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VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED 

EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSTIKULE

Johannes HAHN

(Regionaalpoliitika)

Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus

1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel 
ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest 
vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa 
Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, 
praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis?

Kogu oma tööalase ja poliitilise karjääri jooksul on Euroopa ja Euroopa Liit moodustanud 
minu töö laiema raamistiku. Ühendatud, piirideta Euroopa ideele olen pühendunud alates oma 
poliitilise tegevuse algusaegadest. Kuulusin Austria Rahvapartei noorte poliitikute hulka, kes 
esimesena alustasid väitlust Austria liitumise poolt Euroopa Ühendustega 1980. aastate 
alguses. Korraldasime diskussioone kogu Austrias ning meil õnnestus oma parteid veenda 
EÜga ühinemise eelistes ja võtta selge Euroopameelne kurss.

Mul on pikaajalisi kogemusi regionaaltasandi poliitikuna. Olen aastaid olnud alguses Viini 
regionaalparlamendi ja hiljem Viini regionaalvalitsuse liige. Oma töös keskendusin eelkõige 
tervise ja kultuuri küsimustele.

Austria valitsuse teaduse eest vastutava föderaalministrina olen loonud tugevaid piirkondlikke 
ja piiriüleseid partnerlusi teaduse valdkonnas. Asutasin „Salzburgi grupi”, mis koondab 
mitteametlikult ministreid mitmes Kesk- ja Lõuna-Euroopa riigis (Poola, Tšehhi, Slovakkia, 
Ungari, Sloveenia, Rumeenia, Bulgaaria, Küprose, Malta ja Šveitsi). Grupp tegeleb 
tipptasemel teadustöö infrastruktuuri jaotamise parema regionaalse koordineerimisega.

Euroopa kodanikud identifitseerivad end paljuski vastava piirkonna elanikena. Olen 
veendunud, et Euroopa regioonidel on oluline sillafunktsioon Euroopa institutsioonide 
tegevuse ja kodanike igapäevaelu vahel. Kavatsen töötada koos regioonidega, nende 
regioonide inimeste heaks ja Euroopa solidaarsuse nimel. Selline solidaarsus saab toimida 
ainult arenedes.

Olen täielikult teadlik asutamislepingutest tulenevatest kohustustest tagada Euroopa 
Komisjoni liikmete sõltumatus ning pühendun järgima kõrgeimaid eetikanorme. Seetõttu olen 
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alates novembrist peatanud tegevuse Austria Rahvapartei Viini osakonna juhina ning töö 
erakonna kõigis komiteedes. Kuni erakonna uue liidri valimiseni jätkab tööd erakonna juhi 
kohusetäitja. Olen täitnud majanduslike huvide deklaratsiooni ning hoidun igasugusest 
tegevusest, mis võiks seada kahtluse alla minu sõltumatuse. Olen teadlik asutamislepingute 
sätetest ning volinike käitumisjuhendist, mida kavatsen täielikult järgida. Tõendan, et olen 
komisjoni presidenti teavitanud kõigist isiklikest või poliitilistest küsimustest, mis võiksid 
põhjustada huvide konflikti seoses minu tööga Euroopa Komisjoni liikmena.

Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast 
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma 
osakondade tegevusega?

Komisjoni potentsiaalse liikmena nõustun täielikult, et kollegiaalsus on komisjoni toimimise 
peamine põhimõte. Kollegiaalsus loob aluse tasakaalustatud otsusteks, mille puhul võetakse 
arvesse otsustamisprotsesse erinevaid tahke ning tagatakse meie poliitika ja ettepanekute 
ühtsus.

Komisjoni kui kolleegiumi üldise pädevuse raames pean ennast poliitiliselt vastutavaks
regionaalpoliitika peadirektoraadi tegevuse eest. Regionaalpoliitika peadirektoraadi, minu 
kabineti liikmete ja minu head suhted saavad põhineda lojaalsusel, vastastikusel austusel ja 
usaldusel, läbipaistvusel ja teabe avatud liikumisel talituste ja poliitilise tasandi vahel. Minu 
vastutusala juhtimiseks on see vajalik eeltingimus.

Tahaksin Euroopa Parlamendile kinnitada oma soovi pidada avatud ja konstruktiivset 
poliitilist dialoogi minu vastutusala kõikide teemade üle. See on kooskõlas hea juhtimistava 
põhimõttega ning sellega austatakse Euroopa Parlamendi teostatava demokraatlikku kontrolli 
suurt tähtsust.

3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse 
suurendamise, koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud 
algatuste ja taotluste tõhusate järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu 
jõustumist? Kas olete seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate 
menetlustega valmis edastama parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente 
kui nõukogule?

