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SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS

SPØRGSMÅL TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR

Johannes HAHN

(Regionalpolitik)

Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed

1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har 
særlig relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's 
almene interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad 
motiverer Dem? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-
Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller 
fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i 
Kommissionen?

I hele min erhvervsmæssige og politiske karriere har Europa og Den Europæiske Union 
dannet en overordnet ramme om mit arbejde. Jeg har lige siden starten af mit politiske virke 
troet på et forenet Europa uden grænser. Jeg tilhørte en gruppe unge politikere i Det Østrigske 
Folkeparti, der var de første til at gøre en indsats for Østrigs tiltrædelse af De Europæiske 
Fællesskaber i begyndelsen af 1980'erne. Vi organiserede debatter i hele Østrig og fik 
overbevist partiet om fordelene ved medlemskab af EF og om nødvendigheden af at indlede 
en målrettet proeuropæisk kurs.

Jeg har mangeårig erfaring som regionalpolitiker. I mange år har jeg været medlem af først 
delstatsparlamentet i Wien og dernæst delstatsregeringen i Wien. I mit arbejde har jeg primært 
beskæftiget mig med sundhed og kultur.

Som Østrigs forbundsminister for videnskab og forskning har jeg opbygget stærke regionale 
og grænseoverskridende partnerskaber inden for videnskab og forskning. Jeg oprettede 
"Salzburggruppen", en uformel gruppe ministre fra flere mellem- og sydeuropæiske lande 
(PL, CZ, SK, HU, SI, RO, BG, CY, MT og Schweiz), der gør en indsats for en bedre regional 
koordinering af fordelingen af den avancerede forskningsinfrastruktur.

De europæiske borgere identificerer sig meget med deres respektive regioner. Jeg er 
overbevist om, at Europas regioner er et vigtigt bindeled mellem EU-institutionernes arbejde 
og borgernes hverdag. Jeg vil gerne arbejde sammen med regionerne, for deres befolkninger 
og til fordel for den europæiske solidaritet, en solidaritet, der fremmes gennem udvikling.

Jeg er fuldstændig klar over de forpligtelser, der er foreskrevet i traktaterne, og som skal sikre 
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kommissærernes uafhængighed, og jeg er fast besluttet på at overholde de højeste etiske 
standarder. I november måned ophørte jeg derfor med alle mine aktiviteter som partileder af 
Wiens afdeling af Det Østrigske Folkeparti og i alle partiudvalg. Der er indsat en fungerende 
partileder, indtil der bliver valgt en ny partileder. Jeg har udfyldt min interesseerklæring og vil 
afholde mig fra enhver aktivitet, som vil kunne skabe tvivl om min personlige uafhængighed. 
Jeg er også bekendt med traktaternes bestemmelser og adfærdskodeksen for kommissærer, 
som jeg vil overholde i alle henseender, og jeg forsikrer, at jeg vil underrette Kommissionens 
formand om enhver personlig og politisk situation, som vil kunne medføre en 
interessekonflikt med mit arbejde som medlem af Europa-Kommissionen.

Forvaltning af Deres ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet og dets 
udvalg

2. Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket 
omfang mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres 
tjenestegrenes handlinger?

Som potentielt medlem af Kommissionen går jeg fuldt og helt ind for kollegialitet som det 
centrale princip i Kommissionens virkemåde. Kollegialiteten er grundlaget for afbalancerede 
beslutninger, der afspejler de forskellige facetter i beslutningsprocessen og sikrer 
sammenhæng i vore politikker og forslag.

Inden for Kommissionens generelle kompetence som kollegium anser jeg mig selv som 
politisk ansvarlig for GD Regionalpolitiks virksomhed. Et godt forhold mellem GD 
Regionalpolitik, mit kabinet og mig selv forudsætter loyalitet, gensidig respekt og tillid, 
transparens og en åben informationsstrøm mellem tjenestegrenene og det politiske niveau. 
Dette er en nødvendig forudsætning for udøvelse af mit ansvar.

Jeg kan forsikre Europa-Parlamentet om, at jeg er villig til at have en åben og konstruktiv 
politisk dialog om ethvert emne inden for mit ansvarsområde. Dette er et princip for god 
forvaltningsskik og harmonerer fuldt ud med Europa-Parlamentets demokratiske kontrol, som 
er så betydningsfuld.

