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KOMISSAARIEHDOKKAAN VASTAUKSET

EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Johannes HAHN

(Aluepolitiikka)

Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen 
riippumattomuus

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 
tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 
ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten 
varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa 
kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa?

Työurallani ja poliittisella urallani on aina ollut laajempi yhteys Eurooppaan ja Euroopan 
unioniin. Poliittisen toimintani alusta lähtien olen sitoutunut kannattamaan yhtenäistä 
Eurooppaa ilman rajoja. Kuuluin niihin Itävallan kansanpuolueen nuoriin poliitikkoihin, jotka 
jo 1980-luvun alussa ajoivat Itävallan liittymistä Euroopan yhteisöön. Järjestimme 
keskusteluja eri puolilla Itävaltaa ja onnistuimme vakuuttamaan puolueen EY:hyn liittymisen 
eduista niin, että puolue sitoutui määrätietoiseen työhön Euroopan yhdentymisen puolesta.

Minulla on pitkä kokemus poliitikkona aluetasolla. Toimin ensin useita vuosia Wienin 
osavaltion parlamentissa ja sen jälkeen Wienin osavaltion hallituksessa. Työssäni olen 
keskittynyt erityisesti terveys- ja kulttuuriasioihin. 

Liittovaltiotasolla olen toiminut Itävallan hallituksen tiede- ja tutkimusministerinä ja luonut 
vahvat alueelliset ja rajatylittävät suhteet tiede- ja tutkimusalan yhteistyökumppaneihin. 
Perustin niin sanotun Salzburgin ryhmän. Salzburgin ryhmä on useiden Keski- ja Etelä-
Euroopan maiden (PL, CZ, SK, HU, SI, RO, BG, CY, MT ja Sveitsi) ministereistä koostuva 
epävirallinen ryhmä, joka pohtii tarvetta parantaa huippututkimusta koskevan infrastruktuurin 
jakamiseen liittyvää alueellista koordinointia.

Euroopan kansalaiset samaistuvat paljolti omaan alueeseensa. Olen vakuuttunut siitä, että 
Euroopan alueilla on tärkeä tehtävä Euroopan unionin toimielinten toimien ja kansalaisten 
arjen yhdistämisessä. Aion työskennellä yhteistyössä eri alueiden kanssa, niillä asuvien 
ihmisten hyväksi ja eurooppalaisen solidaarisuuden nimissä, jonka ymmärrän syntyvän alueita 
kehittämällä.
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Olen täysin tietoinen niistä perussopimusten velvoitteista, joilla taataan Euroopan komission 
jäsenten riippumattomuus, ja olen vahvasti sitoutunut noudattamaan tiukkoja eettisiä sääntöjä. 
Olen sen vuoksi marraskuussa luopunut Itävallan kansanpuolueen Wienin alueosaston 
puoluejohtajan tehtävistä sekä kaikista puolueeseen liittyvistä komiteatehtävistäni. 
Varapuoluejohtaja toimii jo entisissä tehtävissäni uuden puoluejohtajan valintaan asti. Olen 
täyttänyt selvityksen sidonnaisuuksistani ja pidättäydyn kaikista toimista, jotka saattaisivat 
asettaa henkilökohtaisen riippumattomuuteni epäilyksenalaiseksi. Olen lisäksi tietoinen 
perussopimusten määräyksistä sekä komission jäsenten toimintasäännöistä, joita aion 
täysimittaisesti noudattaa. Lisäksi takaan, että ilmoitan komission puheenjohtajalle kaikista 
mahdollisista henkilökohtaisista tai poliittisista seikoista, jotka saattaisivat aiheuttaa 
eturistiriidan työssäni Euroopan komission jäsenenä.

Tehtävien hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja 
osastojenne toiminnasta?

Komission jäsenehdokkaana katson, että kollegiaalisuus on komission toiminnan keskeinen 
periaate. Kollegiaalisuus on perusta tasapainoisille päätöksille, joissa otetaan huomioon 
päätöksentekomenettelyn eri näkökulmat ja varmistetaan komission politiikan ja ehdotusten 
yhtenäisyys.

