är en disciplin - konfigurativ fallstudie vilket menas att jag beskriver ett fall genom en

etablerad teori via att t.ex. undersöka en rådande situation inom ett lands politiska system. Därmed

är studien teorikonsumerande, där teorins förklaringskraft bidrar till  analysen av tillsättandet för

ordförandeskapet  i  kommissionen.  Detta  inkluderar  undersökandet  av institutioners  påverkan på

politiska system genom enskilda fall. Robert Putnam använde en disciplin – konfigurativ fallstudie

till  att  se  över  möjligheterna  av  institutioners  påverkan  gällande  variationen  i  förhållande  till

effektiviteten av demokrati mellan de italienska regionerna (Denk, 2002, s.40).

2.2 Material 

I studie använder jag mig av ett flertal  böcker och artiklar för att  besvara uppsatsens syfte och

forskningsfråga. Boken:  Do institutions matter?,  (Weaver et al. 1993) är av särskild vikt då den

beskriver teorin om empirisk institutionalism, som är vägledande för denna uppsats samtidigt som

boken innehåller en hel del hjälpsam information om olika statsformer. Böcker med fakta om EU är

Baches bok (2015):  Politics in the European Union  och Hix & Höylands (2011):  The Political

System of the European Union, vilka utförligt beskriver hur EU är uppbyggt och hur formella samt

informella institutioner påverkar tillsättandet av kommissionsordföranden. Dessa böcker kommer

därmed att bidra med både teori-och empiri för denna uppsats. 

                                                                                                                                                              5



Böckerna:  Kort om EU  (Bengtsson, 2011) och  Comparative Government and Politics  (Hague &

Harrop, 2013), även ifall det sker i en mindre omfattning, så bidrar dessa böcker med empirisk

information till denna uppsats men inte lika mycket som de andra ovannämnda böckerna. Lowndes,

Marsh & Stokers (2008) bok:  Theory and Methods in Political Science, innehåller metodologiska

positioner vilka kommer att brukas för denna uppsats. Thomas Denks bok:  Komparativ metod –

förståelse genom jämförelse, används för att beskriva den fallstudie metod som används till denna

uppsats. Jag kommer att också utgå från ett flertal webbsidor i mitt uppsatsskrivande för att få fram

ännu  mer  empirisk  information  vilket  inkluderar  t.ex.  Encyclopaedia  Britannica.  Artiklar  av

akademisk art samt tidningsartiklar likt EURACTIV, kommer att användas till uppsatsen. 

Britannica har funnits sedan slutet av 1700-talet och har sedan dess publicerat encyklopedier vilka

anses vara trovärdiga. EURACTIV beskriver sig själv som en nyhetsorganisation på EU-nivå som

är oberoende då organisationen inte tar sida i rapporteringen om de politiska processerna gällande

samtal mellan europeiska institutioner. EURACTIV tar också med debatter i sina rapporteringar,

mellan olika aktörer från företag och offentliga verksamheter för att diskutera policyförslag i EU:s

politikområden. Ungefär 1-2 miljoner människor läser nyheterna från EURACTIV varje månad och

EURACTIV hävdar att de är en av de ledande nyhetskällorna kring EU-politik (EURACTIV, 2009

(2018)  Concept & Objectives ; Encyclopaedia Britannica. (u.å.), Brands and Divisions). 

2.3 Vad avgör om en institution är formell eller informell?

Jag kommer att utgå från EU:s fördragstexter för att operationalisera och göra en tydlig skiljelinje

av vad som är en formell  och informell  institution.  En institution är en formell  sådan ifall  den

nämns i fördragen. Om en institution inte nämns i fördragen, är det en informell institution. Rikard

Bengtsson  skriver  i  sin  bok  Kort  om  EU  (2011),  att  EU-fördragen  avgör  ifall  en  europeisk

institution är formell eller informell samt vilken funktion som denna institution har (Bengtsson,

2011, s.27-31). 

6

                                                                                                                                                



Kapitel 3 – Teori 
Jag kommer i detta kapitel att redogöra den teori som uppsatsen utgår från vilket är den empiriska

institutionalismen som ingår i den nyinstitutionella teorin (Lowndes, 2018, s.60).

3.1 Empirisk institutionalism

Tanken bakom empirisk institutionalism är att denna teori hävdar att det finns ett samband mellan

länders institutioner och styrelseförmågan för dessa länders regeringar. Förutsättningen är att det går

att göra bedömningar av vad för slags institutioner det är som undersöks. Är det en formell eller

informell institution? Är den institutionella kontexten i ett land, en enhetsstat eller federation? Är

det en norm eller regelverk som undersöks? Jag kommer att i redogörelsen för denna teori att ge

exempel  på  hur  länders  regeringar  och  EU-kommissionen  påverkas  av  institutioner.  Exemplen

belyses för att effektivisera operationaliseringen av min uppsats när jag väl går igenom de olika

aspekterna som empirisk institutionalism är uppbyggd på (Lowndes, 2018, s.58-59).

Empirisk institutionalism är inte en av de huvudsakliga grenarna inom nyinstitutionell teoribildning.

Vanligen  brukar  rational-choice,  sociologisk  eller  historisk  institutionalism  användas  vid

nyinstitutionell  analys.  Weaver  och Rockman (1993) använder  empirisk institutionalism i   sina

analyser när de jämför institutioner och hur dessa påverkar styrelseförmågan för regeringarna i de

länder  som  Weaver  och  Rockman  undersöker  i  deras  studier.  De  beskriver  utförligt  hur  den

teoretiska uppbyggnaden inom empirisk institutionalism är konstruerad. Det Rockman och Weaver

fäster vikt på är att mäta hur effektivt de olika institutionella ramverken är när de ska genomföra

sina  uppgifter  samt  hur  de  påverkar  andra  institutioner.  Jag  kan  därmed  relatera  till  hur

ordförandeskapsposten för EU-kommissionen påverkas vid sin  tillsättning av andra institutioner

(Weaver & Rockman, 1993, s.1-7 ; Lowndes, 2018, s.58-59).

3.2 Den nyinstitutionella teorin

Teorin  för  denna  uppsats  är  empirisk  institutionalism  vilken  är  en  del  inom  den  bredare

nyinstitutionella teorin. Den nyinstitutionella teorin skiljer sig från den ”äldre institutionalismen”

genom  att  den  inkluderar  informella  institutioner  och  ramverk  vilka  också  antas  påverka  ett

samhälle eller ett politiskt utfall.  En institution behöver inte vara en organisation utan kan vara en

uppsättning regelverk för hur ett samhälle ska fungera. Den nyinstitutionella teorin tar i beaktande

att  institutioner  främjar  stabilitet  för  de människor  som påverkas av dess existens.  Institutioner

innehåller också värderingar och uttrycker olika grader av makt. I en myndighet kan det förekomma

informella värderingar av vad de anställda anser om olika grupper i samhället. Institutioner påverkar

varandra  och  detta  hänger  samman  med  vilken  funktion  som  institutionerna  har  i  samhället

(Lowndes, 2018, s. 59-64).                                                                                                                   7



Funktionen  av  institutioners  existens  i  Ryssland,  USA eller  Sverige,  skiftar.  Dessa  länder  har

antingen en institutionell kontext av att vara enhetsstater eller federationer där detta påverkar hur

utbredd  möjligheten  är  för  regioner  att  representera  sina  intressen  på  statlig  nivå  gentemot

centralmakten. Länderna skiftar också i mängden beslutsinstanser med en eller två-beslutskammare

vilka garanterar en respektive två tillfällen för ledamöter att lägga in veto mot förslag (Lowndes,

2018, s. 62-64 ; Hague & Harrop, 2013, s.146-147 & s. 206-207 & s.354-355).

Vissa av de nämnda länderna i det föregående stycket har en konstitutionell domstol som är en

institution vilken kan lägga in veto och avslå lagförslag ifall de strider mot grundlagen. Avsaknaden

av en sådan domstol, avlägsnar ett tillfälle att lägga in veto mot grundlagsstridiga beslut. Dessa

exempel belyser skillnaderna mellan länders institutioner och deras funktion. Det påvisar också den

olikhet  i  grader  av  påverkan  från  institutioner  att  i  sin  tur  påverka  andra  institutioner,  enligt

nyinstitutionell teori (Lowndes, 2018, s. 62-64 ; Hague & Harrop, 2013, s.146-147 & s. 206-207 &

s.354-355).

3.3 Aspekter av den empiriska institutionalismen

Empirisk institutionalism fäster vikt på de befogenheter institutioner kan bruka. Vilket  påverkas av

hur vetorätter (rätten att lägga in veto) är utformade, om implementering av beslut är genomförbart,

om det är centraliserat eller decentraliserat styre och om det råder stabilitet samt konsensus bland

styrande eliter. Vad för slags institutioner som ska undersökas, beror på vilken kontext det handlar

om  i  t.ex.  ett  land,  gällande  om  detta  land  har  den  ena  eller  andra  institutionella  kontexten:

federation/enhetsstat,  rättslig  granskning/juridisk  aktivism,  en-  tvåkammarsystem,  majoritetsval

eller proportionella valsystem. Tillsättning av verkställande makter är vad uppsatsen fokuserar på.

Rockman och Weaver hävdar att det är lämpligt att  undersöka hur parlamentariska system eller

maktdelningssystem påverkar tillsättningen av en verkställande makt likt t.ex. EU-kommissionens

ordförande (Weaver & Rockman, 1993, s.7-16 & s.23-31).

3.3.1 Valsystemen och Europaparlamentets påverkan 

Generellt  är valsystemen enligt empirisk institutionell teori, viktiga för att förklara tillsättningen av

ordförandeskapsposten  till  EU-kommissionen.  Valsystemen  till  Europaparlamentsvalen  är  delvis

decentraliserade  där  EU:s  medlemsländer  får  bestämma  i  vissa  delar  hur  de  vill  utforma

valsystemen. Detta gäller ifall de vill ha en valspärr på 5 % eller mindre samt val med majoritetsval

genom enkel  överförbar  röst  eller  rent  proportionella  val.  I  uppsatsen  ska  konsekvenserna  av

valsystemens betydelse för mandatfördelningen mellan de politiska grupperna i Europaparlamentet

att  undersökas  då  Europaparlamentet  har  möjligheten  att  påverka  tillsättningen  av  en

kommissionsordförande (EUR-Lex, 2007 ; Weaver & Rockman, 1993, s.20-21).                              8



Ifall  de  flesta  länder  har  en  låg  spärr  till  Europaparlamentet  för  politiska  partier  (det  råder

proportionella  val  och  inga  extra  mandat  för  det  största  partiet)  brukar  resultatet  av  detta  bli

koalitioner mellan ett flertal partigrupper i parlamentet. Majoritetsvalsystem resulterar dock oftast i

ett två-partisystem eftersom det blir enklare för de två största partierna att vinna enskilda valkretsar

ifall inget enskilt parti har en stark väljarbas vid regionala valdistrikt. Mindre partier missgynnas av

majoritetsvalen  men  regeringars  styre  blir  stabilt  genom  att  ett  enskilt  parti  kan  bilda  en

majoritetsregering. I uppsatsen undersöks hur de nationella valsystemen har möjligheten att påverka

tillsättandet av en kommissionsordförande (Weaver & Rockman, 1993, s.20-21).

3.3.2 Konfliktlinjerna mellan grupper och länder 

Konfliktlinjer (graden av konflikt mellan aktörer, organisationer, länder etc.) är en aspekt som är

avgörande för att kommissionsordföranden ska kunna tillträda. Om polariseringen mellan partier

eller  länder  i  europeiska  institutioner  är  alltför  stor,  kan  det  uppstå  ett  vakuum  där

kommissionsordföranden inte tillsätts. Ifall det existerar milda konfliktlinjer och konsensus kring

EU-politiken mellan partigrupperna i Europaparlamentet och mellan medlemsländerna, underlättar

detta utnämnandet av ordföranden  (Weaver & Rockman, 1993, s.22-23 & s.35-36).

3.3.3 Institutioners normer och historia 

Normer och in/formella  regler har en betydelse för när  ordföranden tillsätts.  Detta relateras till

länders och partiers intressen att antingen ha en ordförande med ett utbrett och stabilt stöd bland

medlemsländerna och EU:s institutioner för sin kommission eller att en ordförandes kommission

ska kunna tillträda som funktionerar men inte behöver ha något utbrett och stabilt stöd  (Weaver &

Rockman, 1993, s.22-23).

Empirisk  institutionalism tar  också  i  beaktande  historien  bakom institutioners  skapande.  Vilka

förgående riktlinjer var det som genomfördes i institutionerna? Vilken politisk kultur råder inom

denna institution? Vad är regelverket kring t.ex. utdelning av bidrag, organisationsskapande eller

registrering  av  ett  parti?  Vilka  förväntningar  har  denna  institution  från  allmänheten  baserat  på

samhällets  normer?  Dessa  frågor  anses  vara  relevanta  när  institutioners  påverkan  på  andra

institutioner ska undersökas (Weaver & Rockman, 1993, s.32-37 ; Hague & Harrop, 2013, s.77-80).

