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Sekretariát



PE431.136v01-00 2/6 CM\800390CS.doc

CS

ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA KOMISAŘE

Johannese HAHNA

(Regionální politika)

Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

1. Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 
zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit 
plnění Vašich povinností v rámci Komise?

Evropa a Evropská unie tvořily širší rámec pro veškeré aktivity v celé mé profesní a politické 
kariéře. Myšlence jednotné Evropy bez hranic jsem byl oddán již od samého počátku své 
politické angažovanosti. Byl jsem členem skupiny mladých politiků Rakouské lidové strany, 
kteří počátkem osmdesátých let začali jako první prosazovat přistoupení Rakouska 
k Evropským společenstvím. Pořádali jsme diskuse po celém Rakousku a dokázali jsme 
přesvědčit stranu o výhodách přistoupení k ES a nastavit rozhodný proevropský kurs.

Mám dlouholeté zkušenosti jako politik na regionální úrovni. Mnoho let jsem byl členem 
nejdříve vídeňského zemského sněmu, poté vídeňské zemské vlády. Soustředil jsem se 
především na zdravotní a kulturní oblast.

Jako spolkový ministr vědy a výzkumu rakouské vlády jsem v této oblasti vybudoval silná 
regionální a přeshraniční partnerství. Založil jsem tzv. „Salzburskou skupinu“, neformální 
seskupení ministrů několika zemí střední a jižní Evropy (Polsko, Česká republika, Slovensko, 
Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Kypr, Malta a Švýcarsko), která se zabývá tím, 
jak lépe regionálně koordinovat umísťování špičkové výzkumné infrastruktury.

Občané Evropy mají úzký vztah k regionům, ve kterých žijí. Jsem přesvědčen o tom, že 
evropské regiony mají důležitou překlenovací funkci mezi činnostmi evropských orgánů 
a každodenním životem občanů. Hodlám spolupracovat s regiony, pracovat pro lidi v nich 
žijící, a to jménem evropské solidarity, solidarity, která funguje prostřednictvím rozvoje.

Jsem si plně vědom závazků, které ukládají Smlouvy v souvislosti se zajištěním nezávislosti 
členů Evropské komise a jsem zcela připraven vyhovět nejvyšším etickým požadavkům.
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V listopadu jsem proto ukončil veškeré činnosti spojené s předsednictvím vídeňské pobočky 
Rakouské lidové strany a veškeré činnosti ve stranických výborech. Až do nových voleb 
předsedy strany stojí v jejím čele prozatímně jmenovaný předseda. Vyplnil jsem prohlášení o 
zájmech a zdržím se jakýchkoli činností, které by mohly vést k pochybnostem o nezávislosti 
mé osoby. Jsem si také vědom ustanovení Smluv a Kodexu chování komisařů, která budu 
zcela dodržovat a prohlašuji, že jsem informoval předsedu Komise o všech osobních a 
politických implikacích, které by v souvislosti s mojí činností v Evropské komisi mohly vést 
ke střetu zájmů.

Správa úřadu a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory

2. Jak byste zhodnotil Vaši úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 
odpovědnost za vykonávání Vašeho úřadu a za činnost Vašich oddělení a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

Jako budoucí člen Komise plně ctím zásadu kolegiality jako klíčového principu fungování 
Komise. Kolegialita vytváří základ pro vyvážená rozhodnutí, která berou v potaz různorodost 
hledisek v rozhodovacím procesu a zajišťuje soudržnost našich politik a návrhů.

V rámci obecné pravomoci Komise jako sboru budu mít politickou zodpovědnost za činnosti 
GŘ pro regionální politiku. Dobré vztahy mezi GŘ pro regionální politiku, mým kabinetem a 
mojí osobou se zakládají na loajalitě, vzájemném respektu a důvěře, transparentnosti a 
volnému toku informací mezi útvarem a politickou úrovní a jsou conditio sine qua non mého 
poslání.

Rád bych ujistil Evropský parlament, že hodlám udržovat otevřený a konstruktivní politický 
dialog ve všech záležitostech, které spadají do mého portfolia. Takový postup je v souladu se 
zásadou řádné správy věcí veřejných a plně respektuje vysokou důležitost demokratické 
kontroly vykonávané Evropským parlamentem.

