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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Johannes HAHN:

(Περιφερειακή πολιτική)

Γενικές ικανότητες, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Ποιες πτυχές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού 
γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε υπεύθυνος; Ποια είναι 
τα κίνητρά σας; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή 
μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των 
καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής;

Σε ολόκληρη την επαγγελματική και πολιτική μου σταδιοδρομία, η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελούσαν πάντα το ευρύτερο πλαίσιο της εργασίας μου. Από την αρχή της 
πολιτικής μου δράσης ήμουν προσηλωμένος στην ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης χωρίς 
σύνορα. Ήμουν ένας από τους νέους πολιτικούς του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος που 
πρώτοι υποστήριξαν την ιδέα της προσχώρησης της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
στην αρχή της δεκαετίας του 1980. Διοργανώσαμε συζητήσεις σε ολόκληρη την Αυστρία και 
καταφέραμε να πείσουμε το κόμμα για τα πλεονεκτήματα της ένταξης στην ΕΚ και την 
ανάγκη προσήλωσης σε μια σταθερή ευρωπαϊκή πορεία.

Διαθέτω μακρόχρονη εμπειρία ως πολιτικός σε περιφερειακά ζητήματα. Για πολλά χρόνια, 
διετέλεσα μέλος, καταρχάς, του περιφερειακού κοινοβουλίου της Βιέννης και στη συνέχεια 
της περιφερειακής κυβέρνησης της Βιέννης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου έδωσα 
ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της υγείας και του πολιτισμού.

Ως ομοσπονδιακός υπουργός Επιστημών και Έρευνας της αυστριακής κυβέρνησης, 
δημιούργησα ισχυρές περιφερειακές και διασυνοριακές συμπράξεις στους τομείς των 
επιστημών και της έρευνας. Ίδρυσα την "Salzburg group", μια άτυπη ομάδα υπουργών από 
διάφορες χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης  (Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, 
Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Μάλτα και Ελβετία) που  
ασχολείται με την ανάγκη βελτίωσης του περιφερειακού συντονισμού όσον αφορά την 
εξασφάλιση ερευνητικής υποδομής υψηλού επιπέδου.

Οι πολίτες της Ευρώπης ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις αντίστοιχες περιφέρειές τους.
Έχω την πεποίθηση ότι οι περιφέρειες της Ευρώπης έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό 



CM\800390EL.doc 3/8 PE431.136v01-00

EL

ρόλο στη γεφύρωση της απόστασης μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της 
καθημερινότητας των πολιτών. Σκοπεύω να συνεργαστώ με τις περιφέρειες, προς όφελος των 
πολιτών τους και στο όνομα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, μιας αλληλεγγύης που εκφράζεται 
μέσα από την ανάπτυξη.

Έχω πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που προβλέπουν οι Συνθήκες για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεσμεύομαι πλήρως να τηρήσω τα 
υψηλότερα δυνατά δεοντολογικά πρότυπα. Για το λόγο αυτό διέκοψα το Νοέμβριο κάθε 
είδους δραστηριότητα ως επικεφαλής του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος στη Βιέννη και στο 
πλαίσιο επιτροπών του κόμματος. Μέχρις ότου εκλεγεί νέος αρχηγός κόμματος, ορίστηκε 
προσωρινός αρχηγός. Συμπλήρωσα τη δήλωση συμφερόντων και θα απέχω από τυχόν 
ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν επ’ αμφιβόλω την προσωπική μου ανεξαρτησία.
Γνωρίζω, επίσης, τις διατάξεις της Συνθήκης και τον κώδικα δεοντολογίας για τους 
Επιτρόπους που θα σεβαστώ απόλυτα και εγγυώμαι ότι θα τηρώ ενήμερο τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής για κάθε είδους εξέλιξη στην προσωπική και πολιτική μου κατάσταση που θα 
μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τα καθήκοντά μου ως 
μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
επιτροπές του

2. Πώς θα εκτιμούσατε το ρόλο σας ως μέλους του σώματος των Επιτρόπων; Από ποια
άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο Κοινοβούλιο 
για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;

Ως μελλοντικό μέλος της Επιτροπής, προσυπογράφω πλήρως την αρχή της συλλογικότητας 
ως βασική αρχή της λειτουργίας της Επιτροπής. Η συλλογικότητα, αφενός, αποτελεί τη βάση 
για τη λήψη ισόρροπων αποφάσεων που συνεκτιμούν τις διάφορες πτυχές της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων και, αφετέρου, διασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών και των προτάσεών 
μας.