3.3.4 Hantering av föregående kommissioners beslut 

När tillsättandet av en ordförande och kommissionen tar plats,  kan det uppkomma problematik

gällande hur en ny kommission ska hantera åtgärder från föregående kommissioner då den nya

kommissionen kan ha en annan politik i vissa politikområden. En kommission som har legitimitet

genom att ha stöd från majoriteten av ledamöterna i Europaparlamentet, kan förväntas att enklare 9



bedriva  en  politik  med  t.ex.  nedskärningar  mot  grupper  i  samhället  som  har  starka

maktbefogenheter. Nedskärningarna kan inkludera att ta bort sociala program som den föregående

kommissionen  införde.  Ifall  det  skulle  finnas  en  stark  opposition  i  Europaparlament  eller  i

byråkratin, blir det sannolikt svårare att införa nedskärningar (Weaver & Rockman, 1993, s.32-37). 

Det har ansetts lämpligt att ifall en nuvarande kommissionsordförande tillhör ett vänsterparti, ska

denne  ersättas  av  en  högerpolitiker,  enligt  informell  praxis  i  kommissionens  tillsättning.

Kristdemokratiska  EPP  och  socialdemokratiska  S&D  är  de  två  största  partigrupperna  i

Europaparlamentet och för att upprätthålla milda konfliktlinjer mellan dem kan det vara en effektiv

idé att variera ordförandeskapet mellan höger-och vänsterpolitiker. Detta kan få konsekvenser för

hur  en vänster-eller  högerpolitiker  ska  hantera den föregående ordförandes  åtgärder  ifall  denna

person hade en motsatt ideologisk hållning (Bache, 2015, s.157 & s.245-246 & s. 278 & s.281-284).

En av mina operationaliseringar i uppsatsen handlar om hur kommissionens styrelseförmåga kan

undersökas  utifrån  begreppet  politisering  där  jag undersöker  hur  flera  aktörer  framhäver  att  en

kommission som är ambitiös och politiserad kan effektivt bemöta de problem som EU behöver

hantera,  likt  t.ex.  eurozon-krisen  som började  år  2008.  Särskilt  har  frågan  om kommissionens

styrelseförmåga och idén om en politiserad kommission, diskuterats kring Juncker-kommissionen

(Peterson, 2017)

3.3.5 Restriktioner för att tillsätta en kommission 

Institutionella restriktioner är en teoretisk aspekt. Ett exempel på denna teoretiska aspekt är att en

verkställande makt tillsätts av parlamentet och behöver denna institutions stöd för att kunna reagera.

I  maktdelningssystem likt  USA,  behöver  inte  presidenten  stöd  från  kongressen  då  denne  väljs

oberoende  av  denna  folkvalda  församling  men  presidenten  kan  inte  upplösa  kongressen  och

kongressen kan inte (utan särskilda skäl) avsätta presidenten (Weaver & Rockman, 1993, s.12). 

Ordförandekandidater  behöver  Europaparlamentets  stöd  för  att  bli  tillsatt.  Stöd  från

medlemsländerna  har  också  behövts  för  ordförandekandidater  då  medlemsländerna  har  olika

intressen som kommissionsordföranden behöver tillgodose. Dessa intressen gäller bland annat de

mindre medlemsländernas intressen att representeras av en ordförande som har sin hemvist i ett

mindre medlemsland. En tilltänkt ordförande som lovar vissa medlemsländer en viss riktning för

den europeiska integrationen, kan tänkas få dessa medlemsländers stöd för sin kandidatur (Bache,

2015, s. 134 & s.138-139 & s. 141 & s.157). 
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3.3.6 Påverkan av maktdelningsprincipen 

Att  tillsätta  ministrar  i  en  regering  är  en  sak  som  skiljer  parlamentariska  system  från

maktdelningssystem.  I  parlamentariska  system  är  det  vanligt  att  rekrytera  ministrar  från

parlamentsledamöter.  I  USA är  detta  förbjudet  enligt  lag  på  grund  av  maktdelningsprincipens

betonande på separation mellan de lagstiftande och verkställande makterna. Ministrar i USA  har

oftast en bakgrund som kongressledamöter eller guvernörer men det sker att en minister rekryteras

som inte har någon politiskt erfarenhet. I EU är det kommissionärerna som uppfyller funktionen

som  ministrar  och  jag  kommer  att  undersöka  hur  deras  tillsättningsprocess  i  sin  tur  påverkar

tillsättningen  av  en  kommissionsordförande.  (Weaver  & Rockman,  1993,  s.  8  & s.14  ;  Hix  &

Höyland, 2011, s.34-37).

Maktdelningsprincipen gör det  svårare att  få till  ansvarsutkrävande då det är  svårt  för enskilda

väljare att ibland veta vilka institutioner som ansvarar för de olika politikområdena, när det gäller de

verkställande, dömande och lagstiftande makterna. I parlamentariska system är det enklare att peka

ut vilken ledamot eller regering som ska stå till svars vilket kan leda till en misstroendeförklaring i

parlamentet eller att en ny regering tillträder efter ett val. Jag ska se över hur ansvarsutkrävande kan

påverka tillsättningen av en ordförandekandidat (Weaver & Rockman, 1993, s.15-16). 

3.3.7. Vetorätter från andra institutioner 

Möjligheten till  vetorätter (veto mot förslag) är en viktig aspekt då federalism, två-tredje delars

majoritet  vid  vissa  röstningstillfällen  och  konstitutionella  domstolar  hindrar  regeringar  från  att

kunna tillsättas eller från att lagstifta beslut (Weaver & Rockman, 1993, s. 15-16 & s.26-30).

3.3.7.1 Den europeiska konfederationen 

EU är en slags konfederation med ett decentraliserat styre där medlemsländerna är suveräna stater.

Den  institutionella  kontexten  av  att  EU  är  en  konfederation,  ger  medlemsländerna  ett  flertal

möjligheter  att  använda  vetorätter  och  påverka  tillsättandet  av  en  kommissionsordförande  i

Europeiska rådet men också i andra mellanstatliga förhandlingar. Det är därmed av vikt att i denna

uppsats,  undersöka  medlemsländernas  påverkan  i  tillsättningsprocessen  inom  ramen  för  EU-

konfederationen (Weaver & Rockman, 1993, s. 15-16 & s.26-30 ; Hague & Harrop, 2013, s. 160-

161 & s.263-264). 

                                                                                                                                                            11



3.3.7.2  En  enad eller splittrad regering?

Fenomenet med en ”delad regering” i USA har inneburit att presidentämbetet och kongressen i flera

mandatperioder,  inte tillhör samma parti  vilket skapar problematiska förhållanden för att  bifalla

lagförslag då dessa förslag riskerar att i högre utsträckning få vetorätter gentemot sig. Uppsatsen

ska se över  hur fenomenet  med en ”delad regering”,  kan te  sig  mellan Europaparlamentet  och

kommissionen. Jag ska undersöka om detta fenomen påverkar tillsättningen av ordföranden genom

t.ex. Europaparlamentets eller Europeiska rådets vetorätt mot en ordförandes tillsättning via enkel,

kvalificerad eller absolut majoritet i röstningstillfällen (Weaver & Rockman, 1993, s. 15-16 & s.26-

30).

3.3.7.3 EU-domstolens dömande mot kommissionen 

Det  har  skett  en  utveckling  där  EU-domstolen  har  dömt  till  Europaparlamentets  fördel  i

konstitutionella  fall  vilket  har  lett  till  att  Europaparlamentet  har  fått  mer  befogenheter  över

tillsättningen av  EU-kommissionen.  Juridisk aktivism är  ett  begrepp där  en  domstol  dömer  till

fördel i fall för att uppfylla syftet med att gynna en viss part för politiska och värderingsmässiga

skäl. I min operationalisering av denna uppsats, kommer jag ge exempel på hur EU-domstolen som

institution har påverkat tillsättningen av kommissionsordföranden (Bache, 2015, s. 274 & s. 277-

280 & s. 293-294 ; Hague & Harrop, 2013, s.239-244).
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 Kapitel 4 – Precisering av studieobjektet: En verkställande makt?  

Jag kommer i det fjärde kapitlet här, att precisera och argumentera för att EU-kommissionen och 

dess ordförande, är den huvudsakliga verkställande makten i den europeiska unionen.

4.1 Problem kring klassificering

Jag är  medveten  att  det  kan vara problematiskt  att  klassificera  EU som en organisation  vilken

antingen har ett maktdelningssystem eller ett parlamentariskt system då Lissabonfördraget har gjort

att Europaparlamentet har fått mer inflytande över integrationsprocessen. Jag vill dock hävda att EU

lutar mer åt att ha ett maktdelningssystem då det finns en delad makt mellan: EU-kommissionen,

Europaparlamentet/Ministerrådet,  och  EU-domstolen.  Jag  hävdar  därmed  också  att  EU-

kommissionen  är  den  verkställande  makten,  EU-domstolen  den  dömande  makten  och

Europarlamentet  och Ministerrådet  de lagstiftande makterna (Hague & Harrop,  2013, s.  239 &

s.292-294 & s. 316-317).

För att EU-kommissionens direktiv ska bli bifallna krävs att de godkänns av Europaparlamentet och

ministerrådet samt att de är förenliga med unionsfördragen vilket kontrolleras av EU-domstolen.

Därmed har EU ett flertal influenser av maktdelningsprincipen genom att EU-kommissionen har ett

flertal andra institutioner att ta i hänsyn vid utformandet av sina framtida direktiv och förordningar.

I  jämförelse  med  USA:s  maktdelningssystem  med  Kongressen,  Presidentämbetet  och  Högsta

domstolen,  har  EU  en  del  likheter  men  också  skillnader  genom  olika  valsystem  och

tillsättningsprocesser för personer till ämbeten (Hague & Harrop, 2013, s. 300-303 & s.316-318).

4.2 Den reella verkställande makten i EU: Kommissionen eller ministerrådet?

Hague  och  Harrop  vet  inte  vad  som ska  definiera  precist,  den  verkställande  makten  i  EU då

Ministerrådet  tillsammans  med  EU-kommissionen,  har  influenser  av  vad  som kännetecknar  en

lagstiftande  makt  vilket  gör  att  de  tillsammans  skulle  utgöra  en  verkställande  makt  genom att

komplettera varandra. Men Hague och Harrop hävdar att Ministerrådet kan anses vara en andra-

kammare likt Bundesrat i Tyskland vilket ger representation till de tyska delstaterna men i EU:s fall

handlar  det  om  medlemsländerna.  Således  argumenterar  jag  likt  Hague  och  Harrop  att  EU-

kommissionen är den centrala institutionen för att fungera som en verkställande makt i EU medan

Ministerrådet innehar fler influenser likt en lagstiftande makt (Hague & Harrop, 2013, s.316-318).

Ministerrådet  har  för  det  mesta  lagstiftande  funktioner  genom att  de relevanta ministrarna från

medlemsländerna  möts  i  Ministerrådet  beroende  på  vilket  politikområde  som  berörs  av  13



lagförslaget. I dessa möten väljer ministrarna att avslå eller bifalla kommissionens förslag genom

kvalificerad majoritet eller enhällighet vid röstningstillfällena. Ministerrådets influenser av att vara

en verkställande makt är för det mesta begränsat till frågor rörande den gemensamma utrikes - och

säkerhetspolitiken, den monetära unionen och vissa ekonomiska angelägenheter (Bache, 2015, s.

205-207 & s.257-259 & s. 390-391).

4.3 EU-kommissionen kontra Europeiska rådet

Det diskuteras också i Hague och Harrops bok ifall Europeiska rådet har fått mer befogenheter likt

de  i  en  verkställande  makt,  på  kommissionens  bekostnad  eller  ifall  Europeiska  rådet  har

kompletterat EU-kommissionens befogenheter som en verkställande makt. Detta anser jag vara en

diskussion vilken inte ger fog för att ifrågasätta kommissionens roll som en verkställande makt men

jag tolkar det som en diskussion kring om EU-kommissionen har förlorat till viss del sin roll som

verkställande makt eller inte, vilket då inte har klargjorts (Hague & Harrop, 2013, s.318).
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Kapitel 5 – En historisk redogörelse om ordförandes tillsättande

Det femte kapitlet innehåller en genomgång av förändringarna i processen för tillsättandet av en

ordförande i EU-kommissionen. Kapitlet börjar med 1960-talet och slutar i mitten av 2000-talet. 

5.1 Kommissionens fall och uppgång

År 1965 hamnade EEG (EU) i en krissituation då den franske presidenten de Gaulle la in sitt veto

genom att dra bort den franska representationen från ministerrådet då han var emot ett förslag från

kommissionen av att den Europeiska parlamentariska församlingen (Europaparlamentet) skulle få

rätt att neka eller bifalla EEG:s budget. Denna makt tillhörde då medlemsstaterna och de Gaulle

ville  inte  ha  mer  överstatlighet.  Efter  förhandlingar  mellan  EEG  och  Frankrike,  återvände  de

franska representanterna till ministerrådet men kommissionen hade förlorat en del av sin politiska

betydelse och detta skulle bestå fram till slutet av 1970-talet (Bache, 2015, s.123-125 & s.139).