3. Jak konkrétně zamýšlíte zvýšit transparentnost postupů, posílit spolupráci 
s Evropským parlamentem a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na 
stanoviska EP a jeho výzvy k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 
probíhající postupy, jste připraven poskytovat EP stejné informace a dokumenty 
jako Radě?

Vztah mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem se musí zakládat na 
transparentnosti, vzájemné důvěře a respektu a na ochotě ke spolupráci v zájmu široké 
veřejnosti. Já sám se o transparentní tok informací mezi Evropskou komisí a Evropským 
parlamentem, jak je stanoveno v rámcové dohodě mezi těmito orgány, budu důsledně 
zasazovat. Řádná správa věcí veřejných vyžaduje široké začleňování různorodých názorů do 
procesu vytváření politik: proto zcela podporuji veškeré úsilí, které Komise vynakládá na 
zvýšení transparentnosti také směrem k široké veřejnosti.

Spolupráce s Výborem pro regionální rozvoj (REGI) je pro mě, coby budoucího člena 
Evropské komise, nesmírně důležitá. Budu usilovat o konstruktivní dialog s tímto výborem a 
těším se na otevřené a plodné diskuse s jeho členy, se kterými hodlám rozvíjet vztahy 
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založené na vzájemné důvěře; vždy budu ochoten k dvoustranným jednáním i k jiným 
formám přímé komunikace. Slyšení je pro mě první důležitou příležitostí k budování dobrých 
pracovních vztahů s Výborem pro regionální rozvoj.

Považuji Evropský parlament obecně, a Výbor pro regionální rozvoj zvláště, za silného 
a vítaného partnera při dalším rozvoji regionální politiky. Jak je stanoveno v rámcové dohodě, 
budu pravidelně informovat Evropský parlament o opatřeních, která byla učiněna v reakci na 
jeho usnesení. Dále se postarám o to, aby Evropský parlament, pokud jde o moji oblast 
působnosti, dostával veškeré informace a dokumentaci, jak je stanoveno v rámcové dohodě.

Otázky týkající se svěřené oblasti politik

4. Jaké tři priority jste si stanovil v rámci Vašeho navrženého postu a jak hodláte 
v případech, kde je to vhodné, zohlednit finanční, hospodářskou a sociální krizi 
a otázky spojené s udržitelným rozvojem?

Mojí první prioritou je připravit budoucí politiku soudržnosti na období po roce 2013 pro 
regiony Evropy, neboť se potýkají s novými úkoly a směřují k zítřejší ekonomice. Domnívám 
se, že politika soudržnosti by se měla týkat celé EU a jejích regionů a přinášet užitek jejím 
občanům. Jde o klíčovou politiku pro EU jako celek, která je nezbytná pro dosažení našich 
společných cílů. V období nejistoty způsobené hospodářskou a finanční krizí je obnovení 
důvěry nezbytností. Politika soudržnosti přibližuje evropský projekt každodennímu životu 
občanů EU. Pokud jde o stanovení vize EU na období do roku 2020, mám v úmyslu posílit 
všeobecnou soudržnost intervencí EU prostřednictvím užší vazby na ostatní politiky EU a 
jednoznačnějšího souladu politiky soudržnosti s hlavní strategickou agendou Unie.
Účinnějšího řízení této politiky, které je víceúrovňové, hodlám dosáhnout zjednodušením 
sytému a zaměřením na výsledky. Nedomnívám se, že jde o lehký úkol. Mám však za to, že 
politika soudržnosti by nadále měla mít významnou úlohu při podpoře udržitelného rozvoje v 
celé Unii a že by měla podporovat evropskou integraci. Těším se na velmi intenzivní dialog 
s Evropským parlamentem, zejména pak s Výborem pro regionální rozvoj, při navrhování 
nové politiky.