Mitä tulee komission yleiseen toimivaltaan kollegiona, näen itseni poliittisesti vastuussa ja 
vastuuvelvollisena aluepolitiikan pääosaston toiminnasta. Hyvät suhteet aluepolitiikan 
pääosaston, kabinettini ja minun välillä perustuvat lojaaliuteen, keskinäiseen kunnioitukseen 
ja luottamukseen, läpinäkyvyyteen sekä avoimeen tiedonkulkuun yksikköjen ja poliittisen 
tason välillä. Nämä asiat ovat välttämättömiä toteuttaessani tehtäviäni.

Haluan vakuuttaa Euroopan parlamentin siitä, että olen valmis avoimeen ja rakentavaan 
poliittiseen vuoropuheluun kaikissa vastuualueeseeni liittyvissä kysymyksissä hyvän 
hallintotavan periaatteiden mukaisesti, ja tunnustan Euroopan parlamentin harjoittaman 
demokraattisen valvonnan merkityksen.

3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja 
toiveiden tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
huomioon ottaen? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja 
käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille 
tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Euroopan komission ja Euroopan parlamentin suhteen täytyy perustua läpinäkyvyyteen, 
keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen sekä haluun tehdä yhteistyötä, josta on 
kansalaisille etua. Sitoudun täysin toimielinten välisen puitesopimuksen mukaiseen avoimeen 
tiedonkulkuun Euroopan parlamentin suuntaan. Hyvä hallintotapa edellyttää eri näkökulmien 
laaja-alaista yhteensovittamista politiikanteossa. Kannatan sen vuoksi kaikkia komission 
toimia, joilla avoimuutta pyritään lisäämään myös suuren yleisön suuntaan.
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Yhteistyö aluekehitysvaliokunnan kanssa on äärimmäisen tärkeää työssäni tulevana Euroopan 
komission jäsenenä. Aion saada aikaan rakentavaa vuoropuhelua sekä avointa ja tuloksellista 
keskustelua aluekehitysvaliokunnan ja sen jäsenten kanssa. Lisäksi toivon rakentavani 
keskinäistä luottamusta valiokunnan jäsenten kanssa. Olen luonnollisesti käytettävissä myös 
kahdenvälisissä tapaamisissa ja aion käyttää muitakin suoran viestinnän muotoja 
yhteyksissäni valiokunnan jäseniin. Kuulemistilaisuus on mielestäni ensimmäinen tärkeä 
tilaisuus alkaa luoda tällaista toimivaa työsuhdetta aluekehitysvaliokunnan kanssa.

Arvostan Euroopan parlamenttia yleisesti ja aluekehitysvaliokuntaa erityisesti vahvana 
kumppanina aluepolitiikan kehittämisessä. Aion puitesopimuksen mukaisesti tiedottaa 
Euroopan parlamentille säännöllisesti toimista, joihin Euroopan parlamentin päätöslauselmien 
johdosta on ryhdytty. Aion lisäksi varmistaa, että Euroopan parlamentti saa kaikki 
puitesopimuksessa määrätyt vastuualueeseeni liittyvät tiedot ja asiakirjat. 

Poliittiset kysymykset

4. Mitkä ovat tärkeimmät kolme tavoitetta, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen 
tehtävienne yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon rahoitus- ja 
talouskriisi sekä sosiaalinen kriisi sekä kestävään kehitykseen liittyvä huoli?