Under slutet av 1970-talet till 1980-talet skedde en period av att ledande politiker i Europa ville

göra EG (EU) mer betydelsefullt, under en tid av stagnation i integrationsprojektet. Roy Jenkins

från Storbritannien blev kommissionsordförande år 1977. Jenkins hade rådgjort med regerings-och

statschefer om sin tillsättning då han lovade att vara en del av de ekonomiska möten som de ledande

industrinationerna deltog i. Den franske presidenten Giscard d'Estaing motsatte sig detta för att han

ansåg att deltagandet i mötena var enbart för medlemsstaternas stats-och regeringschefer. De mindre

medlemsstaterna kritiserade Giscard då dessa länder ansåg att de också skulle få representation i

dessa ekonomiska möten genom en ordförande som representerade hela EG (Bache, 2015, s.134).

Gaston  Thorn  ersatte  Jenkins  som  kommissionsordförande  år  1981  med  stöd  från  de  flesta

medlemsländerna. Men Thorn var tvungen att förhålla sig till en situation där Francois Mittenrand

för Socialistpartiet hade valts till president i Frankrike och Helmut Kohl från Kristdemokraterna

blev förbundskansler i Tyskland år 1982. Denna situation ansågs vara problematisk då två ledande

europeiska länder blev styrda av ledare med olika ideologiska principer vilket skulle kunna försvåra

den europeiska integrationen. 1983 blev Mittenrands administration dock mer högerinriktad vilket

därför dämpade farhågorna av att det skulle förekomma ideologiska spänningar mellan Tyskland

och Frankrike (Bache,2015, s. 134 & s.138-139).

 Ett av av de kommande projekten under 1980-talet var att fullborda den inre marknadens skapande.

Jacques  Delors  som hade varit  Frankrikes  finansminister,  valdes  till  att  bli  EG-kommissionens

ordförande med ansvaret att fullborda den inre marknaden. Hans kandidatur var en konsekvens 15



av att  han  lyckades  uppbringa  en  lösning på de  ekonomiska  problemen i  Frankrike  genom att

förespråka: en balanserad budget, nedskärningar i offentliga utgifter och en europeisk lösning för att

minska arbetslösheten i Frankrike. Det andra alternativet till  Delors förslag hade varit att införa

importrestriktioner och att dra bort Frankrike från det monetära samarbetet i EMS, för att bemöta

ökade kostnader samt för att få ner arbetslösheten i landet (Bache, 2015, s.141).

Delors lösningar gjorde honom populär till att bli ordförande för kommissionen vilket inte var en

främmande idé för regeringarna i Västtyskland och Storbritannien. Dessa länders regeringar var

positivt  inställda till  Delors  hantering av den ekonomiska krisen i  Frankrike.  En tysk kandidat

kunde  ha  tagit  ordförandeposten  men  Västtyskland  valde  att  stödja  Delors  kandidatur  istället

(Bache, 2015, s.141).

Delors  skapade  en  lista  i  ett  policy  brev  av  vilka  direkta  och  indirekta  handelshinder  i

medlemsstaterna som behövde tas bort för att den inre marknaden skulle kunna bli funktionell inom

gemenskapen. Införandet av den inre marknaden skulle  fullbordas år  1992 och detta följdes av

projektet med att införa en gemensam europeisk valuta som skulle bli euron. EG-kommissionen

under Delors använde ”spillover” argument för att införa en monetär union i EG. Spillover betyder

att europeisk integration i ett område, inte kan fullgöras utan integration i andra områden. Delors

hävdade  att  integrationen  genom  den  inre  marknaden,  måste  kompletteras  med  en  gemensam

europeisk valuta för att annars blir det svårigheter med medlemsländernas växelsystemen genom

nationella valutor då det försvårar handeln mellan medlemsstaterna (Bache, 2015, s.10-11 & s.141-

146 & s. 157-159 & s.385-390 & s.396-397). 

Kommissionen fick dock svårt att implementera projektet med en monetär union då ett flertal länder

likt Storbritannien och Danmark, var emot en europeisk valuta samt majoriteten av befolkningen i

Västtyskland.  Återföreningen  med  Östtyskland  gjorde  dock  att  D-marken  blev  försvagad  och

därmed ökade stödet i Tyskland för en monetär union på europeisk nivå (Bache, 2015, s.154-159).

5.2 Efter Delors 

Delors avgick som ordförande för kommissionen år 1995 och ersattes av Jacques Santer vilken inte

hade lika mycket handlingskraft men Delors hade inlett skapandet av en monetär union. Santer hade

inte  mycket  stöd  av  medlemsländernas  regeringar  då  han  inte  var  kandidat  i  första  hand  till

kommissionens ordförandeskap. Det var tänkt att premiärministern i Belgien eller Nederländerna

skulle bli ny ordförande. Men den brittiske premiärministern John Major var emot att Jean-Luc

Dehaene från Belgien blev ordförande som var mest populär bland stats-och regeringscheferna. 16



Den tyske kanslern Helmut Kohl var dock emot att Nederländernas premiärminister Ruud Lubbers

blev  ny  kommissionsordförande  vilket  ledde  till  att  Jacques  Santer  som var  premiärminister  i

Luxemburg, fick ordföranderollen (Bache, 2015, s.157 & s. 236). 

Det  Santer,  Dehaene  och  Lubbers  hade  gemensamt  är  att  de  alla  är  högerpolitiker  vilket  det

förväntades att en ny kommissionsordförande skulle vara efter Delors som kom från det franska

socialistpartiet. Men att vilja ha en högerpolitiker till ordförandeposten ledde till att tillgången på

ordförandekandidater blev begränsat. Jacques Santer valdes till ordförande med ett svagt stöd från

Europaparlamentet.  Santers  tillträdande som ny kommissionsordförande ledde  till  att  EU (EG)-

kommissionen återigen blev försvagad. Detta kulminerade i att Santer- kommissionen var tvungen

att avgå år 1999 efter skandaler och finansiella problem men det hade även skett att en stor del av

Europaparlamentets ledamöter röstade emot kommissionens budget (Bache, 2015, s.157 & s.245-

246 & s. 278).

Efter Santer- kommissionen fick Europaparlamentet ökade befogenheter att utse en ordförande för

kommissionen  samt  de  resterande  kommissionärerna.  Romano  Prodi  efterträdde  Santer  som

ordförande  för  EU-kommissionen  år  1999,  och  ett  reformarbete  tog  form  för  att  ändra

kommissionens  arbetsformer  samt  befogenheter.  Detta  gällde  t.ex.  hur  kommissionärer  och

personalen blir tillsatta inom kommissionen vilket skulle leda till ett mer effektivt arbetssätt samt att

implementeringsarbetet skulle förbättras för EU-kommissionen gällande att övervaka att alla länder

följer bifallen EU-rätt (Bache, 2015, s. 242-243 & s.278).

Efter problemen i EU-kommissionen under Santers ordförandeskap genomfördes en reform under

Prodi, där han lovade Europaparlamentet att varje kommissionär skulle ge ett löfte om att avgå ifall

EU-kommissionens  ordförande  bad  denna  om det.  Vid  Nicefördragets  stiftande  infördes  en  ny

paragraf  där  det  krävs  kvalificerad  majoritet  för  att  Europeiska  rådet  ska  kunna  nominera  en

kommissionsordförande (Hix & Höyland, 2011, s. 43 ; Bache, 2015, s. 242-243 & s.278).

5.3 Barroso - kommissionernas mandatperiod

Manuel Barroso efterträdde Prodi år 2004 som EU-kommissionens ordförande och Barroso var en

kompromisskandidat. Anledningen till att Barroso var en kompromisskandidat föreligger i det att

regeringarna i Frankrike och Tyskland hade velat ha den belgiske premiärministern Guy Verhofstadt

som ordförande för EU-kommissionen. Storbritannien motsatte sig detta i möten på det Europeiska

rådet, på grund av att den brittiska regeringen ansåg att Verhofstadt var alltför EU-federalistisk.

Barroso var från Portugal, vilket skulle påverka hans potentiella ordförandeskap då de mindre  17



medlemsländerna skulle anse att de har mer inflytande genom en kommissionsordförande vilken

inte var från någon av de större medlemsländerna (Bache, 2015, s.175). 

Barroso fortsatte med Prodis löfte till Europaparlamentet gällande att han som ordförande skulle be

kommissionärerna att  ta löften om att  avgå ifall  de blev ombedda av kommissionsordföranden.

Europarlamentet ökade dock sitt inflytande över kommissionen genom att  Barroso gick med på

ytterligare förslag att ombe kommissionärer att avgå ifall det visar sig att Europaparlamentet inte

har något förtroende för en enskild kommissionär (Bache, 2015, s.278-279).

Barroso var också medlem i partigruppen Europeiska Folkpartiet  (EPP) vilket var den politiska

grupp som hade fått flest röster i det då senaste Europaparlamentsvalet. Därmed ansågs Barrosos

kandidatur vara lämplig genom att hans ordförandeskap skulle få mer demokratisk legitimitet till

följd  av  hans  medlemskap  i  EPP som fick  flest  röster  av  väljarna.  Barroso  övertygade  också

majoriteten av ledamöterna i  Europaparlamentet att  han bör bli  tillsatt  som ordförande för EU-

kommissionen genom hans effektiva argumentation för sin egna kompetens (Bache, 2015, s.175).  

De andra tilltänkta kommissionärerna i EU-kommissionen fick dock mer kritik från ledamöterna i

Europaparlamentet.  Även hur  Barroso hade  tänkt  fördela  ansvaret  mellan  politikområden bland

kommissionärerna, fick kritik. Resultatet blev att vissa kommissionärer fick ansvar över områden

som de inte ursprungligen var tilltänkta att få ansvar över medan andra kandidater nekades ämbetet

som kommissionärer. Den tilltänkta kommissionären för Italien: Rocco Buttiglione, fick kritik från

Europaparlamentet på grund av hans åsikter om abort och homosexualitet. Därför var den italienska

regeringen tvungen att föreslå en ny tilltänkt kommissionär. Särskilt var det ledamöter i S&D och

ALDE som motsatte kandidaturerna vilket var i kontrast till deras egna regeringar som ville bifalla

de tilltänkta kommissionärerna (Bache, 2015, s.175 & s.279 ; Hix & Höyland, 2011, s.43-44).

5.4 EU-domstolens historiska roll vid ordförandes tillsättning 

EU-domstolen har haft en roll vid den rättsliga granskningen gällande tillsättningsprocessen av EU-

kommissionen genom att denna institution har samarbetat tillsammans med Europarlamentet för att

det demokratiska underskottet ska minska i EU samtidigt som integrationsprocessen fortsatt kan

främjas.  Åren  1979-1980  i  Isoglucose  fallet,  beslutade  den  dåvarande  EU-domstolen  att

kommissionen  och  ministerrådet  måste  åhöra  Europaparlamentets  åsikt  kring  de  förslag  som

ministerrådet samt kommissionen vill bifalla. Denna dom gav en riktning för Europaparlamentet att

successivt få mer inflytande över unionens beslutsprocess men även över själva tillsättandet av EU-

kommissionen och dess ordförande (Bache, 2015, s. 274 & s. 277-280 & s. 293-294).                   18



Europaparlamentet  använde  en  ”maximalistisk”  och  ”minimalistisk”  strategi  för  att  öka  sin

påverkan  över  tillsättningen  av  kommissionen.  En  maximalistisk  strategi  innebär  ett  sätt  för

Europaparlamentet  att  influera  EU-fördragen  för  att  mer  maktbefogenheter  ska  ges  till  denna

församling. En minimalistisk strategi är att Europarlamentet utnyttjar bifallna fördragstexter för att

utöka sitt inflytande över EU-kommissionen. En maximalistisk strategi tar plats vid förhandlingar

med andra europeiska institutioner och medlemsländer. Ett exempel är att vid förhandlingarna om

Maastrichtfördraget  år  1993,  fick  Europaparlamentet  utökade  befogenheter  vid  tillsättningen  av

kommissionen  genom att  Europeiska  rådet  gav  befogenheten  till  Europaparlamentet,  att  denna

institution rekommenderar att avslå/bifalla en tilltänkt EU-kommission (Bache, 2015, s.277-278).

Amsterdamfördraget gav en de facto vetorätt till Europaparlamentet att bifalla eller avslå en tilltänkt

kommissionsordförande. Maastrichtfördraget gav Europaparlamentet befogenheten att rådgöra med

Europeiska  rådet  kring  tilltänkta  kandidater  till  ordförandeskapet  för  kommissionen.  En  annan

fördragsregel  som infördes  i  Maastrichtfördraget  var  att  mandatperioden  för  EU-kommissionen

skulle  bli  lika  lång som Europarlamentet  i  syfte  att  parlamentet  skulle  kunna godkänna  en  ny

kommission vid uppstarten för Europaparlamentets arbetsperiod (Bache, 2015, s.277-278) .

I  den minimalistiska strategin utökade Europarlamentet  sin påverkan över  tillsättningen av EU-

kommissionen genom att år 1994, anta proceduren av att det endast krävdes en simpel majoritet när

Europaparlamentet skulle rösta bifall  eller  avslag för de tilltänkta kommissionärerna och för en

tilltänkt kommissionsordförande. Detta ökade risken för tilltänkta kommissionärer och ordföranden,

att få avslag på deras kandidaturer till sina ämbeten. Europarlamentet införde också utfrågningar

framför  en  kommitté  för  de  tilltänkta  kommissionärerna.  Genom utfrågningarna  framförs  mer

ansvarsutkrävande av de tilltänkta kommissionärerna gällande deras tidigare arbetsinsatser relaterat

till deras kompetens för ämbetet (Bache, 2015, s.277-278 ; Weaver & Rockman, 1993, s.15-16).