Στο πλαίσιο της συνολικής ευθύνης της Επιτροπής ως Σώματος, θεωρώ ότι είμαι πολιτικά 
υπεύθυνος και υπόλογος για τις δραστηριότητες της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής. Οι καλές 
σχέσεις μεταξύ της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, του ιδιαίτερου γραφείου μου και εμού του 
ιδίου βασίζονται στην πίστη, στον αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη, στη διαφάνεια και 
στην απρόσκοπτη ροή των πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών και των πολιτικών φορέων.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση των καθηκόντων μου.

Θέλω να διαβεβαιώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη βούλησή μου να υποστηρίξω έναν 
ανοικτό και εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο για όλα τα θέματα του χαρτοφυλακίου μου.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο τηρείται η αρχή της χρηστής διακυβέρνησης και γίνεται απόλυτα 
σεβαστή η ύψιστη σημασία του δημοκρατικού ελέγχου που ασκεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη 
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
παρακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων ενόψει της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας; 
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Σε σχέση με προγραμματισμένες πρωτοβουλίες και εν εξελίξει διαδικασίες, είστε 
διατεθειμένος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και έγγραφα σε ίση βάση 
με το Συμβούλιο;

Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να 
βασίζεται στη διαφάνεια, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στη βούληση να υπάρξει 
συνεργασία προς όφελος των πολιτών. Αναλαμβάνω εξ ολοκλήρου τη δέσμευση να υπάρξει 
διαφανής ροή πληροφοριών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται στη 
συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Προϋπόθεση για τη χρηστή διακυβέρνηση 
αποτελεί η ευρεία ενσωμάτωση διαφορετικών απόψεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.
Επομένως, εκφράζω την αμέριστη υποστήριξή μου σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει η 
Επιτροπή προκειμένου να βελτιώσει τη διαφάνεια και για το ευρύ κοινό.

Η συνεργασία με την επιτροπή REGI θα έχει ύψιστη σημασία για το έργο μου ως 
μελλοντικού μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα επιδιώξω να υπάρξει εποικοδομητικός 
διάλογος με την εν λόγω επιτροπή και ευελπιστώ ότι θα διεξαχθούν ανοικτές και επωφελείς 
συζητήσεις με τα μέλη της. Επιπλέον, επιθυμώ να οικοδομήσω σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης με τα μέλη της επιτροπής και εννοείται ότι είμαι πρόθυμος να συμμετάσχω σε 
διμερείς συνεδριάσεις και σε άλλες μορφές άμεσης επικοινωνίας. Η ακρόαση αποτελεί για 
εμένα μια σημαντική ευκαιρία να αρχίσω να οικοδομώ μια καλή εργασιακή σχέση με την 
επιτροπή REGI.

Θεωρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γένει και ειδικότερα την επιτροπή REGI ισχυρό και 
αξιόλογο εταίρο για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής. Όπως 
συμφωνήθηκε στη συμφωνία-πλαίσιο, θα ενημερώνω συστηματικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε απάντηση στα ψηφίσματά του.
Επιπλέον, θα διασφαλίσω ότι στον τομέα αρμοδιότητάς μου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
λαμβάνει όλες τις πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα, όπως ορίζεται στη συμφωνία-
πλαίσιο.

Θέματα σχετικά με τις πολιτικές

4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες που έχετε πρόθεση να επιδιώξετε στο 
πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου αρμόζει, 
τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση και τις ανησυχίες που 
συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη; 