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi suhe peab rajanema läbipaistvusel, vastastikusel 
usaldusel ja austusel ning soovil teha koostööd inimeste huvides. Pühendun täielikult 
läbipaistva teabevoo tagamisele Euroopa Parlamendi suunas, nagu on ette nähtud 
institutsioonidevahelise raamkokkuleppega. Hea juhtimistava nõuab erinevate vaatepunktide 
laiemat lõimimist poliitika kujundamise protsessi. Seetõttu toetan täielikult komisjoni 
pingutusi läbipaistvuse suurendamisel ka üldsuse jaoks.

Koostöö REGI komiteega on minu töös Euroopa Komisjoni potentsiaalse liikmena ülimalt 
oluline. Üritan pidada nimetatud komiteega konstruktiivset dialoogi ning ootan pikisilmi 
avatud ja viljakaid arutelusid selle liikmetega. Lisaks sooviksin luua komitee liikmetega 
vastastikuse usaldusliku suhte ning loomulikult olen avatud ka kahepoolseteks kohtumisteks 
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ja muudeks otsese suhtluse vormideks. Pean käimasolevat kuulamist esimeseks oluliseks 
võimaluseks luua REGI komiteega hea tööalane suhe.

Minu arvates on Euroopa Parlament üldiselt ja täpsemalt REGI komitee tugev ja hinnaline 
partner regionaalpoliitika edasisel kujundamisel. Raamkokkuleppe kohaselt teavitan Euroopa 
Parlamenti regulaarselt meetmetest, mis parlamendi resolutsioonide alusel võetakse. Luban, et 
minu vastutusvaldkonnas antakse Euroopa Parlamendile kogu teave ja kõik dokumendid, 
nagu on sätestatud raamkokkuleppes.

Poliitikaga seotud küsimused

4. Millised on kolm peamist prioriteeti, mida kavatsete oma kavandatavas 
valdkonnas edendada, võttes vajaduse korral arvesse rahandus-, majandus- ja 
sotsiaalset kriisi ning säästva arenguga seotud probleeme? 

Minu esimene prioriteet on valmistada ette Euroopa regioonide jaoks 2013. aastale järgnev 
ühtekuuluvuspoliitika, mida nad vajavad uute väljakutsetega toimetulekuks ning liikumiseks 
tulevikumajanduse suunas. Arvan, et ühtekuuluvuspoliitika peaks puudutama tervet ELi ja 
selle regioone ning sellest peaksid kasu saama kodanikud. See on ELi kui terviku väga oluline 
poliitika, mis on kesksel kohal meie ühiste eesmärkide saavutamisel. Majandus- ja 
finantskriisist tuleneva ebakindluse ajajärgul on usalduse taastamine ülimalt tähtis.
Ühtekuuluvuspoliitika toob Euroopa projekti ELi kodanike igapäevaelule lähemale. Kavatsen 
tugevdada ELi sekkumise üldist ühtsust, suurendades kooskõla teiste ELi 
poliitikavaldkondadega. Samuti püüan ühtekuuluvuspoliitikat selgemalt kohandada Euroopa 
Liidu strateegilise kavaga EL 2020 visiooni rakendamisel. Kavatsen tugevdada 
ühtekuuluvuspoliitika mitmetasandilist juhtimissüsteemi, muutes selle lihtsamaks, rohkem 
tulemustele suunatumaks ja tõhusamaks. Ma ei arva, et see oleks lihtne ülesanne. Kuid ma 
leian, et ühtekuuluvuspoliitika peaks jätkuvalt mängima suurt rolli säästva arengu toetajana 
terves ELis, edendades samas ka Euroopa lõimumist. Uue poliitika kujundamisel ootan 
intensiivset dialoogi Euroopa Parlamendi ja eelkõige REGI komiteega.