När Prodi avgick hade han skapat en informell institution genom regeln av att EU-kommissionens

ordförande skulle lova Europaparlamentet att varje enskild kommissionär skulle ta en ed att avgå

ifall de blev ombedda av ordföranden i situationer där Europaparlamentet visar ett missnöje med

kommissionären. Detta ger inflytande åt Europaparlamentets påverkan över tillsättningen av EU-

kommissionen då varje tilltänkt ordförande måste ta större beaktande till vad Europaparlamentet

anser om andra tilltänkta kommissionärer. Att Barroso valde att fortsatt respektera den informella

institutionen av att be kommissionärer att avgå, påvisar att informella institutioner har en påverkan

gällande tillsättandet av EU-kommissioner (Bache, 2015, s.278-279 ; Hix & Höyland, 2011, s. 43).
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Det påvisar också att Europaparlamentet kan utnyttja tillfällen när den förhandlar med europeiska

institutioner och medlemsländer genom att använda sig av en maximalistisk strategi för att utöka sin

påverkan  över  kommissionen.  I  Maastrichtfördraget  blev  den  informella  regeln  av  att  en

kommissionär ska avgå ifall denne blir ombedd av en ordförande att göra detta, en fördragsparagraf

och därmed en formell regel. Samtidigt använde Europaparlamentet en minimalistisk strategi för att

se till  att Maastrichtfördraget stadgade att  en misstroendeförklaring från Europaparlamentet mot

EU-kommissionen, skulle tvinga kommissionen att avgå (EUR-Lex, 2007 ; Bache, 2015, 277-279). 
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Kapitel 6 – Resultatet om nutidens kommissions tillsättande

En  del  förändringar  har  tagit  plats  i  den  nutida  historian  av  tillsättningen  för

kommissionsordföranden.  Detta  kapitel  kommer  att  belysa  Lissabonfördragets  påverkan  i

tillsättningsprocessen  men  även  ge  information  om  den  senaste  tillsättningsprocessen  av  en

kommissionsordförande vilket gällde Jean-Claude Juncker. 

6.1 Lissabonfördragets regelverk 

Det  formella  regelverket  för  tillsättningen  av  EU-kommissionen  har  sin  nuvarande  grund  i

Lissabonfördraget från år 2009. Regelverket utgörs av att det Europeiska rådet föreslår en kandidat

för  att  bli  kommissionsordförande  vilket  ska  reflektera  mandattillsättningen  inom

Europaparlamentet utifrån det senaste Europaparlamentsvalet.  I  sin tur måste Europaparlamentet

godkänna  tillsättningen  av  en  kandidat  till  ordförandeposten  i  EU-kommissionen.  Om

Europaparlamentet  avslår  denna  persons  kandidatur  för  ämbetet  som  ordförande,  måste  det

Europeiska  rådet  föreslå  en  ny  kandidat  till  posten  som kommissionsordförande.  Det  existerar

därmed  institutionella  restriktioner  för  tillsättningen  av  en  ordförande  genom  att  en  kandidat

behöver förlita sig på stöd från Europeiska rådet samt Europaparlamentet (Bache, 2015, s.232-236).

De  28  kommissionärerna  kommer  var  och  en  från  ett  av  medlemsländerna  i  EU  och  det  är

regeringarna  i  medlemsländerna  som  föreslår  kandidaturerna  för  sina  egna  kommissionärer.

Ordföranden för EU-kommissionen bestämmer dock vilka politikområden som kommissionärerna

ska arbeta inom samt att Europaparlamentet och ministerrådet godkänner tillsättningen av tilltänkta

kommissionärer.  En  kommissions  mandatperiod  är  begränsad  till  5  år  vilket  är  tänkt  sedan

Maastrichtfördraget  att  korrelera  med  mandatperioderna  i  Europaparlamentet.  Det  är  dock  en

informell regel att en person som väljs till kommissionärs ämbetet ska ha politisk erfarenhet från

hemlandet genom att ha arbetat som minister eller parlamentsledamot. Men formellt krävs någon

form av politisk erfarenhet för att bli kommissionär, enligt Lissabonfördraget (Bache, 2015, s. 232-

236 ; EUR-Lex, 2007).

Lissabonfördraget införde ändringar kring det formella tillsättandet av kommissionen genom att

införa artikel 211a. Denna artikel fastslår i sin inledning: ”I enlighet med artikel 9d.5 i fördraget om

Europeiska unionen ska kommissionens ledamöter utses genom ett system med rotation som ska

fastställas med enhällighet av Europeiska rådet.” Andra faktorer vilka avgör hur Europeiska rådet

tillsätter en EU-kommissionen, stadgas följande enligt led a i artikel 211a :”Medlemsstaterna ska

behandlas fullständigt jämlikt när det fastställs i vilken ordning och hur länge deras medborgare 21



ska  vara  ledamöter  av  kommissionen;  skillnaden  mellan  det  totala  antalet  mandatperioder  för

medborgare från två givna medlemsstater får därför aldrig överstiga ett”.  Led b i  artikel 211a

stadgar  att:”Om  inte  annat  följer  av  led  a,  ska  var  och  en  av  de  på  varandra  följande

kommissionerna ha en sådan sammansättning att det på ett tillfredsställande sätt speglar samtliga

medlemsstaters demografiska och geografiska spridning.” (EUR-Lex, 2007).

Samtidigt infördes en ny artikel: 9d, som gav nya regelverk gällande kommissionens befogenheter

och tillsättning men artikel 9d upprepar vissa av tillsättningsreglerna från artikel 211. Denna artikel

fastslår i punkt 3, styckena 1-3  att: ”Kommissionens mandattid ska vara fem år”(EUR-Lex, 2007)

”Kommissionens ledamöter ska väljas på grundval av sin allmänna duglighet och sitt engagemang
för Europa och bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas.”(EUR-Lex, 2007)

”Kommissionen ska fullgöra sina uppgifter med fullständig oavhängighet. Utan att det påverkar
tillämpningen  av  artikel  9e.2  får  kommissionens  ledamöter  varken  begära  eller  ta  emot
instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå. De ska avhålla
sig  från  varje  handling  som  är  oförenlig  med  deras  skyldigheter  eller  utförandet  av  deras
uppgifter.”(EUR-Lex, 2007)

Artikel 9d, punkt 6, stycke 4, inför formalitet gällande den tidigare informella institutionella regeln

av att en kommissionär ska avgå om en ordförande ber om detta:”En kommissionsledamot ska avgå

om ordföranden begär detta. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

ska i enlighet med förfarandet i artikel 9e.1 avgå om ordföranden begär detta”. (EUR-Lex, 2007).

Artikel 9d, punkt 7, stycke 1 stadgar att: ”Med hänsyn till valen till Europaparlamentet och efter

lämpligt samråd ska Europeiska rådet med kvalificerad majoritet föreslå Europaparlamentet en

kandidat  till  befattningen  som  kommissionens  ordförande.  Denna  kandidat  ska  väljas  av

Europaparlamentet med en majoritet av dess ledamöter. Om denna kandidat inte får majoritet, ska

Europeiska rådet med kvalificerad majoritet inom en månad föreslå en ny kandidat som ska väljas

av  Europaparlamentet  i  enlighet  med  samma  förfarande.”  Detta  ger  Europarlamentet  och

Europeiska rådet, vetorätter till att förhindra att ett beslut bifalls gällande tillsättning av en framtida

EU-kommission samt att det ger möjlighet för ansvarsutkrävande av en EU-kommission som vill bli

tillsatt ännu en mandatperiod (EUR-Lex, 2007 ; Weaver & Rockman, 1993, s.15-16 & s.26).

6.2 Påverkan från de nationella valsystemen i Europaparlamentsvalen 

Det kan ske en utveckling där partipolitik får en större betydelse för hur kommissionens utformning

tar  form gällande  de  olika  valsystemen  i  medlemsstaterna  för  Europaparlamentsvalen.  Hur  de

enskilda ländernas valsystem är uppbyggda till Europaparlamentet är olika för varje medlemsstat då

de nationella regeringarna kan välja att  införa proportionella valsystem eller ett  system med  22



enkel  överförbar  röst  som  är  ett  snarlikt  majoritetsvalsystem  med  proportionalitet.

Medlemsländerna  får  sätta  egna  partispärrar  till  Europaparlamentsvalen  men  spärrarna  får  inte

överstiga 5 % (Bux, 2018 ;  Britannica, Single transferable vote). 

Lissabonfördraget  ger  Europaparlamentet  mer  maktbefogenheter  över  tillsättningen  av  EU-

kommissionen och ifall de nationella valsystemen är uppbyggda på ett sätt vilket kommer gynna

vissa partier över andra, kan detta komma att påverka tillsättningen av EU-kommissionen. Detta

gör att det kan bli enklare respektive svårare för vissa partier att få mandat i Europaparlamentet.

Europeiska rådet ser över resultatet från det senaste valet till Europaparlamentet, när det gäller att

tillsätta en kommissionsordförande utifrån hänsyn till mandatfördelningen mellan partigrupperna i

Europaparlamentet  och  den  största  gruppen  får  troligen  ordförandeskapet.  De  decentraliserade

faktorerna  av  hur  medlemsländerna  har  befogenheten  att  delvis  utforma  sina  egna  nationella

valsystem till  Europaparlamentet skulle då kunna påverka Europaparlamentets mandatfördelning

och som följd av det, tillsättningen av en kommissionsordförande (Bux, 2018 ; Peterson, 2017).

I Europaparlamentsvalet år 2014 valde den tyska regeringen att införa en partispärr på 0.6 % då  den

tyska konstitutionella domstolen ansåg att partispärrar på 5% eller 3% för Europaparlamentsvalen

var icke-konstitutionella. Detta ledde till att mindre partier likt värdekonservativa Familjepartiet och

ultranationalistiska NPD fick minst en ledamot i Europaparlamentet. Samtidigt väljer Nordirland att

tillämpa ett system med snarlika majoritetsval genom enkel överförbar röst, där väljare rangordnar

kandidaterna med valronder, röstspridning och valspärrar för de enskilda kandidaterna  (European

parliament:Election results/Germany 2014 ; EURACTIV Germany, 2014 ; Bux, 2018 ; Britannica,

Single transferable vote).

När en ordförande har valts för kommissionen ska denna person tillsammans med Europeiska rådet

föreslå eller avslå de resterande kommissionärerna vilka tidigare har utnämnts av medlemsstaterna.

Alla tilltänkta kommissionärer tillsammans med EU-kommissions ordförande måste godkännas av

en kvalificerad majoritet i det Europeiska rådet och i ett röstningstillfälle inom Europaparlamentet,

enligt artikel 9d i punkt 7. Vid bifall kan detta beslut implementeras gällande EU-kommissionens

utformning (EUR-Lex, 2007).

6.3 Spitzenkandidaten

En intressant faktor efter Lissabonfördraget är utvecklingen av textinnehållet i artikel 9b, punkt 7,

stycke 1 om att Europeiska rådet ska ta hänsyn till valen i Europaparlamentet vid tillsättningen av

en ny EU-kommission. Detta har lett till att vid det senaste valet år 2014 till Europaparlamentet 23



främjade flera aktörer samt den dåvarande kommissionen, idén av att använda den ovannämnda

fördragstexten i detta stycke för att införa informella val för ordförandeposten i EU-kommissionen

genom  kandidater  från  partigrupperna  inom  Europaparlamentet.  Detta  valsystem  kallas

Spitzenkandidaten (Bache, 2015, s. 279-280 ; Peterson, 2017). 

Den liberala gruppen ALDE framhävde den förre belgiske premiärministern Guy Verhofstadt till att

bli  kandidat  för  EU-kommissionens  ordförandepost.  Det  är  ovisst  hur  dessa  informella  val  till

ordförandeposten  i  EU-kommission  kommer  att  utvecklas  gällande  om de  blir  accepterade  av

europeiska  institutioner  och  av  medlemsländerna  som en  norm.  En  annan  utveckling  som har

möjligheten att ske, är om dessa val utvecklas till att bli mer personinriktade likt presidentvalen i

USA. En konsekvens är att väljare till Europaparlamentet kan få större kontroll över utformningen

av kommissionen genom att kunna välja en tilltänkt kommissionsordförande. Ordförandevalen kan

öka konfliktlinjerna mellan partigrupperna i Europaparlamentet, för att dessa val har möjligheten att

påverka partifördelningen och utformningen av framtida kommissioner (Bache, 2015, s. 279-280).

Flera medlemsländer är dock emot att det sker informella val till ämbetet som EU-kommissionens

ordförande då detta  riskerar  att  försvaga medlemsländernas möjligheter  att  välja en gemensamt

bestämd ordförandekandidat i samtalen mellan regerings-och statscheferna i Europeiska rådet. En

annan farhåga från medlemsländerna är att informella val för en kommissionsordförande skulle leda

till att EU-kommissionen möjligen bryter principen om att agera oberoende av länders nationella

intressen  då  ordförandeval  skulle  leda  till  en  ökad  politisering  av  EU-kommissionen  (Hix  &

Höyland, 2011, s.46).

