Almunia es converteix en un pes pesant de la
Comissió Europea
• Espanya obté la totpoderosa cartera de Competència, i França, la
reforma financera
• El nou Executiu es proposa reforçar la influència política i econòmica
d’Europa en el món
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Els grans països dominaran la Comissió Europea durant els pròxims cinc
anys. El repartiment de carteres del nou Executiu comunitari realitzat pel
seu president, el portuguès José Manuel Durao Barroso, atorga els
papers clau als comissaris procedents d’Espanya, França i Alemanya,
mentre que el Regne Unit ja tenia assegurat el control de la política
exterior a través de la vicepresidenta de la Comissió Europea i, al mateix
temps, ministra d’Exteriors de la Unió Europea (UE), Catherine Ashton.

El comissari espanyol, Joaquín Almunia, es convertirà en el totpoderós
responsable de Competència, amb plens poders per aprovar o denegar
les fusions i adquisicions de companyies i les ajudes públiques a les
empreses. Almunia, a més, serà vicepresident de la nova Comissió i el
tercer substitut de Barroso en la seva absència.

L’objectiu de l’Executiu comunitari serà fer tornar Europa cap al camí del
creixement econòmic fort, reduir les taxes d’atur, augmentar el pes
econòmic i polític de la Unió Europea en el món i reforçar la seguretat i
els drets dels seus ciutadans, segons va destacar Barroso. El nou equip

entrarà en funcionament a finals del mes de gener, després de ser
examinat i aprovat pel Parlament Europeu.

CONSERVADORS I LIBERALS / La nova Comissió Europea estarà formada
majoritàriament per polítics conservadors i liberals, mentre que els
membres socialistes seran només sis. L’Executiu comunitari comptarà
amb nou dones, una més que en l’actualitat, que representaran un terç
del total. Les dones ocuparan també tres de les set vicepresidències.
Dels 27 comissaris, inclòs el president, 14 repeteixen mandat, tot i que
canvien de cartera.

França ha aconseguit per a l’exministre Michel Barnier la cobejada cartera
de Mercat Interior, des d’on es pilotarà la regulació del sistema financer
europeu per evitar que es repeteixi una crisi financera com la que ha
conduït a l’actual recessió. El Regne Unit va estar pressionant fins a
l’últim minut per allunyar els serveis financers d’aquesta cartera i
atorgar-la a un ultraliberal com fins ara. Al final, Londres s’ha conformat
a col·locar per sota de Barnier el director general britànic Jonathan Faull
perquè les normes europees siguin prou laxes per no perjudicar els
interessos de la City.

ENERGIA, PER A ALEMANYA / La cartera d’Energia és per a l’alemany
Günter Oettinger, que fins ara era el president del land de BadenWurttemberg. La política energètica serà una de les qüestions que
dominaran l’agenda europea durant els pròxims cinc anys i Berlín, amb
estretes relacions amb Moscou en aquesta matèria, volia un alemany al
capdavant d’aquesta cartera. Itàlia és l’únic dels grans països que rep
una cartera de segon ordre, Indústria, per a Antonio Tajani, tot i que
Barroso ho compensa nomenant-lo també vicepresident.

Finlàndia, el país de la zona euro amb els comptes públics més sanejats,
assumeix amb Ollie Rehn la cartera d’Afers Econòmics i Monetaris, amb la
responsabilitat

prioritària

d’aconseguir

que

els

països

europeus

aconsegueixin reduir els elevats dèfícits públics que han acumulat al llarg
de la crisi actual durant el 2013.

Dinamarca ha aconseguit la cartera de nova creació d’Acció Climàtica per
a Connie Hedegaard, fins ara ministra d’Energia i Clima. Per la seva
banda,

Bèlgica ha aconseguit

la cartera de Comerç,

controlada

habitualment pels britànics, per a Karel de Gucht.

AGRICULTURA I INTERIOR / Altres carteres destacades han correspost a
Romania (Agricultura, Dacian Ciolos), Àustria (Política Regional, Johannes
Hahn), Suècia (Interior, Cecilia Malström), Luxemburg (Justícia, Viviane
Reding) i Holanda (Agenda Digital, Neelie Kroes).

El comissari amb més poders
• Joaquín Almunia passa a controlar les grans fusions empresarials

L’exministre socialista i fallit candidat del PSOE a la presidència del
Govern el 2000 s’ha convertir en el comissari més poderós del nou
Executiu comunitari i un dels polítics amb més poder del món econòmic.
Joaquín Almunia tindrà la capacitat de vetar fusions d’empreses i
d’imposar sancions multimilionàries a les companyies per pràctiques
comercials il·legals. Les seves decisions només podran ser qüestionades
pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE).

Durant els últims cinc anys ha pilotat amb rigor la política econòmica
europea i el control dels dèficits públics dels Vint-i-set. Socialdemòcrata
liberal, les seves prèdiques en favor de les reformes econòmiques i
laborals han tingut, malgrat tot, un èxit moderat.

Almunia va desembarcar a la Comissió Europea l’abril del 2004, al final
del mandat de l’Executiu de Romano Prodi. Economista i jurista de
formació, no només arriba al rang de vicepresident de la Comissió
Europea, sinó que la seva nova cartera també rep poders ampliats, a
l’absorbir els temes de competència de transports i energia.

A més de lluitar contra els càrtels i els pactes il·legals entre les
empreses, Almunia també decidirà sobre les grans fusions empresarials i
sobre les ajudes públiques a les companyies. Entre les seves pròximes
tasques, hi figuraran les ajudes per reflotar l’automobilística Opel i el
fons espanyol per finançar la restructuració de la banca.