Minu teine prioriteet on aidata liikmesriikidel ja regioonidel edukalt kriisist väljuda. Seetõttu 
on ühtekuuluvuspoliitikal tähtis koht Euroopa majanduse elavdamise kavas. Euroopa 
Parlamendi toel on vastu võetud või vastu võtmisel mitmesuguseid õigus- ja finantsmeetmeid.
Ühtekuuluvuspoliitika ei ole loomulikult peamine kriisiga võitlemise vahend. Pigem 
vastupidi, ühtekuuluvuspoliitika mõte ja eesmärgid on selgelt pikaajalised. Kuid just see 
pikaajalisus võib aidata võidelda lühemaajalise majandussurutisega. Esiteks on 
ühtekuuluvuspoliitika stabiilne rahastamisallikas. Kuna praeguse perioodi vahendeid 
makstakse välja kuni 2015. aastani, on liikmesriikidel ja regioonidel vähem põhjust muretseda 
rahastamisele juurdepääsu pärast, hoolimata suurtest fiskaalpiirangutest, millega silmitsi 
seistakse. Teiseks suurendab ühtekuuluvuspoliitika lühiajalist nõudlust, kui teised 
rahastamisallikad võivad kokku kuivada. Samas ei tohi silmist kaotada vahendite säästva 
kasutamise põhimõtteid. Kolmandaks – ja see on kõige olulisem – aidates kriisist väljuda, 
annab ühtekuuluvuspoliitika oma panuse Euroopa Liidu pikaajalisemate eesmärkide 
täitmiseks, juhtides meid säästvama, keskkonnasõbralikuma ja tugevama teadmispõhise 
majanduse suunas. Kavatsen teha liikmesriikide ja regioonidega aktiivset koostööd, et tagada 
meie vahendite võimalikult parem kasutamine. Annan Euroopa Parlamendile aru saavutatud 
edu kohta.
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Minu kolmas prioriteet on suurendada ühtekuuluvuspoliitika läbipaistvust ja 
kontrollikeskkonda, et tagada ELi kaasrahastatud kulutuste seaduslikkus ja korrektsus.
Euroopa Kontrollikoja teatatav vigade määr on minu meelest ikka kõrge ning pingutused 
vigade vähendamiseks peavad jätkuma, keskendudes eelkõige valdkondadele, kus risk on 
suurim. Tegevuskavas sätestatud rangema korra rakendamine, mille eesmärk on tugevdada 
komisjoni järelevalverolli struktuurimeetmete puhul, on minu meelest õige. Paralleelselt 
kavatsen teha pingutusi tagamaks, et tõhusam kontrollikord ja hiljuti võetud 
lihtsustusmeetmed ajavahemikuks 2007–2013 hakkaksid tööle ning nende mõju vigade 
määrale ilmneks nii ruttu kui võimalik. Iga-aastased kokkuvõtted on oluline vahend 
liikmesriikide vastutuse suurendamiseks ühise juhtimise korral. Finantsmääruse iga kolme 
aasta tagant toimuva läbivaatamise valguses 2010. aastal loodan Euroopa Parlamendi abile, 
eemärgiga suurendada iga-aastaste aruannete lisaväärtust.

5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja mitteseotud algatusi kavatsete 
esitada ning milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil 
võimalik võtta eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetide ja taotlustega, 
mis on lisatud käosolevale dokumendile ning mis kuuluvad Teie 
vastutusvaldkonda? Kuidas Te isiklikult tagaksite õigusakti ettepanekute kõrge 
kvaliteedi?

Kõige tähtsamad algatused, mida kavatsen ellu viia, on järgmised:

 Strateegiline aruanne ühtekuuluvuspoliitika panuse kohta Lissaboni strateegiasse.
 ELi strateegia Doonau regiooni kohta.
 Läänemerestrateegia rakendamise hindamine.
 Tulevane ühtekuuluvuspoliitika: viies ühtekuuluvusaruanne ja uus õiguslik raamistik 

2013. aastale järgnevaks perioodiks. Tagamaks õigusaktide ettepanekute kõrget 
kvaliteeti, rakendan tihedaid kooskõlastusmehhanisme nii komisjoni sees kui ka teiste 
Euroopa institutsioonidega, kaasa arvatud parlament, ja muude sidusrühmadega.

 ELi Solidaarsusfondi õigusaktide läbivaatamise ettepanek: olen otsustanud 
taaselustada läbirääkimised nõukogus, tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga.

 Kavatsen korraldada regulaarseid kõrgetasemelisi arutelusid Euroopa Parlamendi ja 
teiste institutsioonidega ühtekuuluvuspoliitika tulemuste ja toimimise üle. Need 
arutelud põhineksid hinnangutel ja analüütilistel aruannetel. 

Tean, et mitu teemat on teie prioriteetidele väga lähedal. Kuigi nende üle on võimalik 
üksikasjalikumalt arutada nii kuulamise käigus kui ka hiljem, sooviksin anda esimese ülevaate 
oma mõtetest nende kohta.