6.4 Medlemsländernas intresse vid ordförandes nominering 

Medlemsländerna har tagit till sig en viss strategi i tillsättningen av en tilltänkt ordförande för EU-

kommissionen. Ordförandeskapet av Jaques Delors ledde till en mer överstatlig union som inte helt

tog hänsyn till de enskilda medlemsländernas intressen. Kommissionärer tenderar att vilja införa

mer integrationsprojekt än de nationella regeringarna. Vid tillsättandet av Delors efterträdare ansåg

medlemsländerna att nomineringen av en tilltänkt kommissionsordförande inom Europeiska rådet,

ska vara en individ som inte ignorerar i alltför hög utsträckning, de intressen som de nationella

regeringarna har (Hix & Höyland, 2011, s. 37 & s. 47). 

När medlemsländerna ska utse en individ till att bli kandidat för ämbetet som ordförande för EU-

kommissionen, tar de i beaktande att denna kandidat inte ska ha ett intresse som alltför mycket

avviker från medlemsländernas egna intressen. Men i det Europeiska rådet när regerings-och  24



statschefer samtalar om att nominera en tilltänkt ordförande, ska den person som blir nominerad av

Europeiska rådet ha egenskapen av att kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt och kompetent

(Hix & Höyland 2011, s.37). 

En kommissionsordförande har oftast ett förflutet i den nationella politiken och har ofta en rådande

plats som t.ex. statsråd för ett parti som innehar regeringsmakten. Det är ovanligt att personer som

har varit undandragna från politiken sedan länge får en ordförandepost då det är av betydelse att

utse en ordförande som har möjligheten att effektivt utföra ansvaret av att sätta en agenda för EU.

Europeiska rådet beaktar faktorerna av att tilltänkta ordföranden ska luta åt den politiska mitten och

ha en stark politisk erfarenhet (Hix & Höyland 2011, s.37).

6.5 Tillsättningen av den nuvarande kommissionsordföranden, Jean-Claude Juncker 

Manuel Barroso hade fört en politik inom sina kommissioner som kritiserades av olika aktörer i EU.

Barrosos-kommissioner  hade  inte  ansetts  vara  tillräckligt  engagerade  för  att  genomföra  nya

ambitiösa  integrationsprojekt.  Att  Barroso  hävdade  att  medlemsländerna  gav  den  huvudsakliga

legitimiteten  åt  EU,  påvisade  delvis  för  hans  kritiker  att  kommissionen  hade  gett  för  mycket

befogenheter  åt  medlemsländerna.  Barroso  bemötte  denna kritik  och  hävdade att  införandet  av

Lissabonfördraget  under  hans  ordförandeskap,  hade  stärkt  kommissionens  maktbefogenheter.

Barroso bemötte också sina kritiker genom att hänvisa till sin roll i att bekämpa eurozon-krisen, då

han  hävdade  att  ökningen  av  det  överstatliga  inflytandet  för  Barroso-kommissionen  över  den

ekonomiska politiken på EU-nivå, hindrade en monetär kollaps (Peterson, 2017).

Den senaste tillsättningen av en person för ämbetet som ordförande i EU-kommissionen, var av den

nuvarande kommissionsordföranden: Jean-Claude Juncker. Han valdes till sitt ämbete år 2015 efter

Europaparlamentsvalet för år 2014. Juncker valdes genom det nya informella systemet av direkta

val  där  varje  partigrupp  i  Europaparlamentet  nominerar  en  kandidat  för  att  bli

kommissionsordförande, systemet har kommit att kallats: Spitzenkandidaten. Europeiska rådet hade

fortsatt  den  formella  rätten  att  nominera  en  kandidat  till  ordförandeskapet  men  stats-och

regeringscheferna ansåg att  det skulle vara lämpligt att  en ordförande var medlem i den största

partigruppen inom Europaparlament (Peterson, 2017).

Att  utse Juncker  till  att  bli  kandidaten för  ämbetet  som kommissionsordförande mötte  dock på

motstånd från den dåvarande premiärministern för Storbritannien: David Cameron, som ansåg att

Juncker var alltför positiv till  mer överstatlighet och idén om en framtida Europeisk federation.

Camerons konservativa parti hade blivit allt mer EU-kritiskt vilket gjorde att han hade svårt att 25



acceptera Juncker som en legitim kandidat för rollen som kommissionsordförande. Även Sverige,

Nederländerna och Ungern motsatte sig Junckers kandidatur. Kritiken från dessa länder mot Juncker

betonades mer av att vilja bevara principen om att Europeiska rådet ska ha kvar rätten att utnämna

en kommissionsordförande vilket inte ska inskränkas av ordförandevalen (Peterson, 2017). 

Den tyska  förbundskanslern  Angela  Merkel  höll  med kritiken  från Nederländerna,  Sverige  och

Ungern då hon ville bevara Europeiska rådets mandat att  utse en ordförandekandidat även ifall

resultatet från Europaparlamentsvalet ska tas i beaktande vid tillsättandet av en ordförande. Merkel

ansåg att en annan person skulle kunna ta Juncker plats som tilltänkt kandidat för ämbetet som

kommissionsordförande.  Detta  uppgav  dock  kritik  från  stora  tyska  tidningar  likt  Bild  och

Frankfurter  Allgemeine  Zeitung,  även  Merkels  socialdemokratiska  koalitionspartner  kritiserade

hennes hållning att kanske inte nominera Juncker (Peterson, 2017). 

Anledningen till att detta motstånd uppstod var för att det ansågs vara en fara för den demokratiska

legitimiteten i EU om Juncker inte blev ordförande. Ifall Juncker inte valdes så skulle detta kunna

tolkas  av  röstberättigade  unionsmedborgare  av  att  det  inte  spelar  någon  roll  att  rösta  i

Europaparlamentsvalen för att  ens  egna röst  kommer inte  att  avgöra vilken partigrupp som får

ämbetet av att vara EU-kommissionens ordförande. Merkels parti CDU ingick i samma partigrupp

inom Europaparlamentet som Juncker: Europeiska folkpartiet (EPP), samt att Juncker fick stöd från

samtliga ledamöter inom EPP för att bli nominerad till ämbetet som kommissionsordförande. All

denna press från inrikes-och utrikes håll, gjorde att Merkel ändå valde att stödja Juncker till att bli

nominerad för ämbetet som kommissionsordförande (Peterson, 2017). 

David  Cameron  försökte  använda  ett  slags  retoriskt  argument  genom  att  hävda  att  Junckers

ordförandeskap skulle öka EU-kritiken i Storbritannien och kunna leda till ett brittiskt utträde ur EU

i en framtida folkomröstning och därmed försvaga unionen. Merkel ansåg att Camerons argument

var ett påstått hot gentemot en tillsättning av Juncker som ordförande och hon gav inte vika från sin

hållning utan hon valde att försvara systemet med  Spitzenkandidaten. Storbritannien tillsammans

med Ungern röstade emot Junckers  nominering i  det  Europeiska rådet  men Nederländerna  och

Sverige  röstade  för  Junckers  nominering.  John  Peterson  anser  att  den  ursprungliga  kritiken

gentemot Junckers nominering från Nederländerna och Sverige, fick ge vika under tyska press då

dessa länder inte ville förarga Tyskland som är det mäktigaste landet inom EU (Peterson, 2017).

David Camerons konservativa och EU-kritiska regering i Storbritannien fick dock en kompromiss

för  att  Juncker  valdes  till  kommissionsordförande  trots  brittiskt  motstånd  gentemot  detta  26



ordförandeskap.  Juncker  valde  att  tillsätta  Jonathan  Hill  som  brittisk  kommissionär  och  som

ansvarig  för  finansiella  frågor.  Detta  ansågs  vara  av  betydelse  för  Storbritannien  genom  att

huvudstaden London är ett finansiellt centrum av tjänster för flera bolag, vilka flera av dessa företag

opererar på en global nivå (Peterson, 2017 ; Britannica, London:Finance). 

Peterson hävdar att en av anledningarna till att nomineringen av Juncker accepterades, var för att

majoriteten av stats-och regeringscheferna i Europeiska rådet kom från mitten-höger partier som var

medlemmar  i  EPP.  Nomineringen  av  Juncker  skulle  därmed  inte  kunna  bytas  ut  till  att  den

dåvarande  kandidaten  för  den  socialdemokratiska  gruppen:  Martin  Schulz,  skulle  ha  blivit

nominerad till ordförandeskapet då stats-och regeringscheferna inte skulle godkänna detta, enligt

John Peters. Det föreligger också att medlemsstaterna ansåg att ifall de väljer Juncker baserat på

deras  egna  regeringspartiers  ideologi,  påvisar  detta  att  medlemsländerna  fortsatt  har

maktbefogenheter att påverka tillsättandet av en tilltänkt kommissionsordförande (Peterson, 2017).

Att Juncker valdes genom det informella systemet med  Spitzenkandidaten, gjorde en del aktörer

oroliga för att detta valsystem nu hade bidragit till att tillsätta en kommissionsordförande som ville

”politisera” EU-kommissionen. Att Juncker valdes genom Spitzenkandidat systemet av att ställa upp

sin kandidatur via EPP som sin egna partigrupp, skulle möjligen leda till mer politisk fragmentering

då Juncker skulle kunna hävda att hans tillsättning ger honom ett mandat att inrätta en agenda för

EU-kommissionen  som  lutar  åt  att  vara  partisk  för  EPP:s  åsikter.  Idén  om  en  ”politiserad”

kommission hade uppstått redan innan Junckers nominering till ordförandeskapet men denna idé

hade mött opposition från Barroso som inte vill utöka den politiska polariseringen mellan de olika

partigrupperna genom en EU-kommissionen som lutar åt ett visst politiskt håll (Peterson, 2017). 

Martin Selmayr var den person som var ansvarig för kampanjen till att Juncker skulle bli tillsatt som

EU-kommissionens  ordförande.  Selmayr  hade  tidigare  tjänstgjort  inom  tyska  CDU  och  haft

arbetsuppgifter  i  EU-kommissionen.  Han  bedrev  också  arbetet  med  att  tillsätta  en  ny  EU-

kommission  där  han  bland  annat  blev  tillsatt  som chefsansvarig  för  kommissionsordförandens

kabinett. En kommissionsordförande har en egen kabinett vilket är en modell som är inspirerad av

regeringskabinett systemet i Frankrike (Peterson, 2017).

Personalen i kabinetten har ansvaret att samtala med intressegrupper och politiska partier om olika

frågor  men  deras  arbetsuppgifter  är  även  att  koordinera  samt  undvika  konflikter  mellan

kommissionärer för att bevara kommissionens enighet. Kabinetten har också ansvaret att agera som

rådgivare till byråkrater i direktorat-generalen men också att kontrollera byråkraternas arbete för 27



att se till att arbetsuppgifterna i kommissionens enheter blir utförda (Hix & Höyland, 2011, s.35).

Enligt John Peterson, har Martin Selmayr ett starkt inflytande över EU:s politik genom att vara

chefsansvarig över Junckers kabinett vilket inte har skett sedan Pascal Lamy var chefsansvarig över

kommissionsordförandens kabinett, när Jaques Delors var ordförande för EU-kommissionen. Detta

ledde dock till att Juncker behövde förlita sig på Selmayrs stöd i hög utsträckning vilket möjligen

ökar det tyska inflytandet över EU-kommissionen då Selmayr är medlem i tyska CDU. Selmayr

tillsatte ungefär dubbelt så mycket tyskar till den nya kabinetten, från ett antal av 22-27 st under

Barroso-kommissionen till att bestå av 41 st under Juncker (Peterson, 2017).

Att Junckers kommission är ”politiserad”, kan anses vara befogat ifall Juncker skulle argumentera

för detta,  enligt  John Peterson.  När det gäller  de kriser som EU måste hantera i  unionen vilka

finanskrisen  och  migrationskrisen  har  räknats  till  dessa,  så  föreligger  det  att  en  politiserad

kommission kan möjligen hantera dessa kriser mer effektivt. Peterson hävdar att det därmed skulle

kunna argumenteras för att det behövs en politiserad kommission för att hantera dessa kriser men

även t.ex.  att hantera den polska regeringens behandling av den inhemska juridiska och mediala

sektorn  då  denna  behandling  av  den  polska  regeringen  kan  anses  gå  emot  EU-fördragen.  En

politiserad kommissions skulle också kunna ha mer befogenheter att föra effektiva förhandlingar

med ett Storbritannien som röstat för ett utträde ur EU (Peterson, 2017).

