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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ, АДРЕСИРАН ДО НОМИНИРАНИЯ ЗА ЧЛЕН НА 

КОМИСИЯТА

Йоханес ХААН

(Регионална политика)

Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

1. Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 
изпълнявате функциите на член на Комисията и работите за общия 
европейски интерес, по-специално в  областта, за която бихте отговаряли?
Каква е Вашата мотивация? Какви гаранции за Вашата независимост сте в 
състояние да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин ще 
гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да 
породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 
рамките на Комисията?

През цялата ми професионална и политическа кариера Европа и Европейският съюз 
винаги са представлявали по-широката рамка на моята работа. От самото начало на 
политическата си дейност съм ангажиран с идеята за обединена Европа без граници.
Бях сред групата млади политици в австрийската Народна партия, които провеждаха 
кампания в полза на присъединяването на Австрия към Европейските общности в 
началото на 80-те години. Организирахме дискусии из цяла Австрия и успяхме да 
убедим партията в предимствата от присъединяването към ЕО и поемането на 
решителен проевропейски курс.

Имам дългогодишен политически опит на регионално ниво. В продължение на много 
години бях член първо на регионалния парламент във Виена, а след това — на 
регионалното правителство на Виена. Работата ми беше съсредоточена по-конкретно в 
сферите на здравето и културата.

Като министър на културата и научните изследвания в австрийското правителство 
изградих солидни регионални и трансгранични партньорства в областта на науката и 
научните изследвания. Основател съм на „Групата от Залцбург“ — неформална група, 
включваща министри от няколко държави от Централна и Източна Европа (Полша, 
Чешката република, Словакия, Унгария, Словения, Румъния, България, Кипър, Малта и 
Швейцария), които работят за по-добра регионална координация в изграждането на 
научноизследователска инфраструктура за високи постижения.

Европейските граждани се идентифицират в голяма степен със своите региони. Убеден 
съм, че регионите в Европа са важно свързващо звено между дейностите на 
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европейските институции и ежедневието на гражданите. Възнамерявам да работя 
заедно с регионите за хората, които живеят в тях, и в името на европейската 
солидарност — солидарност, която се постига посредством развитие.

Изцяло съм запознат с предвидените в Договорите задължения за гарантиране на 
независимостта на членовете на Европейската комисия и поемам сериозен ангажимент 
да спазвам най-високите етични стандарти. По тази причина през ноември 
преустанових всичките си дейности като ръководител на виенското подразделение на 
австрийската Народна партия, както и дейностите си във всички партийни комитети.
Беше определен временен ръководител на партията, докато бъде избран нов. Попълних 
своята декларация за интереси и ще се въздържам от всякакви действия, които биха 
породили съмнения относно моята лична независимост. Запознат съм също така с 
разпоредбите на Договорите и Етичния кодекс на членовете на Комисията, които 
изцяло ще зачитам, и гарантирам, че ще информирам председателя на Комисията за 
всяко събитие в личен или политически план, от което би могъл да възникне конфликт 
на интереси във връзка с работата ми като член на Европейската комисия.

Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент и неговите 
комисии

2. Как бихте определили Вашата роля като член на колегията на Комисията? В 
какъв аспект бихте се считали за отговорен(а) пред Парламента за 
действията си и тези на поверените Ви служби?

Като бъдещ член на Комисията изцяло зачитам принципа на колегиалност, на който се 
основава нейното функциониране. Принципът на колегиалност съставлява основата за 
балансирани решения, които отчитат различните аспекти на процеса на вземане на 
решения и осигурява последователност на нашите политики и предложения.

В рамките на общата компетентност на Комисията като колегиален орган аз виждам 
себе си като носещ политическата отговорност за дейностите на ГД „Регионална 
политика“. Добрите отношения между ГД „Регионална политика“, моя кабинет и мен 
самия се основават на лоялност, взаимно уважение и доверие, прозрачност и открит 
обмен на информация между административното и политическото ниво. Това е 
необходимо условие за изпълнението на моите задължения.

Бих искал да уверя Европейския парламент в своята воля за провеждане на открит и 
конструктивен диалог по всеки един въпрос от моя портфейл. Това е принцип на добро 
управление, при който изцяло се отчита голямата важност на упражнявания от 
Европейския парламент демократичен контрол.