3. Hvilke specifikke tilsagn er De villig til at give om større åbenhed, øget samarbejde 
og effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om 
lovgivningsmæssige initiativer, også under hensyntagen til Lissabontraktatens 
ikrafttræden? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende 
procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod 
med Rådet?

Forholdet mellem Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet skal bygge på transparens, 
gensidig tillid og respekt og vilje til samarbejde i befolkningens interesse. Jeg går fuldt ud ind 
for en transparent informationsstrøm til Europa-Parlamentet som foreskrevet i rammeaftalen 
mellem institutionerne. God forvaltningsskik kræver, at de forskellige standpunkter integreres 
bredt i den politiske beslutningsproces. Derfor støtter jeg fuldt ud Kommissionens 
bestræbelser for også at forbedre transparensen for den brede offentlighed.

Samarbejdet med Europa-Parlamentets REGI-udvalg vil være af stor betydning for mit 
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arbejde som medlem af Europa-Kommissionen. Jeg vil tilstræbe en konstruktiv dialog med 
dette udvalg og se frem til åbne og frugtbare drøftelser med dets medlemmer. Desuden ønsker 
jeg at etablere et gensidigt tillidsforhold til udvalgets medlemmer, og jeg vil naturligvis også 
stå til rådighed for bilaterale møder og andre former for direkte kommunikation. Jeg betragter 
høringen som en første vigtig lejlighed til at indlede et sådant godt arbejdsforhold til REGI-
udvalget.

Jeg anser Europa-Parlamentet generelt og REGI-udvalget i særdeleshed for at være en stærk 
og værdifuld partner i videreudviklingen af regionalpolitikken. I overensstemmelse med
rammeaftalen vil jeg regelmæssigt underrette Europa-Parlamentet om de foranstaltninger, der 
træffes som opfølgning på dets beslutninger. Desuden vil jeg i henhold til rammeaftalen sikre, 
at al information og dokumentation inden for mit ansvarsområde vil blive stillet til rådighed 
for Europa-Parlamentet.

Politikrelaterede spørgsmål

4. Hvad er Deres tre vigtigste prioriteter for Deres foreslåede ansvarsområde under 
behørig hensyntagen til den finansielle, økonomiske og sociale krise og behovet for 
en bæredygtig udvikling?

Min første prioritet er udformningen af samhørighedspolitikken efter 2013 for Europas 
regioner, således at de er i stand til at møde nye udfordringer og klare problemerne i 
morgendagens økonomi. Jeg mener, at samhørighedspolitikken bør omfatte hele EU og dets 
regioner og komme borgerne til gode. Dette er en kernepolitik for EU som helhed og er af 
afgørende betydning for opfyldelse af vore fælles ambitioner. I en tid præget af usikkerhed 
som følge af den økonomiske og finansielle krise er det vigtigt at kunne genskabe tillid. 
Samhørighedspolitikken bringer opbygningen af Europa tættere på EU-borgernes hverdag. 
Jeg ønsker at styrke den overordnede sammenhæng i EU's initiativer ved at forbedre 
koordineringen med andre EU-politikker og samhørighedspolitikkens harmonisering med 
EU's vigtigste strategiske mål, som er realiseringen af vor EU-vision for 2020. Jeg har til 
hensigt at styrke systemet med forvaltning på flere niveauer ved at forenkle 
samhørighedspolitikken og gøre den mere resultatorienteret og mere effektiv. Jeg tror ikke, 
det bliver nogen let opgave, men samhørighedspolitikken bør fortsat spille en stor rolle som 
støtte for den bæredygtige udvikling i hele EU og samtidig fremme den europæiske 
integration. Jeg ser frem til en meget intens dialog med Europa-Parlamentet og især med 
REGI-udvalget i forbindelse med udformningen af den nye politik.