Det  ansågs  vara  kontroversiellt  att  tillsätta  Juncker  genom systemet  med  Spitzenkandidaten,  då

medlemsstaterna ville fortsatt ha en hög påverkan i nomineringen av en person till ordförandeskapet

samt att det var kontroversiellt med en framtida Juncker-kommissionen som var politiserad. Dock

kunde Juncker finna legitimitet genom sin argumentation att kriserna i EU kräver en politiserad

kommission som kan effektivt bemöta problemen i unionen. Det spekuleras också att Juncker inte

kommer att använda sig av konsensus för att få igenom sina förslag genom EU-kommissionen samt

att  han  kommer  styra  kommissionen  likt  en  regeringschef,  då  Peterson  citerar  en  högt  ansatt

rådgivare åt Juncker: ”he will sometimes lead on a process like a Prime Minister. He won't wait for

consensus but will push for it, doing things as a (head of) government does” (Peterson, 2017).  
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Kapitel 7 – Teoretisk analys av en ordförandes tillsättande

I  detta  kapitel  genomförs en analys  av tillsättningsprocessen för EU-kommissionens ordförande

utifrån de teoretiska aspekter av empirisk institutionalism som jag har redogjort i kapitel 3.

7.1 En politisering av kommissionen 

Barroso kritiserade upprättandet av en ”politiserad” kommission och hävdade att  kommissionen

skulle  endast  vara en organisation som har  politiska agendor men inte  lutar  åt  en viss  politisk

ideologi. Junckers förhållningssätt till de förra beslut som var tagna av Barrosos kommission, är att

Juncker inte tog hänsyn till att fortsatta med ett liknande förhållningssätt till europeisk politik utan

Juncker hade en idé av att införa en politiserad kommission om han blev tillsatt (Peterson, 2017). 

Empirisk institutionalism tar fram vikten av hur nya administrationer förhåller sig till föregående

kommissioners policybeslut och Juncker ville att hans nya kommission skulle bli mer överstatlig

och att fler maktbefogenheter skulle överföras från medlemsländerna till EU-kommissionen. Det

var också mer tydligt att  Juncker-kommissionen ville ha en mer omfattande agenda för hur det

europeiska integrationsprojektet skulle utvecklas (Peterson, 2017). 

7.2 De decentraliserade valsystemens påverkan för ordförande kandidater 

Aspekterna  av  decentralisering  gällande  hur  medlemsländerna  får  delvis  utforma  sina  egna

valsystem  till  Europaparlamentet,  är  en  formell  institution  som  har  möjligheten  att  påverka

tillsättningen  av  en  ordförande  genom  dess  samspel  med  den  informella  institutionen  av

Spitzenkandidaten.  Genom  att  resultaten  från  Europaparlamentsvalet  ska  tas  i  beaktande  vid

tillsättningen av en ny kommission vilket stadgas enligt Lissabonfördraget, blir konsekvensen att

systemet med Spitzenkandidaten uppger en informell institution inom de formella valsystemen till

Europaparlamentet.  Unionsmedborgare  får  på  förhand  reda  på  vilka  som  blir  kandidater  till

ordförandeskapet, vilket kan ge en sannolikhet av vilken kandidat som förväntas bli  ordförande

samt vilka åsikter som denna person står för (Peterson, 2017).

Vilken  partigrupp  som  får  majoritet  till  Europaparlamentet  påverkas  av  de  decentraliserade

aspekterna i de nationella valsystemen. Val genom olika spärrgränsar samt genom enkel överförbar

röst eller genom proportionella val, har en möjlighet att på olika sätt påverka hur många mandat en

partigrupp  får  i  Europarlamentet.  De  informella  valen  till  ordförandeskapet  skulle  därmed  ge

legitimitet gentemot det Europeiska rådet att nominera den kandidat vars partigrupp får flest mandat

i Europaparlamentet då denna person skulle representera den grupp vilken har fått majoriteten av

unionsmedborgarnas röster (Peterson, 2017 ; Hague & Harrop, 2013, s.263-264).                          29



Ordförandekandidaterna  till  det  senaste  Europaparlamentsvalet  år  2014  hade  samtliga  politisk

erfarenhet  från  sina  hemländer  då  både  Jean-Claude  Juncker  och  Guy  Verhofstadt  hade  varit

premiärministrar i Luxemburg respektive Belgien vilket gav dem legitimitet för att bli utvalda till

ordförandeskapet.  Martin  Schulz  från  den  socialdemokratiska  partigruppen  var  vid

Europaparlamentsvalet år 2014, talman för Europaparlamentet vilket gav honom trovärdighet för att

bli kommissionsordförande då han hade erfarenhet av EU:s politik (Barbière, 2014 ; Bache, 2015,

s.279 ; European Comission, Jean-Claude Juncker).

7.3 En ordförandekandidats relation till medlemsländerna 

Införandet  av kvalificerade  majoritetsomröstningar  i  Europeiska  rådet  genom Nicefördraget  har

gjort att nationella regeringar har möjligheten att nominera en kommissionsordförande även ifall

detta inte stöds enhälligt av medlemsländerna. Till exempel fick Jean-Claude Juncker inget enhälligt

stöd då Storbritannien och Ungern röstade emot hans nominering. Denna uppdaterade vetorätt  i

Europeiska rådet för en kommissionsordförandes tillsättning gör att det uppger fler konfliktlinjer

mellan medlemsländer om en tilltänkt ordförandes nominering då konflikten mellan Storbritannien

och Tyskland om Junckers tillsättning belyser ett sådant exempel om konfliktlinjer (Peterson, 2017).

Innan  Maastrichtfördraget  då  Europaparlamentet  endast  fick  möjligheten  att  rekommendera  ett

tillsättande av en ordförandekandidat eller inte, var det Europeiska rådet som hade ensamrätt att

bifalla  eller  avslå  nomineringen  av  en  kandidat.  Nomineringen  genomfördes  med  konsensus  i

Europeiska  rådet  mellan  medlemsstaternas  regerings-och  statschefer  men  på  denna  tid  var

Europeiska rådet en informell institution (Hix & Höyland, 2011, s. 43 ; Bache, 2015, s.252-257).

Det spelar roll hur regeringarna är utformade i medlemsländerna genom att det kan avgöra ifall en

kommissionsordförande tillsätts  eller  inte.  Det  konservativa partiet  som hade regeringsmakten i

Storbritannien var emot att Juncker nominerades till ordförandeskapet men tyska CDU som var det

största partiet i den tyska koalitionsregeringen, stöttade Junckers nominering (Peterson, 2017).

En situation som skulle kanske uppstå i framtiden, är att Europaparlamentet inte vill godkänna en

tillsättning  av  en  ordförandekandidat.  Ett  exempel  är  om två  partigrupper  har  en  majoritet  av

mandaten och röstar avslag för  en ordförandekandidat då denna person är medlem i den största

partigruppen som de två andra partigrupperna är motståndare till. Att en sådan situation inte uppstod

vid Junckers nominering skulle vara att det underminerar EU:s demokratiska legitimitet vilket bland

annat socialdemokraterna i Tyskland ansåg vara fallet och därmed stöttade de Junckers nominering

(Peterson, 2017).                                                                                                                                 30



Den formellt konfederala institutionella strukturen, som den europeiska unionen är uppbyggd på,

skapar en institutionell restriktion till följd av att en ordförandekandidat måste förlita sig på stöd

från nationella regeringar för att bli tillsatt som ordförande i EU-kommissionen. Det Europeiska

rådet är också en formell institution där mellanstatliga samtal i denna institution blir en avgörande

faktor för kompromisser. Ett exempel på en sådan kompromiss är att mindre medlemsstater vill ha

en kandidat som inte kommer från ett större medlemsland då detta skulle ge mer makt åt de större

medlemsländerna på de mindre medlemsstaternas bekostnad. Ännu ett exempel på en kompromiss,

är att kandidater inte ska vara alltför positiva till ett mer överstatligt styre i unionen om EU-kritiska

regeringar är emot detta (Hague & Harrop, 2013, s.263-264 ; Bache, 2015, s.157 & s.175). 

Att  tillsätta  en  kommissionsordförande  som avviker  från  att  införa  ett  mer  överstatligt  styre  i

unionen har dock inte skett  vid kommissionens existens.  Även ifall  Barroso kritiserades för att

stagnera  den  europeiska  integrationen,  genomförde  han  nya  maktbefogenheter  som  stärkte

kommissionens överstatliga styre över medlemsländerna. Lissabonfördragets stiftande samt den nya

integrerade ekonomiska politiken, är exempel på dessa maktbefogenheter. En formell norm finns

där det förväntas att kommissionen ska utöka den europeiska integrationen genom att forma nya

politiska projekt på EU-nivå (Peterson, 2017 ; Hix & Höyland, 2011, s.37).

De informella  ordförandevalen med  Spitzenkandidaten,  ser  dock ut  att  ha avskaffat  den annars

informella  normen  av  att  variera  ordförandeskapet  mellan  olika  partigrupper  gällande  att  t.ex.

Delors som socialist efterträdes av kristdemokraten Santer som kommissionsordförande. Det blir då

dessa informella ordförandeval som i större utsträckning avgör vilken partigrupp som får ämbetet

till  att  bli  kommissionsordförande baserat på de mängder röster unionsmedborgarna har lagt på

respektive  partigrupp.  Europeiska  rådet  har  därmed  mist  en  del  makt  att  utse  en  ny

kommissionsordförande  genom att  denna  formella  institution  måste  ta  Europaparlamentsvalens

resultat  i  beaktande.  De informella ordförandevalen sätter  samtidigt press på att  det Europeiska

rådet  måste  välja  en  kandidat  från  den  största  partigruppen  efter  det  att  resultatet  från

Europaparlamentsvalen är färdigräknade (Peterson, 2017 ; Bache, 2015, s. 157 & s.279-280). 

7.4 Den juridiska aktivismen inom EU-domstolen 

Den dömande makten inom EU har påverkat möjligheterna för en kommissionsordförande att bli

tillsatt då denna formella institutions dömande i Isoglucose fallet,  möjliggjorde en minimalistisk

strategi för Europaparlamentet. Som unionens folkvalda församling fick detta parlament successivt

vetorätten att bifalla eller avslå en tilltänkt kommissionsordförande genom att EU-domstolen bedrev

en agenda av ”juridisk aktivism”. EU-domstolen består av domare vilka har sin hemvist från ett 31



av  medlemsländerna  i  EU  och  domarna  har  en  mer  akademisk  bakgrund  än  juridisk.

Europaparlamentets utökade maktbefogenheter skulle öka unionens demokratiska legitimitet som i

sin tur skulle ge legitimitet för utökad europeisk integration. Den ökade betydelsen av subsidiaritet

har  hindrat  en  omfattande  juridisk  aktivism  från  EU-domstolen  genom  att  länders/regioners

självbestämmande tas mer i beaktande (Bache, 2015, s. 277-280 & s.290-294 & s.300-301). 

7.5 En ”enad regering” under EPP 

De informella ordförandevalen har inte lett till en situation likt i USA med en ”delad regering” där

Europaparlamentet  och  EU-kommissionen  skulle  bestå  huvudsakligen  av  personer  från  olika

partigrupper. Både Barrosos och Junckers kommissioner dominerades/domineras av personer med

ett  medlemskap  i  EPP gruppen  vilket  är  den  politiska  grupp  som har  flest  ledamotsmandat  i

Europaparlamentet.  EPP har  haft  flest  ledamotsmandat  vid  samtliga  perioder  för  Barroso  och

Juncker kommissionernas verksamhet (Hix & Höyland, 2011, s.36 & s.141-142).

Det  har förelegat  under  en ganska lång tid  att  EPP har  haft  en position som den dominerande

partigruppen i Europaparlamentet vilket kan förklaras delvis av att denna grupp har ett högt tak för

diskussion  mellan  medlemspartierna.  Det  mest  belysande  exemplet  på  ett  högt  tak  i  EPP,  är

medlemskapet av det ungerska partiet Fidesz i EPP. Fidesz har inlett ett styre i Ungern som har

kritiserats av flera regeringar och medier för att vara alltför auktoritärt men Fidesz får fortsatt vara

ett medlemsparti i EPP även ifall partiets regeringsstyre kan uppfattas som kontroversiellt av flera

aktörer (Hix & Höyland, 2011, s.36 ; Peterson, 2017 ; Bache, 2015, s.281-285 ; Johannesson, 2018).

7.6 Barrosos arv och tyska intressen kring Juncker

Barrosos kommission ansågs delvis vara ett misslyckande av flera aktörer genom att dessa förklarar

att han inte bedrev en alltför långtgående europeisk integration med projekt som kunde anses vara

förstärkande för en mer överstatlig union med fler maktbefogenheter. Kommissionen under Barroso

hade därmed brutit en norm och politisk kultur av att det är EU-kommissionen som ska vara den

vägledande kraften  för  utökad integration.  Många aktörer  hävdade att  detta  underminerades  av

Barrosos  försvar  för  ländernas  mellanstatliga  verksamhet.  Junckers  ”politiserade”  kommission

skulle  därmed  vara  en  rak  motsats  till  Barroso-kommissionen.  En  Juncker-kommission  skulle

upprätthålla den norm och politiska kultur som institutionell historia har format, där kommissionen

ska vägleda en utökad europeisk integration (Peterson, 2017 ; Hix & Höyland, 2011, s.37). 