Κορυφαία προτεραιότητά μου αποτελεί η επεξεργασία της μελλοντικής πολιτικής για τη 
συνοχή μετά το 2013 για τις περιφέρειες της Ευρώπης, επειδή αντιμετωπίζουν νέες 
προκλήσεις και πρέπει να προσαρμοστούν στην οικονομία του αύριο. Θεωρώ ότι η πολιτική 
συνοχής πρέπει να αφορά ολόκληρη την ΕΕ και τις περιφέρειές της και να αποφέρει οφέλη 
στους πολίτες της. Πρόκειται για μία θεμελιώδη πολιτική για την ΕΕ συνολικά, που 
συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των κοινών μας στόχων. Σε μια περίοδο αβεβαιότητας 
λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η αποκατάσταση κλίματος 
εμπιστοσύνης έχει καίρια σημασία. Η πολιτική συνοχής φέρνει τους πολίτες της ΕΕ πιο 
κοντά στο ευρωπαϊκό εγχείρημα μέσα από την καθημερινή τους ζωή. Πρόθεσή μου είναι να 
ενισχύσω τη συνολική συνοχή των παρεμβάσεων της ΕΕ με την παγίωση στενότερου 
συντονισμού με άλλες πολιτικές της ΕΕ και τη σαφέστερη εναρμόνιση της πολιτικής για τη 
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συνοχή με τη βασική στρατηγική ατζέντα της Ένωσης, στην κατεύθυνση της υλοποίησης του 
οράματος της ΕΕ 2020. Για το σκοπό αυτό, σκοπεύω να ενισχύσω το σύστημα πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης της πολιτικής για τη συνοχή απλουστεύοντάς την, στοχοθετώντάς την 
περισσότερο στην επίτευξη αποτελεσμάτων και κάνοντάς την πιο αποτελεσματική. Δεν 
πιστεύω πως πρόκειται για εύκολο εγχείρημα. Αλλά θεωρώ ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να 
συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την Ένωση, προάγοντας εκ παραλλήλου την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ελπίζω ότι 
θα διεξαχθεί πολύ εντατικός διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα με την 
επιτροπή REGI, για τη χάραξη της νέας πολιτικής.

Δεύτερη προτεραιότητά μου είναι να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να 
ξεπεράσουν την κρίση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πολιτική συνοχής διαδραμάτισε 
κορυφαίο ρόλο στο σχέδιο για την ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη. Για το σκοπό αυτό, και 
με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν ήδη εγκριθεί ή βρίσκονται υπό έγκριση 
μια σειρά νομοθετικά και χρηματοπιστωτικά μέτρα. Η πολιτική συνοχής δεν αποτελεί φυσικά 
το πρωταρχικό μέσο για την καταπολέμηση της κρίσης. Το αντίθετο μάλλον, αφού ο λόγος 
ύπαρξής της και οι στόχοι της είναι σαφώς μακράς πνοής. Αλλά ακριβώς αυτός ο μακρόπνοος 
χαρακτήρας της μπορεί να βοηθήσει να καταπολεμηθούν οι πιο βραχυπρόθεσμες συνέπειες 
της ύφεσης. Kαταρχάς, η πολιτική συνοχής αποτελεί μια σταθερή πηγή χρηματοδότησης.
Χάρη στα κεφάλαια που προβλέπονται να διατεθούν, στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, έως το 2015, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες δεν χρειάζεται να 
ανησυχούν ιδιαίτερα για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, παρά την τεταμένη 
δημοσιονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Δεύτερον, η πολιτική συνοχής προάγει και 
τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, τη στιγμή που άλλες πηγές χρηματοδότησης κινδυνεύουν να 
στερέψουν, τηρώντας συγχρόνως τις αρχές της βιώσιμης χρήσης των κονδυλίων. Τρίτον και 
σημαντικότερο, ενώ στηρίζει την έξοδο από την κρίση, η πολιτική συνοχής συμβάλλει στην 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθώντας πιο βιώσιμες, 
πιο πράσινες και ισχυρές οικονομίες που βασίζονται στη γνώση. Θα συνεργαστώ ενεργά με 
τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες προκειμένου να διασφαλίσω την καλύτερη δυνατή χρήση 
των πόρων μας και θα υποβάλω στο Κοινοβούλιο απολογισμό της σημειωθείσας προόδου.