Min anden prioritet går ud på at hjælpe medlemsstaterne og regionerne med at komme godt 
ud af krisen. Det er derfor samhørighedspolitikken spillede en fremtrædende rolle i den 
økonomiske genopretningsplan for Europa. Til dette formål og med støtte fra Europa-
Parlamentet er der blevet eller ved at blive vedtaget en række lovgivningsmæssige og 
finansielle foranstaltninger. Samhørighedspolitikken er naturligvis ikke det primære redskab 
til at bekæmpe en krise. Snarere tværtimod, for dens berettigelse og målsætninger skal helt 
klart betragtes på lang sigt. Netop det langsigtede aspekt kan dog være med til at bekæmpe 
recessionen, som er et mere kortsigtet fænomen. Først og fremmest er samhørighedspolitikken 
en stabil finansieringskilde. Da midlerne for indeværende periode udbetales frem til 2015, 
behøver medlemsstaterne og regionerne ikke bekymre sig så meget om 
finansieringsmuligheder til trods for den ellers så alvorlige finanspolitiske situation. Uden at 
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der ses bort fra principperne om bæredygtig anvendelse af midlerne, sætter 
samhørighedspolitikken for det andet også gang i den kortsigtede efterspørgsel, når man er 
ved at løbe tør for andre finansieringsmuligheder. Ud over at hjælpe medlemsstaterne ud af 
krisen bidrager samhørighedspolitikken for det tredje og som det vigtigste til at opfylde Den 
Europæiske Unions langfristede målsætninger om mere bæredygtige, grønnere og stærke 
videnbaserede økonomier. Jeg vil samarbejde aktivt med medlemsstaterne og regionerne for 
at sikre bedst mulig udnyttelse af vore ressourcer og rapportere til Europa-Parlamentet om 
fremskridtene. 

Min tredje prioritet er at forbedre transparensen og kontrollen i samhørighedspolitikken for at 
sikre lovligheden og rigtigheden af de EU-medfinansierede udgifter. Den af Revisionsretten 
rapporterede fejlprocent er stadig høj, og der må fortsat gøres en indsats for at reducere den 
med særlig fokus på de områder, som er behæftet med størst risiko. Anvendelse af den 
stringente fremgangsmåde, der blev fastlagt i handlingsplanen til styrkelse af Kommissionens 
kontrolfunktion i forbindelse med strukturforanstaltninger, er den rigtige vej. Sideløbende 
hermed vil jeg sætte alt i værk for at sikre, at den forbedrede kontrol og de netop vedtagne 
forenklinger for perioden 2007-2013 får fuld virkning, og deres indflydelse på fejlprocenten 
bliver synlig så hurtigt som muligt. I den henseende er årlige oversigter et vigtigt redskab til 
forbedring af medlemsstaternes ansvarlighed ved delt forvaltning. I forbindelse med den 
treårige revision af finansforordningen i 2010 håber jeg på Europa-Parlamentets aktive 
bistand med henblik på at forbedre nytteværdien af de årlige oversigter.

5. Hvilke specifikke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer agter 
De at tage og ifølge hvilken tidsplan? Hvilke specifikke tilsagn kan De give, særlig 
hvad angår de af udvalgenes prioriteter og dertil knyttede anmodninger, som vil 
falde ind under Deres ansvarsområde? Hvorledes vil De personligt sikre de 
lovgivningsmæssige forslags kvalitet?

De vigtigste initiativer, jeg har til hensigt at tage, er følgende:

 Strategisk rapport om samhørighedspolitikkens bidrag til gennemførelse af 
Lissabonstrategien.

 En EU-strategi for Donauregionen.
 Vurdering af gennemførelsen af EU-strategien for Østersøregionen.
 EU's samhørighedspolitik for de kommende år: 5. samhørighedsrapport og de nye 

lovgivningsrammer for perioden efter 2013. For at sikre de lovgivningsmæssige 
forslags gode kvalitet vil jeg indføre koordineringsmekanismer både inden for 
Kommissionen og i forhold til de øvrige EU-institutioner, herunder Europa-
Parlamentet, og andre aktører.

 Forslag til revision af forordningen om EU's Solidaritetsfond: Jeg er fast besluttet på 
at genoplive forhandlingerne i Rådet i nært samarbejde med Europa-Parlamentet.

 Jeg agter også at indlede regelmæssige drøftelser på højt plan med Europa-
Parlamentet og andre institutioner om resultaterne og virkningerne af 
samhørighedspolitikken på grundlag af evalueringer og analytiske rapporter.

Jeg ved, der er en række emner, De prioriterer højt. Selv om der vil være tid nok til at komme 
nærmere ind på dem, i første omgang i forbindelse med høringen, vil jeg dog gerne 
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indledningsvis gøre rede for nogle af mine tanker herom.