Olen veendunud, et  valitsustasandite ja poliitikavaldkondade vaheline koordineerimine on 
peamine mehhanism ELi poliitiliste prioriteetide saavutamiseks. Ühtekuuluvuspoliitika pakub 
unikaalset ja mitmetasandilist juhtimissüsteemi, mis väärtustab ja kasutab kohalikke ja 
piirkondlikke teadmisi, kombineerib neid ELi strateegilise suunaga ning koordineerib 
sekkumist erinevate valitsustasandite vahel. Tulevikus tuleb seda süsteemi tugevdada ning me 
peaksime uurima, kuidas suurendada regionaalsel ja kohalikul tasandil tegutsejate rolli. 
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Ühtekuuluvuspoliitika peab olema oluline kogu Euroopa Liidu territooriumil.
Asutamislepingus on sätestatud, et ELi poliitikavaldkondade regionaalsel mõõtmel on keskne 
roll peamiste eesmärkide saavutamisel ning asutamisleping ei piira ühtekuuluvuspoliitika 
sekkumist üksnes vaesemate piirkondadega. Seda põhimõtet on veelgi tugevdatud 
territoriaalse ühtekuuluvuse mainimisega. On selge, et Euroopa Liidu konkurentsivõime 
seisukohast on oluline toetada kõikide regioonide töötamist selle nimel, et kohandutaks 
üleilmsete väljakutsetega ning ohuga kaotada konkurentsivõime, tööhõive ja sotsiaalne 
ühtekuuluvus. Lissaboni strateegia on kannatanud selle tõttu, et ELi visiooni ei ole kohalikul 
ja piirkondlikul tasandil piisavalt omaks võetud ja mõistetud. Selleks et järgnev EL 2020 
strateegia osutuks edukaks, on vaja mobiliseerida kõik ELi kodanikud. Selles mõttes on 
ühtekuuluvuspoliitika minu jaoks arengupoliitika.

Täiendavuspõhimõte on ülimalt oluline ühtekuuluvuspoliitika struktuurilise ülesande 
säilitamiseks. Ilma täiendavuseta muutuks ühtekuuluvuspoliitika pelgaks 
ülekandemehhanismiks, mille puhul vahendid kaoksid liikmesriikide eelarvetesse ning neid 
kasutataks erinevatel eesmärkidel. Euroopa tasandi struktuuripoliitikat, veelgi enam 
regionaalpoliitikat, ei saaks sel viisil põhjendada. Lisaks võtaks see ära Euroopa tasandi 
lisaväärtuse, välja arvatud rahalise, ning see asetaks ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud eelarve 
tugeva surve alla.

Olen teadlik, et seda poliitikavaldkonda on kritiseeritud tema keerulisuse pärast. Kavatsen 
selle probleemiga tõsiselt tegelda. Ajavahemikku 2007–2013 käsitlevates määrustes tehti juba 
mitmesuguseid lihtsustusi, näiteks vähendati fondide arvu, neid suleti osaliselt ning 
liikmesriikidele anti võimalus otsustada abikõlblikkuse kriteeriumide üle. Viimased 
muudatused, mis on parlamendile saadetud, aitavad samuti majandust elavdada, sest 
vahendeid vabastatakse kiiremini ja rakendamisreeglid on tehtud veelgi lihtsamaks. Seoses 
lihtsustamisega peame ka uurima, kuidas saaks proportsionaalsuse põhimõtet paremini 
kohaldada ühtekuuluvuspoliitika raamistikus.

Siiski on oluline meeles pidada, et usaldusväärne finantshaldus ja lihtsustamine ei ole 
omavahel vastuolus. Lihtsustamine ei tähenda, et ELi kulutuste seaduslikkust ja korrektsust 
tagavaid eeskirju tuleks lõdvendada. Kavatsen võtta rangeid meetmeid vigade arvu 
vähendamiseks.

Olen veendunud, et lõimiv avalik poliitika aitab arengule paremini kaasa kui üksikud 
sekkumised kohapeal. See võimaldab luua sünergiat ning aitab vältida peamiste avalike 
hüvede ala- või ülepakkumist. Sellega tagatakse avalike meetmete samasuunalisus ning 
välditakse tulemuste vastuolu. Kavatsen tagada, et integreeritud lähenemisviisi tugevdatakse 
nii ühtekuuluvuspoliitika toimimise osas kui ka selle seotuses teiste ELi 
poliitikavaldkondadega. 

Kogemused näitavad, et poliitikavaldkonna edukuse tagamiseks on ülimalt oluline 
piirkondlike ja kohalike asutuste ning muude asjaomaste sidusrühmade kaasatus. Vaja on veel 
palju teha, et saavutada tõeline ja aktiivne partnerlus mitte ainult ettevalmistamise ja 
läbirääkimiste protsessi käigus, vaid ka muudes programmi etappides, nagu rakendamine, 
järelevalve ja hindamine. Pean seda teemat väga oluliseks ning leian, et partnerlus ei ole 
valdkond, kus lahendusi saaks pakkuda ülalt alla. Hea partnerlus on vastastikuse usalduse 
tulemus.