Druhou mojí prioritou bude pomoci členským státům a regionům, aby úspěšně překonaly 
krizi. To je důvod, proč politika soudržnosti hrála významnou roli v Plánu evropské 
hospodářské obnovy. Za tímto účelem a s podporou Evropského parlamentu se přistupovalo 
nebo přistupuje k přijetí řady legislativních a finančních opatření. Politika soudržnosti není 
samozřejmě hlavním nástrojem v boji proti krizi. Spíše naopak, její „raison d'être“ a její cíle 
jsou jednoznačně dlouhodobé povahy. Ale právě tato její dlouhodobá povaha může pomoci 
v boji proti krátkodobějšímu hospodářskému poklesu. Politika soudržnosti je především 
stabilním zdrojem finančních prostředků. Zdroje vyčleněné na stávající období budou 
poskytovány až do roku 2015, proto se členské státy a regiony nemusí navzdory svým 
vážným rozpočtovým omezením tolik obávat, že by neměly přístup k financím. Dále pak 
politika soudržnosti podporuje krátkodobou poptávku v dobách, kdy ostatním zdrojům 
financování hrozí vyčerpání, a přitom neupouští od zásady udržitelného využívání prostředků.
A konečně, což je také nejdůležitější, politika soudržnosti, kromě toho, že pomáhá najít 
východisko z krize, přispívá k dlouhodobým cílům Evropské unie, kterými jsou udržitelnější a 
ekologičtější silné ekonomiky založené na znalostech. Budu aktivně spolupracovat 
s členskými státy a regiony, abych zajistil nejlepší možné využívání našich zdrojů;
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Evropskému parlamentu budu podávat zprávy o dosaženém pokroku.

Třetí mojí prioritou je zvýšit transparentnost a zlepšit kontrolní prostředí politiky soudržnosti, 
aby se tak zajistila zákonnost a řádnost spolufinancování z prostředků EU. Míru chybovosti, 
kterou nahlásil Evropský účetní dvůr, považuji za stále velmi vysokou, proto se musíme dále 
snažit o její snížení a zvláště se zaměřit na oblasti, které představují nejvyšší riziko. Toho lze 
dosáhnout aplikací přísného přístupu stanoveného v akčním plánu na posílení kontrolní úlohy 
Komise u strukturálních opatření. Současně s tím vynaložím veškeré úsilí, abych zajistil, že 
posílená kontrolní opatření a nedávno přijatá opatření ke zjednodušení na období 2007–2013 
nabudou plné účinnosti a že jejich dopad na míru chybovosti bude znatelný co nejdříve.
V tomto ohledu jsou roční shrnutí důležitým nástrojem pro zvýšení odpovědnosti členských 
států za sdílené řízení. Pokud jde o tříletou revizi finančního nařízení v roce 2010, věřím 
v aktivní podporu Evropského parlamentu, abychom navýšili přidanou hodnotu ročních 
shrnutí.

5. Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém 
harmonogramu? Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde 
o priority a žádosti, které v souvislosti s těmito iniciativami vznesou výbory EP 
a které budou spadat do oblasti Vaší působnosti? Jak máte v úmyslu osobně 
zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

Nejdůležitějšími iniciativami, které v příštích dvou letech hodlám předložit, jsou:

 Strategická zpráva o přispění politiky soudržnosti k Lisabonské strategii.
 Strategie EU pro dunajský region.
 Hodnocení provádění strategie EU pro region Baltského moře.
 Budoucí politika soudržnosti: pátá zpráva o soudržnosti a nový právní rámec pro 

období po roce 2013. K zajištění vysoké kvality legislativních návrhů zavedu 
mechanismy pro přísnou koordinaci aktivit, a to jak v Komisi, tak v ostatních 
evropských orgánech včetně Parlamentu, a také u ostatních zúčastněných subjektů.

 Návrh revize nařízení o Fondu solidarity EU: jsem odhodlán – v úzké spolupráci 
s Evropským parlamentem – obnovit jednání v Radě.

 Hodlám také pořádat pravidelné debaty na vysoké úrovni s Evropským parlamentem 
a s ostatními orgány o výsledcích a účinnosti politiky soudržnosti na základě 
hodnocení a analytických zpráv.

Vím, že řada těchto bodů se velmi blíží vašim prioritám. V budoucnu budeme mít možnost se 
jimi podrobně zabývat, dovolte mi však, abych při příležitosti tohoto slyšení k některým 
z nich uvedl svůj osobní názor.