Jeg er overbevist om, at koordinering mellem de forskellige forvaltningsniveauer og 
politikområder er af afgørende betydning for opfyldelse af målsætningerne for EU-politikker. 
Samhørighedspolitikken er baseret på et unikt og moderne forvaltningssystem med flere 
niveauer, hvor man lægger stor vægt på og udnytter lokal og regional viden, kombinerer den 
med strategiske foranstaltninger fra EU og koordinerer initiativerne mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer. I fremtiden bør dette system styrkes, og vi bør undersøge, hvordan de 
regionale og lokale aktører kan komme til at spille en større rolle.

Samhørighedspolitikken bør have stor betydning for alle egne af EU. I traktaten er der taget 
højde for, at EU-politikkernes regionale dimension spiller en central rolle i realiseringen af 
kernemålsætningerne, og den begrænser ikke samhørighedspolitikkens foranstaltninger til de 
fattigste områder. Med indførelsen af begrebet territorial samhørighed får dette princip endnu 
større vægt. Det er oplagt, at det er af væsentlig betydning for EU's konkurrenceevne at støtte 
alle regioners indsats for at tilpasse sig globaliseringen og undgå en forringelse af 
konkurrenceevnen, beskæftigelsen og den sociale samhørighed. Endelig har 
Lissabonstrategien lidt under, at man på lokalt og regionalt plan ikke i tilstrækkelig grad har 
kunnet identificere sig med og forstå EU-visionen. Hvis der skal opnås gode resultater med 
efterfølgeren, EU-2020-strategien, er det nødvendigt at mobilisere alle EU-borgere. I denne 
forbindelse er samhørighedspolitikken efter min opfattelse en udviklingspolitik.

Additionalitetsprincippet er af afgørende betydning, for at man kan bevare 
samhørighedspolitikkens strukturpolitiske funktion. Uden additionalitetsprincippet ville 
samhørighedspolitikken blot blive til en overførsel af midler, som ville forsvinde i 
medlemsstaternes budget og blive anvendt til forskellige formål. Dette ville næppe kunne 
retfærdiggøre en strukturpolitik - og slet ikke en regionalpolitik - på europæisk plan. Dette 
ville desuden fjerne enhver europæisk, bortset fra finansiel, nytteværdi og lægge et enormt 
pres på det budget, som er afsat til samhørighedspolitikken.

Jeg er klar over, at politikken undertiden kritiseres for at være for kompleks. Jeg har til 
hensigt at se seriøst på dette problem, men ved forordningerne for perioden 2007-2013 
indførtes en række forenklinger, bl.a. reducering af antallet af fonde, delvis afslutning af 
programmer og mulighed for, at medlemsstaterne kan fastlægge støttekriterierne. De seneste 
ændringsforslag, som Europa-Parlamentet nu har fået forelagt, vil også bidrage til den 
økonomiske genopretning, da midlerne herved frigives hurtigere, og 
gennemførelsesbestemmelserne forenkles yderligere. Hvad angår forenkling skal vi også se 
nærmere på, hvordan vi bedre kan anvende proportionalitetsprincippet i forbindelse med 
samhørighedspolitikken.

Det er dog vigtigt at minde om, at sund finansiel forvaltning ikke er uforenelig med 
forenkling. Forenkling betyder ikke, at reglerne til sikring af EU-udgifternes lovlighed og 
rigtighed skal lempes. Jeg har til hensigt at indføre strenge foranstaltninger for at reducere 
fejlprocenten.

Jeg er overbevist om, at offentlige integrerende politikker i højere grad fremmer udviklingen 
frem for isolerede initiativer. Derved er det muligt at skabe synergivirkninger, at undgå over-
eller underforsyning af vigtige offentlige goder, at koordinere de offentlige initiativer og 
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undgå uforenelige resultater. Jeg har til hensigt at prioritere en integreret indsats både hvad 
angår afviklingen af samhørighedspolitikken og koordineringen i forhold til andre EU-
politikker.

Erfaringen har vist, at det er vigtigt at inddrage regionale og lokale myndigheder og alle andre 
relevante aktører for at opnå gode resultater med politikken. Det må dog også konstateres, at 
der stadig skal gøres en indsats for at opnå et reelt og aktivt partnerskab ikke blot i 
forberedelses- og forhandlingsfasen, men også i de andre faser i afviklingen af de 
operationelle programmer: gennemførelsen, kontrollen og evalueringen. Jeg ser seriøst på 
dette spørgsmål, men jeg mener, at i forbindelse med partnerskaber kan løsninger ikke 
påtvinges ovenfra. Et vellykket partnerskab er i sidste ende et resultat af gensidig tillid.