Avgörandet av vilken ordförandekandidat som får det Europeiska rådets nominering, beror också på

att denna person inte alltför långtgående avviker från de nationella regeringarnas intressen. Jean-

Claude Junckers stöd från den tyska regeringen för sin nominering, förklaras av att det existerar 32



ett intresse från tyskt håll av att tillsätta en kommissionsordförande som till skillnad från Barrosos

ordförandeskap, kan fortsätta en effektiv agenda för europeisk integration. Tysklands dominerande

ställning i unionen och den EU-positiva regeringen i Tyskland som ger stöd för utökad europeisk

integration, är faktorer som säkerställs genom den fransk-tyska alliansen kring EU relaterade frågor.

Att Nederländerna och Sverige inte motsatte sig Junckers nominering, anser Peterson bero på att

Junckers kandidatur säkrades genom tysk press på de svenska och nederländska regeringarna att

godkänna  nomineringen  av  Juncker  till  ämbetet  som kommissionsordförande  (Hix  & Höyland,

2011, s.37 ; Peterson, 2017 ;  Bache, 2015, s.188-190). 

Martin Selmayr som Junckers högra hand har dock tillgodosett ett starkt tyskt inflytande över EU-

kommissionen.  Selmayrs   kampanj  för  Junckers  ordförandeskap  och Selmayrs  tillsättande  som

chefsansvarig  för  Junckers  kabinett  där  mängden  tyska  anställda  har  fördubblats,  påvisar  att

Junckers  kommission  upprätthåller  en  inställning  vilket  gynnar  det  tyska  inflytandet  över

kommissionens politik och därmed unionens riktning i integrationsprocessen (Peterson, 2017). 

7.7 Representationen av de mindre medlemsländerna 

Junckers hemland Luxemburg är också ett relativt litet land vilket skulle delvis förklara varför han

nominerades.  De  mindre  medlemsländerna  i  det  Europeiska  rådet  kräver  ofta  en

kommissionsordförande som är från ett mindre land för att alla de mindre medlemsländerna i EU

ska bli effektivt representerade inom unionen. Det här var fallet när Barroso nominerades då han

kom från Portugal, och Lissabonfördraget har utformat ett formellt regelverk där det blir möjligt att

bilda en praxis av att ordföranden ska ha sin hemvist i mindre medlemsländer. Denna praxis skulle

vara till för att tillgodose representationen av länder vilka inte har lika mycket inflytande som t.ex.

Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien etc. (Bache, 2015, s. 157 & s.175 ; Peterson, 2017). 

Samtidigt är detta en institutionell restriktion genom att det begränsar möjligheterna för Europeiska

rådet att nominera ordförandekandidater för att det blir kontroversiellt ifall en kandidat väljs som

inte har sin hemvist i ett av de mindre medlemsländerna. Även om denna person har en gedigen

politisk erfarenhet, är för utökad europeisk integration och lutar åt den politiska mitten, anses det

kanske  problematiskt  ifall  denna  person  bor  i  ett  större  medlemsland  då  det  anses  ge  mindre

representation för de mindre medlemsländerna (Bache, 2015, s. 157 & s.175 ; Peterson, 2017). 
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7.8 Valet av Juncker till ordförandeskapet och Brexit 

Camerons misslyckande att förhindra tillsättningen av Juncker kan ha potentiellt medfört till att det

brittiska folket år 2016 röstade för ett brittisk utträde ur den Europeiska unionen genom att detta gav

bevis åt EU-kritiska krafter i Storbritannien att unionen inte tog brittiska intressen i beaktande. Det

den dåvarande brittiske premiärministern David Cameron argumenterade för var att det brittiska

folket  möjligen  skulle  rösta  för  ett  utträde  i  en  framtida  folkomröstning  ifall  Juncker  fick  bli

kommissionsordförande.  Angela  Merkel  såg  argumentet  från  Cameron  som  ett  försök  till  hot

gentemot EU vilket Merkel vägrade att acceptera och därmed fördömde hon Camerons argument

men detta medförde en tydlig konfliktlinje mellan Tyskland och Storbritannien (Peterson, 2017). 

7.9 Ansvarsutkrävande av tilltänkta ordföranden 

Det  är  oklart  hur  röstberättigade  unionsmedborgare  har  möjlighet  att  hålla  en

kommissionsordförande ansvarig vid sin tillsättning då Europaparlamentet sköter utfrågningar av

enbart  kommissionärer  men  inte  av  ordföranden.  Möjligheten  finns  dock  för  väljare  i

Europaparlamentsvalen att rösta på kandidater eller partigrupper vilka har ett valprogram för att

införa  utfrågningar  av  nominerade  kandidater  för  ämbetet  som  EU-kommissionens  ordförande

(Bache, 2015, s.194 & s.234 & s.280-281). 

Men genom att EU:s institutioner huvudsakligen är uppbyggda kring ett maktdelningssystem, kan

det bli svårt för enskilda unionsmedborgare att veta vilket ansvar en kommissionsordförande har

som relateras till ämbetet av att vara ordförande. Vid problematiska situationer likt t.ex. eurozon-

krisen,  är  det  svårt  att  avgöra  vilken  europeisk  institution  som ska  hållas  till  svars  för  att  ha

misslyckats att undvika denna kris (Hague & Harrop, 2013, s.263-264 ; Bengtsson, 2011, s.27-46). 

7.9.5 Europaparlamentets påverkan vid en ordförandes tillsättande 

Gällande konfliktlinjerna mellan partigrupperna i  Europaparlamentet,  brukar det  vara konsensus

mellan de två största grupperna: kristdemokratiska EPP och socialdemokratiska S&D, om att den

europeiska integrationsprocessen ska fortgå på ett effektivt samt omfattande sätt. Det brukar vara

milda eller överhuvudtaget inga konfliktlinjer alls mellan EPP och S&D då skarpa konfliktlinjer

mellan grupperna skulle potentiellt stagnera den europeiska integrationen då inga lagförslag kan

antas  av  Europaparlamentet.  Konsensuspolitiken  tar  t.ex.  uttryck  i  Junckers  nominering  till

ordförandeskapet  för  EU-kommissionen  då  de  tyska  socialdemokraterna  stöttade  Junckers

nominering trots att han tillhörde EPP (Bache, 2015, s. 282-284 ; Peterson, 2017).

Resterande kommissionärer utses av de nationella regeringarna men en kommissionsordförande har

möjligheten att  samtala  med regeringarna om vilka personer  som den tilltänkte ordföranden  34



anses vara bäst lämpade för att bli kommissionärer, utifrån personernas kompetens och graderat

utifrån  hur  mycket  pro-EU  som  dessa  personer  är  åsiktsmässigt.  Men  Europaparlamentet  har

möjligheten  att  blockera  en  person till  att  bli  kommissionär  ifall  denna person inte  anses  vara

tillräckligt kompetent för en kommissionärs arbetsuppgifter eller har kontroversiella åsikter (Hix &

Höyland, 2011, s. 35 & s. 43-44). 

År 2004 när en ny EU-kommission skulle tillsättas, avslog Europaparlamentet Rocco Buttigliones

begäran  att  bli  kommissionär  på  grund  av  hans  åsikter  om  homosexualitet  och  abort.

Socialdemokrater, vänstersocialister och gröna politiker motsatte sig Buttigliones kandidatur och

Barroso föreslog att den italienska regeringen skulle istället  nominera Franco Frattini  till  att  bli

kommissionär. Att Barroso föreslog den italienska regeringen att nominera en ny kommissionär, var

nödvändigt för Barrosos tillsättning då en negativ omröstning från Europaparlamentet, skulle ha

blockerat hela Barroso-kommissionen från att tillträda (Hix & Höyland, 2011, s. 43-44).

Utnämnandet av kommissionärer är inte begränsat av att  det skulle vara t.ex.  förbjudet att  utse

Europaparlamentsledamöter eller nationella regeringsmedlemmar till att bli kommissionärer. Det är

fritt  för ett  enskilt  medlemsland att  utnämna en egen kommissionär utan sådana begränsningar.

Skillnaden med USA är att det är konstitutionellt förbjudet att utse amerikanska kongressledamöter

till  att  bli  statsråd på grund av maktdelningsprincipen. Men det är  också skillnad på så sätt  att

kommissionsordföranden till skillnad från den amerikanske presidenten inte har rätten att själv utse

kommissionärer då detta är de nationella regeringarnas uppdrag (Hix & Höyland, 2011, s. 34- 35).
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                                                       Kapitel 8 - Slutsats                                                  

Här i det åttonde kapitlet, kommer jag att rangordna de olika institutionella organen efter vilka som

jag uppfattar har mest påverkan på tillsättningsprocessen av kommissionsordföranden. Jag gör detta

eftersom det  är  viktigt  att  få  en förståelse över  vilka institutioner  som har den reella  makten i

tillsättningsprocessen och vilka institutionella organ som har mindre betydelse för tillsättandet. Att

inte genomföra en rangordning skulle därmed lämna frågan om graden av institutioners påverkan på

tillsättningsprocessen, obesvarad samt att läsare kan anta vilken institution som påverkar mest utan

att dessa personer får en tydlig översikt av institutioners påverkan i tillsättningsprocessen. 

8.1 Europeiska rådets påverkan är mest betydande

Jag anser att det Europeiska rådet vilket var en informell institution till att bli en formell sådan, är

den institution som har mest påverkan inom tillsättningen av EU-kommissionens ordförande. Denna

institution har ett politiskt monopol på att nominera en tilltänkt kommissionsordförande. Även ifall

detta  monopol  har  blivit  inskränkt  på  senare  tid,  är  det  av  betydande vikt  att  en  kandidat  för

ordförandeskapet har det Europeiska rådets stöd för sin kandidatur.

Införandet av kvalificerad majoritet har dock brutit den föregående normen av att utnämnandet av

en tilltänkt ordförande ska ske med konsensus mellan de nationella regeringarna vilket riskerar att

öka  konfliktlinjerna  mellan  regeringarna.  Detta  var  fallet  med  Junckers  nominering  då  hans

nominering motsattes av Ungern men även av Storbritannien på grund av hans positivitet till en mer

omfattande europeisk integration. Det tyska stödet för Junckers nominering ökade polariseringen

mellan  den  brittiska  respektive  tyska  regeringen.  Merkel  ansåg  att  Cameron  hotade

tillsättningsprocessen genom hävda att en framtida Juncker-kommission skulle pressa det brittiska

folket att lämna EU i en folkomröstning gällande Storbritanniens fortsatta EU-medlemskap.

8.2 Europaparlamentet har ökat sin påverkan 

När  väl  en  kommissionsordförande  har  nominerats  är  det  upp  till  Europaparlamentet  som den

formellt  lagstiftande  makten  att  bifalla  eller  avslå  det  europeiska  rådets  tilltänkte

kommissionsordförande  vilket  gör  denna  till  den  näst  viktigaste  institutionen  i  ordförandes

tillsättningsprocess.  Europaparlamentets  roll  kring  ordförandes  tillsättning  var  från  början  icke-

existerande men skulle  komma att  öka genom dess  maximalistiska och minimalistiska strategi.

Isoglucose fallet gav Europaparlamentet rätten att alltid få sin åsikt åhörd från EU-kommissionen

och med Maastrichtfördraget gavs rätten att  rekommendera ett bifall  eller  avslag av en tilltänkt

ordförande.  Med  Amsterdamfördraget  blev  denna  rätt  inte  längre  en  rekommendation  utan

parlamentets bifall blev ett reellt bifall och dess avslag ett reellt avslag. 
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Europaparlamentet  tvekade  inte  att  använda  denna  vetorätt  genom  att  nästan  avslå  Santers

utnämnande som kommissionsordförande då han t.ex. inte var medlemsländernas första val till att

få  ordförandeposten  samt  att  hans  ordförandeskap  visade  sig  innehålla  administrativa  brister.

Relationen mellan EU-kommissionen och Europaparlamentet har inte alltid varit positiv genom att

även  ifall  parlamentet  vill  utöka  den  europeisk  integrationen  likt  EU-kommissionen,  vill  dock

Europaparlamentet utöka sin demokratiska legitimitet på kommissionens bekostnad av befogenheter

vilket inkluderar att kontrollera tillsättningen av kommissionens ordförandeskap.

En ”delad regering” har inte uppstått ännu mellan kommissionen och Europaparlamentet där de två

institutionerna styrs av två olika partigrupper. Jag anser att konsekvensen av en situation med en

”delad regering”, gör att en eller flera partigrupper i parlamentet kan motverka tillsättandet av en

kommissionsordförande ifall  de inte  garanteras  av den tilltänkta ordförande att  deras respektive

grupp får tillräckligt mycket representation i en framtida EU-kommission. Utan en ”enad regering”

där den största partigruppen i Europaparlamentet får flest kommissionärsplatser, kan detta leda till

ökade konfliktlinjer mellan kommissionen och parlamentet samt mellan partigrupperna ifall den

största gruppen är bitter över att inte få fler kommissionärsplatser. 

8.3 Konfederalism och decentraliseringens påverkan i tillsättningsprocessen

De delvis decentraliserade valsystemen till Europaparlamentsvalen kan ge en utökad förståelse av

kommissionsordförandens  tillsättning  genom  att  användandet  av  enkel  överförbar  röst  med

influenser från majoritetsval eller rena proportionella val och utformandet av valspärrarna, påverkar

möjligheten för partigrupperna att få ett visst antal ledamöter i Europaparlamentet. 