3. Какви конкретни ангажименти сте готов(а) да поемете с оглед постигането на 
по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на 
ефективни действия във връзка с позиции и искания на Парламента по 
законодателни инициативи, включително във връзка с влизането в сила на 
Договора от Лисабон? Готов(а) ли сте да предоставите на Парламента 
информация и документи на равнопоставени начала със Съвета по 
отношение на предвидени инициативи или текущи процедури?
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Отношенията между Европейската комисия и Европейския парламент трябва да се 
основават на прозрачност, взаимно доверие, уважение и воля за сътрудничество в 
интерес на хората. Аз изцяло поемам ангажимент за осигуряване на прозрачен поток от 
информация към Европейския парламент, както е предвидено в рамковото 
споразумение между двете институции. Доброто управление изисква широкото 
включване на различни гледни точки в процеса на създаване на политики и по тази 
причина аз напълно подкрепям всички усилия, направени от Комисията, за по-голяма 
прозрачност също така по отношение на широката общественост.

Сътрудничеството с Комисията по регионално развитие ще бъде от първостепенно 
значение при моята работа като бъдещ член на Европейската комисия. Ще се стремя 
към конструктивен диалог с тази комисия и се надявам на открити и плодотворни 
дискусии с нейните членове. Нещо повече, бих желал да изградя с членовете на 
Комисията по регионално развитие отношения, основани на взаимно доверие, и разбира 
се ще съм на разположение за двустранни срещи и други форми на пряка комуникация.
Гледам на изслушванията като на първа важна възможност да започна да изграждам 
тези добри работни отношения с Комисията по регионално развитие.

Считам Европейския парламент като цяло, и по-специално Комисията по регионално 
развитие, като стабилен и ценен партньор при по-нататъшното развитие на 
регионалната политика. Както беше договорено в рамковото споразумение, редовно ще 
информирам Европейския парламент за действията, предприети в отговор на неговите 
резолюции. Освен това гарантирам, че Европейският парламент ще получава цялата 
информация и документация в областта, за която отговарям, както е посочено в 
рамковото споразумение.

Въпроси по отношение на политиката

4. Кои са трите основни приоритета, които имате намерение да следвате като 
част от Вашия портфейл, като вземате предвид, при необходимост, 
финансовата, икономическа и социална криза, както и съображенията, 
свързани с устойчивото развитие?

Първият ми приоритет е подготовката на бъдещата политика на сближаване след 
2013 г .  за регионите в Европа, в момент когато те са изправени пред нови 
предизвикателства и осъществяват прехода към икономиката на утрешния ден. Считам, 
че политиката на сближаване следва да се отнася до целия ЕС и неговите региони и да 
носи ползи за неговите граждани. Регионалната политика е от съществено значение за 
ЕС като цяло и играе централна роля при осъществяването на нашите общи амбиции.
Възвръщането на доверието е от съществено значение в момент на несигурност, 
породена от икономическата и финансова криза. Политиката на сближаване доближава 
проекта за изграждане на обединена Европа до ежедневието на гражданите на ЕС.
Възнамерявам да подобря цялостната съгласуваност на действията на ЕС, като установя 
по-тясна координация с други политики на ЕС и по-ясно съответствие на политиката на 
сближаване с основната стратегическа програма на Съюза с цел изграждане на нашата 
визия за ЕС до 2020 г. Смятам да укрепя системата на многостепенно управление при 
политиката на сближаване, като я направя по-проста, в по-голяма степен ориентирана 
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към постигане на резултати и по-ефективна. Не смятам, че тази задача е лесна. Но 
считам, че политиката на сближаване следва да продължи да играе възлова роля при 
подкрепата за устойчиво развитие в целия Европейски съюз, спомагайки в същото 
време за европейската интеграция. Разчитам на много активен диалог с Европейския 
парламент и в частност с Комисията по регионално развитие при разработването на 
новата политика.