Τρίτη προτεραιότητά μου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η βελτίωση του συστήματος 
ελέγχων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπανών που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Θεωρώ 
ότι ο συντελεστής σφάλματος που έχει επισημάνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
εξακολουθεί να είναι υψηλός και ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες μείωσής του, 
ιδίως στους τομείς που παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο. Η εφαρμογή της αυστηρής 
προσέγγισης που προβλέπεται στο πρόγραμμα δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου 
της Επιτροπής για τις διαρθρωτικές δράσεις βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Εκ 
παραλλήλου, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσω ότι οι βελτιωμένες 
ρυθμίσεις για τον έλεγχο και τα προσφάτως εκδοθέντα μέτρα για την απλούστευση για την 
περίοδο 2007-2013 θα εφαρμοστούν πλήρως και ότι η επίπτωσή τους στο συντελεστή 
σφάλματος θα γίνει αισθητή το συντομότερο δυνατό. Στο πλαίσιο αυτό, οι ετήσιες περιλήψεις 
αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της υποχρέωσης λογοδοσίας των κρατών 
μελών όσον αφορά την από κοινού διαχείριση. Στο πλαίσιο της ανά τριετία αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού το 2010, ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσφέρει 
την ενεργό στήριξή του στην κατεύθυνση της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των ετήσιων 
περιλήψεων.
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5. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
έχετε πρόθεση να παρουσιάσετε, και σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα; Ποιες 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορείτε να αναλάβετε ιδίως σε σχέση με τις συνημμένες 
στο παρόν προτεραιότητες και τα αιτήματα των επιτροπών που θα είναι αρμόδιες για 
το χαρτοφυλάκιό σας; Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά την καλή ποιότητα των 
νομοθετικών προτάσεων;

Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες που προτίθεμαι να προωθήσω είναι οι εξής:

 Στρατηγική έκθεση για τη συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στη στρατηγική της 
Λισαβόνας.

 Στρατηγική της  ΕΕ για την περιφέρεια του Δούναβη.
 Αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα.  
 Μελλοντική πολιτική συνοχής: 5η έκθεση συνοχής και νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για 

την περίοδο μετά το 2013. Για να διασφαλιστεί η καλή ποιότητα των νομοθετικών 
προτάσεων, θα θέσω σε λειτουργία μηχανισμούς στενού συντονισμού τόσο στο 
εσωτερικό της Επιτροπής όσο και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

 Πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού της ΕΕ για το ταμείο αλληλεγγύης: Είμαι 
αποφασισμένος να δώσω νέα πνοή στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, σε στενή 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 Σκοπεύω επίσης να διοργανώσω τακτικές συζητήσεις υψηλού επιπέδου με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τα αποτελέσματα και 
τις επιδόσεις της πολιτικής για τη συνοχή με βάση αξιολογήσεις και αναλυτικές 
εκθέσεις.

Γνωρίζω ότι πολλά από αυτά τα θέματα βρίσκονται πολύ κοντά στις προτεραιότητές σας.
Παρόλο που θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε διεξοδικότερα, αρχίζοντας από τη 
σημερινή ακρόαση, θα ήθελα να σας καταθέσω ορισμένες πρώτες, προσωπικές απόψεις για 
ορισμένα από αυτά.

Πιστεύω ότι ο συντονισμός μεταξύ επιπέδων λήψης αποφάσεων και μεταξύ τομέων πολιτικής 
συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ. Η πολιτική 
συνοχής προσφέρει ένα μοναδικό και σύγχρονο πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης που 
αναγνωρίζει και αξιοποιεί τις γνώσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, τις συνδυάζει με 
το στρατηγικό προσανατολισμό από την ΕΕ και συντονίζει τις παρεμβάσεις μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων λήψης αποφάσεων. Στο μέλλον, το σύστημα αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί 
και θα πρέπει να διερευνήσουμε τρόπους για την ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών και 
τοπικών παραγόντων.

Η πολιτική συνοχής πρέπει να αφορά ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Η Συνθήκη, 
αναγνωρίζοντας την καίρια σημασία της περιφερειακής διάστασης των πολιτικών της ΕΕ για 
την επίτευξη των θεμελιωδών της στόχων, δεν περιορίζει την παρέμβαση της πολιτικής για τη 
συνοχή στις φτωχότερες μόνο περιοχές. Η αρχή αυτή ενισχύεται περαιτέρω με την εισαγωγή 
της έννοιας της εδαφικής συνοχής. Είναι προφανές ότι έχει σημασία για την 
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ανταγωνιστικότητα της Ένωσης να υποστηριχθούν οι προσπάθειες όλων των περιφερειών 
προκειμένου να προσαρμοστούν στις παγκόσμιες προκλήσεις και να αντιμετωπίσουν τους 
κινδύνους απώλειας ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής.. Τέλος, η 
στρατηγική της Λισαβόνας υπέστη τις αρνητικές συνέπειες  του ανεπαρκούς ενστερνισμού 
και της ελλιπούς κατανόησης του οράματος της ΕΕ, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για 
να έχει αίσια έκβαση η διάδοχός της, η στρατηγική ΕΕ 2020, απαιτείται η κινητοποίηση όλων 
των πολιτών της ΕΕ.. Υπό την έννοια αυτή, η πολιτική συνοχής αποτελεί κατά τη γνώμη μου 
αναπτυξιακή πολιτική.