Det finns en möjlighet att ett Europaparlamentsval skulle ge ett flertal mandat åt EU-kritiska partier,

med konsekvensen att  nomineringen av  en kommissionsordförande skulle  bli  blockerad  genom

parlamentets vetorätt. De EU-kritiska partierna skulle därmed ha makten att förmodligen kräva en

ny kandidat för ordförandeposten vilken inte lutar lika mycket  åt  den politiska mitten eller  har

ambitioner för mer överstatlighet på EU-nivå med en omfattande integrationsprocess. 

En  formell  institutionell  restriktion  för  Europeiska  rådets  möjlighet  att  utnämna  en

kommissionsordförande kommer från normen av att en tilltänkt person för ordförandeskapet, ska ha

sin hemvist i ett av de mindre medlemsländerna. Ifall denna norm inte respekteras kan det leda till

att de mindre medlemsländerna inte är lika mycket samarbetsvilliga gentemot större medlemsländer

likt den EU-positiva regeringen i Tyskland. John Peterson argumenterade för att Nederländerna och

Sverige valde att bifalla Juncker efter politisk press från den tyska regeringen men ifall nästa  37



kommissionsordförande  har  sin  hemvist  i  ett  större  medlemsland,  är  det  inte  lika  säkert  att

regeringarna i Nederländerna och Sverige ger efter för tysk påverkan. 

Alliansen mellan Frankrike-Tyskland är ett sätt att garantera en fortsatt integrationsprocess på EU-

nivå men denna allians har säkerligen en kostnad att upprätthålla genom att tillgodose normen av

representation  för  mindre  medlemsländer  via  att  utse  en kommissionsordförande från ett  av  de

mindre länderna. Denna norm kan dock bli problematisk då den begränsar möjligheten att utse en

kompetent ordförande då de större medlemsländerna med större utbud av potentiella ordföranden

genom deras höga befolkningsantal, utestängs från att bli utsedda till ordförandeskapet. 

Risken ökar att en kommissionsordförande tillsätts vilken inte har rätt kompetens för detta ämbete.

Santer,  Barroso  och  Juncker  kom  alla  från  mindre  medlemsländer  men  de  hade/har  också

gemensamt att  de alla  på ett  eller  annat  vis  inte  ansågs/anses  vara tillräckligt  kompetenta eller

effektiva för att bedriva arbetsuppgifterna i kommissionens ordförandeskap. 

Santers kommission hade synen av att vara icke-fungerande när det gäller hanteringen av finansiella

resurser. Barroso ansågs vara för välvillig till att respektera medlemsstaternas suveränitet kontra

EU:s  överstatlighet  samt  att  Barrosos  kommission  inte  ansågs  genomföra  tillräckligt  ambitiösa

europeiska  integrationsprojekt.  Junckers  nominering  mötte  motstånd  från  medlemsländerna

Storbritannien, Ungern, Sverige och Nederländerna. Dessa länder ansåg att Juncker antingen var

alltför positiv till utökad överstatlighet samt en ”politiserad kommission” där EU blir mer partiskt

för  en  viss  riktning  i  integrationsprocessen  eller  att  hans  utnämning genom  Spitzenkandidaten,

urholkar det europeiska rådets monopol på att nominera en kommissionsordförande. 

Romano Prodi som hade sin hemvist i det större medlemslandet Italien, blev tillsatt som ordförande

år 1999, och han genomförde en rad administrativa reformer inom kommissionens arbetssätt efter

Santer-kommissionen,  vilket  förbättrade  resultaten  i  EU-kommissionens  arbetsuppgifter.  Prodis

införande av regelverket att han skulle be en kommissionär att avgå ifall Europaparlamentet ville

detta, var också en reform som skulle förmodligen minska påverkan av politiska skandaler inom

kommissionen efter Santers ordförandeskap. 

Prodis effektiva och kompetenta arbete till skillnad från Santers, Barrosos samt Junckers kritiserade

arbetssätt,  påvisar  att  begränsningen av tillgängligheten för  potentiella  kommissionsordföranden

kan leda till att effektiva kandidater från större medlemsstater, väljs bort för kandidater från mindre

medlemsländer vilka är mindre effektiva och mindre kompetenta.                                                   38



Det Europeiska rådet representeras av regerings-och statschefer från varje medlemsland vilket gör

att en tilltänkt kommissionsordförande huvudsakligen måste förlita sig att denne har stöd från de

nationella regeringarna. Den formellt institutionella strukturen av att EU är en slags konfederation

med  suveräna  medlemsländer  gör  att  dessa  har  en  stark  påverkan  på  tillsättandet  av  en

kommissionsordförande. Införandet av kvalificerad majoritet har därmed avskaffat normen kring

konsensus vid utnämnandet av en kommissionsordförande i europeiska rådet. Detta medför att en

kandidat till  ordförandeskapet inte behöver stöd för sin kandidatur från alla medlemsstater utan

endast ett flertal. 

Samtidigt  riskerar  omröstningarna  med  kvalificerad  majoritet  att  öka  konfliktlinjerna  mellan

medlemsländerna  i  tillsättandet  av  en  kommissionsordförande  då  vissa  medlemsländer  kan  bli

utröstade  ur  nomineringsprocessen.  Storbritanniens  och  Ungerns  röst  för  avslag  på  Junckers

nominering,  ökade förmodligen konfliktlinjen  med den EU-positiva  regeringen i  Tyskland  som

fördömde Camerons agerande vid processen för Junckers nominering. Särskilt är det just viktigt att

en kandidat för ämbetet som ordförande får stöd från den tyska regeringen genom att Tyskland är

det land med mest inflytande inom det konfederala EU. Det tyska inflytandet reflekteras av den

tyska regeringens press på Sverige och Nederländerna att godkänna Junckers ordförandeskap. 

Selmayr  från  tyska  CDU  som  hade  ansvaret  över  Junckers  kampanj  och  som  sedan  blev

chefsansvarig för ordförandes kabinett där han tillsatte dubbelt så många tyskar, är ännu ett exempel

på Tysklands inflytande över EU:s politik samt ett exempel av hur en kandidat till ordförandeskapet

måste förlita sig på tyskt stöd. Den fransk-tyska alliansen i EU-konfederationen gör att Frankrike

säkerligen agerar i samarbete med den tyska regeringen i att tillsätta en kommissionsordförande.

Dessa två stora medlemsländer har då möjligheten att sätta press på de mindre medlemsländerna att

nominera det fransk-tyska valet av en tilltänkt ordförande. 

8.4 Det informella valsystemet, Spitzenkandidaten 

Europeiska  rådet  har  också pressats  av Europaparlamentet  genom att  europeiska  rådet  ska ta  i

beaktande  resultaten  från  Europaparlamentsvalen  vid  tillsättningen  av  en  ny

kommissionsordförande.  Genom detta  spelar  den informella  institutionen av ordförandeval  med

Spitzenkandidaten en viktig roll då partigrupperna kan i förväg utnämna kandidater till ämbetet som

ordförande vilket begränsar det europeiska rådets möjlighet att utnämna en ny ordförande.
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Ifall det europeiska rådet inte väljer att utnämna den största gruppens kandidat till att bli tilltänkt

kommissionsordförande,  skulle  detta  underminera  EU:s  demokratiska  legitimitet  och  potentiellt

minska valdeltagandet till  Europaparlamentsvalen. Även ifall vissa regeringar i europeiska rådet

inte skulle uppskatta en viss kommissionsordförande som väljs genom ordförandeval, är det viktigt

för flera aktörer att bevara den demokratiska legitimiteten. Men den de facto makten att nominera

en kommissionsordförande ligger fortfarande hos det europeiska rådet som består av de nationella

regeringarna som har egna intressen att tillgodose vid tillsättningen av en ordförande. 

Ifall  konfliktlinjerna  mellan  S&D  och  EPP skulle  bli  alltför  stora,  uppkommer  potentiellt  en

situation där en av dessa grupper med stöd av andra partigrupper, röstar avslag i Europaparlamentet

för  en  kandidat  som  har  valts  genom  Spitzenkandidaten.  Det  är  därmed  inte  säkert  att

Europaparlamentet  skulle  bifalla  den  kandidat  vars  partigrupp  fick  flest  röster,  till  att  bli  EU-

kommissionens ordförande.  Denna situation skulle  minska betydelsen av  Spitzenkandidaten  och

visa på parlamentets makt att bifalla/avslå ordförandekandidater. 

8.5  EU-domstolen har minst påverkan 

Den institution som har minst påverkan på tillsättningen av EU-kommissionens ordförande är enligt

mig:  EU-domstolen.  Denna  formella  institution  har  endast  haft  möjligheten  att  ge  mer

maktbefogenheter  åt  Europaparlamentet  genom  att  döma  i  konstitutionella  fall  som  ger  mer

befogenheter till parlamentet i tillsättandet av en kommissionsordförande. 

Det mest slående exemplet är just Isoglucose fallet där Europaparlamentet utnyttjade detta fall i sina

maximalistiska och minimalistiska strategier för att först avvakta domen från EU-domstolen och

sedan tolka domen för att ge mest fördelaktiga maktbefogenheter åt sig självt. Med åren har dock

denna juridisk aktivism från EU-domstolen minskat genom den ökade betoningen på subsidiaritet i

EU-politiken där medlemsländerna och deras regioner får mer självbestämmande. Detta begränsar

domstolens makt att t.ex. döma i fall som påverkar tillsättningen av en ordförande.
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Kapitel 9 – Avslutande Diskussion

Det  finns  en  stor  chans  enligt  mig,  att  de  informella  ordförandevalen  genom  systemet  med

Spitzenkandidaten blir formella i framtiden. Jag anser detta vara skälet då det redan vid det senaste

Europaparlamentsvalet  år  2014,  formades  en  situation  där  det  europeiska  rådet  var  tvunget  att

tillsätta  Jean-Claude  Juncker  till  ordförandeskapet  för  att  den  demokratiska  legitimiteten  och

valdeltagandet i Europaparlamentsvalen inte skulle minska. Förmodligen skulle det också underlätta

tillsättningen av  framtida  ordföranden genom att  skriva  in  ordförandevalen  i  EU:s  fördrag  och

därmed göra de till formella regelverk. Intressegrupper likt företag och fackliga organisationer men

också nationella regeringar skulle få mer precisa förväntningar om vilken kandidat som blir  ny

ordförande vilket sannolikt främjar politisk såväl som ekonomisk stabilitet. 

Det skulle också bli en garanti att kandidaterna för de partigrupperna utgör den samling personer

som har de enda möjligheterna att bli nominerade för ordförandeskapet förutsatt att deras politiska

grupp  får  flest  röster  från  de  röstberättigade  unionsmedborgarna.  Samtidigt  blir  formella

ordförandevalen med Spitzenkandidaten ännu en begränsning för det europeiska rådets möjlighet att

utse en kompetent och politiskt effektiv ordförande då det europeiska rådet måste välja den kandidat

som ingår i den partigrupp vilken har erhållit flest röster från väljarna i Europaparlamentsvalen.

Problematiken blir att det blir mindre förutsägbart att en partigrupp väljer en kandidat som har alla

de kvalifikationer som behövs för att genomföra en kommissionsordförandes arbetsuppgifter. 

Ett  tillvägagångssätt  för  att  garantera  både  den  demokratiska  legitimiteten  och  kandidaters

kompetens till ordförandeskapet, vore att införa primärval inom partigrupperna. Ett sådant regelverk

genom primärval, skulle ge medlemmarna i partigrupperna möjligheten att välja en kandidat för

ordförandeskapet som de anser bäst lämpad för ordförandeskapets arbetsuppgifter. Den person inom

gruppen  som  får  flest  röster  av  medlemmarna  i  utslagningsronder,  väljs  därmed  till  att  bli

partigruppens kandidat för EU-kommissionens ordförandeskap. Primärvalen skulle dock avskaffa

normen av att tillsätta en kommissions ordförande baserat på att denna person har sin hemvist i ett

mindre medlemsland med konsekvenserna att  konfliktlinjerna ökar mellan de mindre respektive

större medlemsländerna. 
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Genom  Brexit  ser  det  dock  ut  som  om  det  tyska  inflytandet  över  tillsättningen  av  framtida

kommissionsordföranden kommer att stärkas då EU-kritiska regeringar i Storbritannien inte längre

kommer att  agera som en kraftfull  opposition gentemot EU-positiva regeringar i  Tyskland. Det

tyska  inflytandet  över  kandidaternas  kampanjer  till  ordförandeskapet  likt  med  Selmayr  över

Juncker, kan därmed förväntas bestå och även utökas till att inkludera fler partigrupper. 

En tilltänkt ordförande behöver tyskt stöd för sin kandidatur då Tyskland är det mest inflytelserika

landet  i  EU  genom  dess  politiska  och  ekonomiska  makt  men  också  genom  den  fransk-tyska

alliansen samt Tysklands möjlighet att pressa mindre medlemsländer att ge efter för tyska krav.  En

EU-positiv tysk regering må då utnyttja ordförandevalen till  att  kandidaterna ska moderera sina

ståndpunkter utefter tyska intressen vilket kan innefatta en EU-positiv agenda utifrån Tysklands

preferenser även ifall kandidaterna personligen anser att mer decentralisering bör ske i unionen.
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