Вторият ми приоритет ще бъде да помогна на държавите-членки и регионите успешно 
да излязат от кризата. По тази причина на политиката на сближаване беше отредена 
важна роля в Европейския план за икономическо възстановяване. За тази цел и с 
подкрепата на Европейския парламент редица законодателни и финансови мерки бяха 
приети или всеки момент предстои тяхното приемане. Разбира се политиката на 
сближаване не е най-важният инструмент за борба с кризата. По-скоро обратното —
основанието за нейното съществуване и целите ѝ са несъмнено от дългосрочно 
естество. Но именно този дългосрочен характер може да помогне в борбата с рецесията 
в по-краткосрочен план. На първо място, политиката на сближаване е стабилен 
източник на финансиране. Благодарение на това, че са предвидени средства за 
настоящия период до 2015 г., държавите-членки и регионите могат да са по-спокойни 
за достъпа си до финансиране, въпреки сериозните фискални ограничения, пред които 
са изправени. На второ място, политиката на сближаване също така насърчава 
търсенето в краткосрочен план, когато има опасност другите източници на 
финансиране да бъдат изчерпани, като в същото време не престава да се съобразява с 
принципите на устойчивото използване на средствата. На трето място, най-важното —
помагайки за намиране на изход от кризата, политиката на сближаване допринася за 
дългосрочните цели на Европейския съюз за изграждане на по-устойчиви, по-
екологични и стабилни икономики, основани на знанието. Аз ще работя активно с 
държавите-членки и регионите, за да осигуря възможно най-добро използване на 
нашите ресурси и ще докладвам пред Европейския парламент за постигнатия напредък.

Третият ми приоритет е да подобря прозрачността и контрола на политиката на 
сближаване, за да се гарантира законосъобразността и редовността на разходите, 
съвместно финансирани от ЕС. Считам, че процентът на грешки, докладван от 
Европейската сметна палата, все още е висок и усилията за неговото намаляване трябва 
да продължат, като особено внимание трябва да се отдели на областите, в които рискът 
от грешки е по-голям. Прилагането на по-строгия подход, установен с Плана за 
действие за засилване на надзорните функции на Комисията при структурни действия, 
представлява крачка в правилната посока. Едновременно с това ще направя всичко 
необходимо подобрените механизми за контрол и неотдавна приетите мерки за 
опростяване за периода 2007—2013 г. да влязат изцяло в сила и да имат осезаем ефект 
върху броя на грешките възможно най-скоро. В това отношение годишните справки са 
важен инструмент за подобряване на отчетността на държавите-членки при споделено 
управление. Разчитам на активно съдействие от страна на Европейския парламент в 
рамките на тригодишното преразглеждане на Финансовия регламент през 2010 г. с 
оглед повишаване на добавената стойност на годишните справки.

5. Какви конкретни законодателни и незаконодателни инициативи 
възнамерявате да предложите и съгласно какъв график? Какви конкретни 
ангажименти можете да поемете, по-специално във връзка с приоритетите и 
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исканията на комисиите, приложени към настоящия въпросник, които 
попадат в  сферата на Вашия портфейл? Как лично бихте гарантирали 
доброто качество на законодателните предложения?

Най-важните инициативи, които възнамерявам да предложа, са следните:

 Стратегически доклад за приноса на политиката на сближаване за Лисабонската 
стратегия;

 Стратегия на ЕС за региона на река Дунав;
 Оценка на прилагането на стратегията за региона на Балтийско море;
 Бъдещата политика на сближаване: пети доклад за сближаването и новата

регулаторна рамка след 2013 г. За да се гарантира доброто качество на 
законодателните предложения, ще създам механизми за тясна координация 
както в рамките на Комисията, така и между европейските институции, 
включително Парламента, и другите заинтересовани страни;

 Предложение за преразглеждане на регламента относно фонд „Солидарност“ на 
ЕС: твърдо съм решен да активизирам преговорите в Съвета в тясно 
сътрудничество с Европейския парламент;

 Възнамерявам също така да организирам редовно дебати на високо ниво с 
Европейския парламент и други институции относно резултатите и 
постиженията на политиката на сближаване въз основа на доклади за оценка и 
анализ.

Знам, че съществуват известен брой въпроси, които са доста близо до Вашите 
приоритети. Макар че ще имаме достатъчно време да ги обсъдим по-подробно, 
започвайки от изслушването, бих искал да Ви запозная с някои мои първи разсъждения 
по част от тях.