Η αρχή της προσθετικότητας έχει καίρια σημασία για τη διατήρηση της διαρθρωτικής 
λειτουργίας της πολιτικής για τη συνοχή. Χωρίς προσθετικότητα η πολιτική συνοχής θα 
μετατραπεί σε μια απλή μεταφορά πόρων, με αποτέλεσμα την απορρόφησή τους από τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών και τη χρησιμοποίησή τους για διαφορετικούς σκοπούς.
Μια τέτοια κατάσταση σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια 
διαρθρωτική, πολύ περισσότερο δε περιφερειακή, πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, 
κάτι τέτοιο θα αποστερούσε κάθε άλλη ευρωπαϊκή υπεραξία πλην της οικονομικής, και θα 
ασκούσε τεράστια πίεση στον προϋπολογισμό που διατίθεται για την πολιτική συνοχής.

Γνωρίζω ότι μερικές φορές η πολιτική αποτελεί αντικείμενο επικρίσεων εξαιτίας της 
πολυπλοκότητάς της. Παρόλο που προτίθεμαι να αντιμετωπίσω σοβαρά αυτό το πρόβλημα, 
ήδη οι κανονισμοί της περιόδου 2007-2013 θέσπισαν σημαντικό αριθμό απλουστεύσεων, 
όπως μείωση του αριθμού των ταμείων, μερική παύση λειτουργίας και δυνατότητα για τα ίδια 
τα κράτη μέλη να καθορίζουν τους κανόνες επιλεξιμότητας. Οι τροποποιήσεις που 
υποβλήθηκαν πρόσφατα στο Κοινοβούλιο θα συμβάλουν επίσης στη στήριξη της διαδικασίας 
ανάκαμψης, μέσω της ταχύτερης αποδέσμευσης κεφαλαίων και της περαιτέρω απλούστευσης 
των κανόνων εφαρμογής. Όσον αφορά την απλούστευση, θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε 
τρόπους για την καλύτερη εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή.

Δεν θα πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η απλούστευση 
δεν αποτελούν αλληλοσυγκρουόμενες έννοιες. Απλούστευση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να 
γίνουν ελαστικότεροι οι κανόνες που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 
δαπανών της ΕΕ. Σκοπεύω να επιδιώξω τη λήψη δραστικών μέτρων για τον περιορισμό του 
συντελεστή σφάλματος.

Έχω την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη εξυπηρετείται καλύτερα από δημόσιες πολιτικές που 
εντάσσουν σε ενιαίο πλαίσιο παρά διαχωρίζουν τις παρεμβάσεις επί τόπου. Με τον τρόπο 
αυτόν επιτυγχάνονται συνέργειες και αποφεύγεται τόσο η πλεονασματική όσο και η 
ελλειμματική παροχή βασικών δημόσιων αγαθών, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι η 
δημόσια δράση κινείται στην ίδια κατεύθυνση και αποφεύγονται αλληλοσυγκρουόμενα 
αποτελέσματα. Σκοπεύω να διασφαλίσω την ενίσχυση των ολοκληρωμένων προσεγγίσεων 
τόσο όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής για τη συνοχή όσο και τη σχέση της 
με τις υπόλοιπες πολιτικές της ΕΕ.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
καθώς και όλων των άλλων σχετικών ενδιαφερομένων μερών είναι ουσιώδης για τη 
διασφάλιση της επιτυχίας της πολιτικής. Ωστόσο, αληθεύει επίσης ότι πολλά πρέπει ακόμη να 
γίνουν για να υπάρξει μια πραγματική και ενεργός σύμπραξη όχι μόνο όσον αφορά τη 
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διαδικασία επεξεργασίας και διαπραγμάτευσης αλλά και στις άλλες φάσεις εφαρμογής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων: εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση. Αν και θεωρώ 
πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, θεωρώ ότι οι συμπράξεις δεν αποτελούν έναν τομέα στον 
οποίο μπορούν εύκολα να επιβληθούν λύσεις από την κορυφή προς τη βάση: η καλή 
συνεργασία αποτελεί τελικά απόρροια αμοιβαίας εμπιστοσύνης.