Jsem přesvědčen, že koordinace mezi vládními úrovněmi a oblastmi politiky je klíčovým 
mechanismem k dosažení priorit politiky EU. Politika soudržnosti nabízí jedinečný a moderní 
víceúrovňový systém správy, který využívá a zhodnocuje místní a regionální znalosti, 
doplňuje jej o strategický směr udávaný EU a koordinuje opatření prováděná na různých 
úrovních správy. Tento systém by v budoucnu měl být posílen a dále bychom se měli zabývat 
tím, jak posílit úlohu regionálních a místních aktérů.
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Politika soudržnosti by měla mít význam pro celé území Unie. Smlouva uznává, že regionální 
rozměr politik EU je nezbytný k tomu, abychom dosáhli nejdůležitějších cílů, a neomezuje 
opatření politiky soudržnosti na nejchudší oblasti. Tato zásada je dále posílena zavedením 
pojmu územní soudržnosti. Je zřejmé, že Unie bude konkurenceschopná jedině tehdy, 
podpoří-li činnost všech regionů, vzhledem k potřebě přizpůsobit se globálním výzvám a 
vzhledem k nebezpečí ztráty konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a sociální soudržnosti.
Lisabonská strategie pak trpí tím, že subjekty na místní a regionální úrovni se nedokáží s vizí 
EU dostatečně identifikovat a dostatečně jí nerozumějí. Její nástupkyně, strategie EU do roku 
2020, bude úspěšná jedině tehdy, podaří-li se zmobilizovat všechny občany EU. V tomto 
smyslu pro mě politika soudržnosti znamená politiku rozvoje.

Zásada adicionality je nezbytná k zachování strukturální funkce politiky soudržnosti. Bez této 
zásady by se politika soudržnosti stala pouhým převodem, kdy by zdroje mizely v rozpočtech 
členských států a byly využívány k různým účelům. Těžko by se tak zdůvodňovala 
strukturální, natož pak regionální politika na evropské úrovni. Přišli bychom tak navíc o 
jakoukoli jinou než finanční evropskou přidanou hodnotu a rozpočet vyčleněný na politiku 
soudržnosti by se ocitl pod obrovským tlakem.

Jsem si vědom toho, že tato politika je někdy kritizována pro svoji složitost. Hodlám se tímto 
problémem vážně zabývat: předpisy na období 2007–2013 však již zavedly značný počet 
zjednodušení, jako například snížení počtu fondů, částečné uzavření a možnost, aby si členské 
státy stanovily pravidla způsobilosti. Nedávno navržené změny, které jsou nyní předkládány 
Parlamentu, také podpoří proces hospodářské obnovy, neboť umožňují rychlejší uvolňování 
fondů a dále zjednodušují prováděcí pravidla. Pokud jde o zjednodušení, musíme také 
prozkoumat, jak v politice soudržnosti lépe použít zásadu proporcionality.

Je však třeba mít na paměti, že řádné finanční řízení a zjednodušení nejsou ve vzájemném 
rozporu. Zjednodušení neznamená, že by se pravidla zabezpečující zákonnost a řádnost 
výdajů EU měla uvolnit. Hodlám se zaměřit na důsledná opatření na snížení míry chybovosti.

Jsem přesvědčen, že rozvoj je podporován takovými veřejnými politikami, které opatření na 
lokálních úrovních spíše integrují než rozdělují. To umožňuje vytvořit součinnost a zamezit 
přílišnému nebo naopak nedostatečnému poskytování klíčových veřejných statků a zajistit, 
aby se veřejné činnosti pohybovaly stejným směrem a abychom neobdrželi protichůdné 
výsledky. Hodlám zajistit, aby integrované přístupy byly posíleny jak na úrovni činností 
politiky soudržnosti, tak i pokud jde o její vztahy s ostatními politikami EU.

Ze zkušeností vyplývá, že k dosažení úspěchu politiky je nezbytné zapojení regionálních 
a místních orgánů i ostatních příslušných zúčastněných stran. Je však také pravda, že je ještě 
třeba vykonat mnoho práce, abychom dosáhli skutečného a aktivního partnerství nikoliv 
pouze v procesu přípravy a jednání, ale také v dalších fázích životního cyklu operačních 
programů: při jejich provádění, monitorování a hodnocení. Na tomto bodě mi velice záleží a 
domnívám se, že partnerství není oblast, v níž by bylo možné řešení snadno nařizovat shora:
dobré partnerství je hlavně výsledkem vzájemné důvěry.