Убеден съм, че координацията между различните нива на управление и области на 
провеждане на политики е механизъм от ключово значение за осъществяването на 
приоритетите на политиките на ЕС. Политиката на сближаване предлага уникална 
модерна система на многостепенно управление, която цени високо и използва знанията 
и опита на местно и регионално ниво, съчетава ги със стратегически насоки на ЕС и 
координира действията между различните нива на управление. Занапред тази система 
следва да бъде утвърдена и следва да проучим как да бъде засилена ролята на 
регионалните и местните действащи лица.

Политиката на сближаване следва да придобие значимост на цялата територия на 
Съюза. В Договора се признава централната роля на регионалното измерение на 
политиките на ЕС за постигане на неговите ключови цели и действията на политиката 
на сближаване не се ограничават единствено до най-бедните райони. Значимостта на 
този принцип нарасна още повече с въвеждането на понятието „териториално 
сближаване“. Безспорнo е, че за конкурентоспособността на Съюза е от ключово 
значение да бъде оказвана подкрепа на усилията във всички региони в контекста на 
необходимостта от приспособяване към глобалните предизвикателства и пред 
опасността от загуба на конкурентоспособност, работни места и социално единство. И 
на последно място, Лисабонската стратегия страда от недостатъчното разбиране и 
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познаване на визията на ЕС на местно и регионално ниво. За успеха на нейния 
наследник — стратегията „ЕС 2020“, е необходимо мобилизиране на усилията на 
всички граждани на ЕС. В този смисъл политиката на сближаване за мен представлява 
политика на развитие.

Принципът на допълняемост е от основно значение за поддържането на структурната 
функция на политиката на сближаване. Без допълняемост политиката на сближаване би 
се превърнала в обикновен трансфер на средства, при който ресурсите биха изчезвали в 
бюджетите на държавите-членки, за да бъдат използвани за различни цели. Това трудно 
би обосновало съществуването на структурна политика, а още по-малко на регионална 
политика на европейско равнище. Нещо повече — по този начин европейският принос 
би бил сведен единствено до финансов, а бюджетът, предназначен за финансиране на 
политиката на сближаване, би бил подложен на огромен натиск.

Наясно съм, че политиката на сближаване понякога е подложена на критики, заради 
нейната сложност. Макар че възнамерявам да се заема сериозно с този въпрос, в 
законодателството за периода 2007—2013 г. вече са въведени значителен брой мерки за 
опростяване, като намаляване на броя на фондовете, процедура за частично 
приключване и възможност държавите-членки да определят правилата за допустимост.
С наскоро представените на вниманието на Парламента изменения също ще бъде 
подпомогнат процесът на възстановяване, като средствата бъдат отпускани по-бързо, а 
правилата за прилагане бъдат допълнително опростени. Във връзка с опростяването ние 
ще продължим да проучваме и възможностите за по-добро прилагане на принципа на 
пропорционалност в рамките на политиката на сближаване.

Да, важно е да не забравяме, че доброто финансово управление и мерките за 
опростяване не си противоречат взаимно. Опростяването не означава отслабване на 
мерките, гарантиращи законосъобразността и редовността на разходите на ЕС.
Възнамерявам да концентрирам усилията си върху по-строги мерки за намаляване на 
броя на грешките.

Убеден съм, че обществените политики, при които действията по места биват 
обединявани, вместо да бъдат разделяни, са от по-голяма полза за развитието. Това 
позволява създаването на полезно взаимодействие, като се избягва прекомерното или 
недостатъчното предоставяне на основни обществени блага, гарантира се 
координираното провеждане на обществени дейности и се предотвратява постигането 
на несъгласувани резултати. Възнамерявам да осигуря по-важна роля на интегрираните 
подходи както при функционирането на политиката на сближаване, така и във връзките 
ѝ с други политики на ЕС.

Опитът показва, че участието на органите на местно и регионално ниво, както и на 
останалите заинтересовани страни е от съществено значение за успеха на политиката.
Вярно е също така, че остава още много работа за създаването на истински активни 
партньорства не само при процеса на подготовка и преговори, но и при другите фази от 
живота на оперативните програми: изпълнение, мониторинг и оценка. Макар че се 
отнасям много сериозно към въпроса, смятам, че партньорството не е област, в която 
могат да бъдат налагани решения отгоре: доброто партньорство в крайна сметка е 
резултат от взаимното доверие.