Ensimmäinen tavoitteeni on valmistella Euroopan alueita koskevaa, vuoden 2013 jälkeistä 
koheesiopolitiikkaa, jota alueet tarvitsevat vastatessaan huomispäivän uusiin, muun muassa 
taloudellisiin haasteisiin. Katson, että koheesiopolitiikkaa olisi noudatettava koko EU:ssa ja 
kaikilla sen alueilla ja siitä olisi oltava hyötyä kaikille EU:n kansalaisille. Koheesiopolitiikka 
on koko EU:n ja sen yhteisten tavoitteiden kannalta keskeinen politiikanala. Talous- ja 
rahoituskriisin murentaman luottamuksen uudelleen rakentaminen on olennaista tällaisena 
epävarmana aikana. Koheesiopolitiikan avulla Euroopan unioni voidaan viedä lähemmäs 
EU:n kansalaisten arkea. Aion yhtenäistää EU:n toimintaa yleisesti koordinoimalla 
koheesiotoimia tiiviimmin EU:n muiden politiikkojen kanssa ja linjaamalla niitä selkeämmin 
unionin tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiin, jotta voisimme edistää EU 2020 -vision 
toteuttamista. Aion parantaa koheesiopolitiikan monitasoista hallintojärjestelmää 
yksinkertaistamalla ja tehostamalla sitä sekä painottamalla sen tuloksellisuutta. En usko, että 
tehtävä on helppo. Koheesiopolitiikan keskeisenä tehtävänä on mielestäni edelleen tukea 
kestävää kehitystä koko Euroopan unionissa sekä edistää Euroopan yhdentymistä. Odotan 
mielenkiinnolla Euroopan parlamentin ja aluekehitysvaliokunnan kanssa käytävää 
intensiivistä vuoropuhelua, jonka yhteydessä uutta politiikkaa tullaan kehittämään.

Toinen tavoitteeni on auttaa jäsenvaltioita ja alueita selviytymään talouskriisistä. 
Koheesiopolitiikalla oli tämän vuoksi keskeinen asema Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmassa. Useita lainsäädäntöaloitteita ja rahoitustoimia on Euroopan 
parlamentin tuella hyväksytty tai ollaan hyväksymässä. Kriisiä ei tietenkään ratkaista 
ensisijaisesti koheesiopolitiikalla, mutta juuri kriisin vuoksi koheesiopolitiikkaa tarvitaan. 
Koheesiopolitiikkaa koskevat tavoitteet ovatkin sen vuoksi selkeästi pitkän aikavälin 
tavoitteita. Juuri pitkän aikavälin tavoitteilla voidaan taistella lyhyen aikavälin lamaa vastaan. 
Koheesiopolitiikka on ensiksikin vakaa rahoituslähde. Nykyisestä ohjelmasta tullaan 
maksamaan varoja vuoteen 2015 asti, joten jäsenvaltioiden ja alueiden ei tarvitse muutoin 
vakavasta budjettitilanteesta huolimatta olla niin huolissaan rahoituksen saannista. Toiseksi, 
koheesiopolitiikalla voidaan vauhdittaa myös lyhyen aikavälin kysyntää silloin, kun muut 
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rahoituslähteet uhkaavat loppua, ja pitää silti mielessä varojen kestävän käytön periaatteet. 
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että rahoituskriisistä selviämisen lisäksi 
koheesiopolitiikalla edistetään Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoitteita, joilla pyritään 
kestävään, vihreään ja vahvaan osaamistalouteen. Aion toimia aktiivisesti jäsenvaltioiden ja 
alueiden kanssa, jotta EU:n varoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi aion 
raportoida työn edistymisestä Euroopan parlamentille. 

Kolmas tavoitteeni on lisätä koheesiopolitiikan läpinäkyvyyttä sekä parantaa sen 
valvontaympäristöä siten, että yhteisrahoitettujen EU:n menojen lainmukaisuus ja 
asianmukaisuus taataan. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportoima virheiden määrä 
on mielestäni edelleen suuri ja sitä on edelleen pyrittävä pienentämään, erityisesti 
korkeimman riskin alueilla. Toimintasuunnitelma komission valvontatehtävän 
vahvistamisesta rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä, siinä esitetty tiukka 
lähestymistapa ja sen toteuttaminen ovat oikeita suuntauksia. Aion myös tehdä parhaani, jotta 
parannetut valvontajärjestelyt ja hiljattain hyväksytyt yksinkertaistamistoimenpiteet kaudelle 
2007–2013 toteutetaan täysimittaisesti ja että niiden vaikutus virheiden määrään näkyy niin 
pian kuin mahdollista. Vuosittaiset yhteenvedot ovat tärkeitä välineitä silloin, kun 
jäsenvaltioiden vastuuvelvollisuutta yhteisestä hallinnosta pyritään parantamaan. Toivon, että 
Euroopan parlamentti osallistuu aktiivisesti vuonna 2010 suoritettavaan varainhoitoasetuksen 
kolmivuotistarkistukseen, mikä lisäisi vuosittaisten yhteenvetojen merkitystä.

5. Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita aiotte 
esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin niiden 
valiokuntien esittämien painopistealueiden ja toiveiden suhteen, jotka ovat tämän 
lomakkeen liitteenä ja jotka kuuluvat vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti 
takaisitte lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun?

Aion tehdä muun muassa seuraavia aloitteita:

 Strateginen raportti koheesiopolitiikan vaikutuksesta Lissabonin strategiaan.
 EU:n strategia Tonavan aluetta varten.
 Itämeri-strategian täytäntöönpanoa koskeva arvio.
 Koheesiopolitiikan tulevaisuus: Viides koheesiokertomus ja uusi sääntelykehys 

vuoden 2013 jälkeiselle ajalle. Aion huolehtia lainsäädäntöehdotusten laadukkuudesta 
ja luoda tiiviit koordinointimenettelyt sekä Euroopan komission sisäiseen käyttöön 
että Euroopan unionin toimielinten välille, Euroopan parlamentti ja muut sidosryhmät 
mukaan lukien.

 Ehdotus EU:n solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen tarkistamisesta. Aion aloittaa 
neuvottelut neuvoston kanssa uudelleen, tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin 
kanssa.

 Aion lisäksi järjestää säännöllisiä korkean tason keskusteluja Euroopan parlamentin ja 
muiden toimielinten kanssa koheesiopolitiikan suorituskyvystä ja tuloksista, joita 
tulen tarkastelemaan erilaisten arviointien ja analyyttisten raporttien perusteella.

Tiedän, että monet näistä asioista ovat hyvin lähellä Euroopan parlamentin tavoitteita. Niistä 
voidaan keskustella yksityiskohtaisemmin kuulemistilaisuudessa ja sen jälkeen, mutta 
haluaisin jo tässä vaiheessa tuoda esiin joitakin henkilökohtaisia ajatuksiani.



PE431.136v01-00 6/7 CM\800390FI.doc

FI

Olen vakuuttunut siitä, että hallinnon eri tasojen ja politiikanalojen välinen koordinointi on se 
avaintekijä, jolla EU:n politiikan tavoitteet saavutetaan. Koheesiopolitiikka tarjoaa 
ainutlaatuisen ja modernin hallintojärjestelmän, joka toimii monella eri tasolla ja jossa 
arvostetaan sekä hyödynnetään paikallista ja alueellista tietämystä, yhdistetään se EU:n 
strategisiin suuntauksiin ja sovitetaan se yhteen hallitusten eri tasolla toteuttamien toimien 
kanssa. Tätä järjestelmää olisi jatkossa vahvistettava ja tutkittava, miten alueellisten ja 
paikallisten toimijoiden roolia voitaisiin lisätä.

Koheesiopolitiikalla olisi oltava tärkeä sija koko unionin alueella. Perussopimuksessa 
tunnustetaan, että EU:n politiikan alueellisella ulottuvuudella on keskeinen asema pyrittäessä 
EU:n ydintavoitteisiin. Perussopimuksessa koheesiopoliittisia toimia ei rajata köyhimpiin 
alueisiin. Tätä periaatetta on vahvistettu edelleen alueellisen koheesion käsitteellä. Unionin 
kilpailukyvyn kannalta on selvää, että kaikkien alueiden ponnisteluja on tuettava, jotta alueet 
pystyvät maailmanlaajuisista haasteista huolimatta säilyttämään kilpailukykynsä, 
työllisyytensä ja sosiaalisen yhteenkuuluvuutensa. Lissabonin strategia on kärsinyt siitä, ettei 
EU:n tulevaisuuden visiota ole omaksuttu ja ymmärretty riittävällä tavalla paikallisella ja 
alueellisella tasolla. Jotta sen seuraajalle, EU 2020 -strategialle, ei kävisi samalla tavalla, 
kaikki EU:n kansalaiset on saatava mukaan. Tässä mielessä katson, että koheesiopolitiikka on 
kehittämispolitiikkaa.

Täydentävyysperiaate on koheesiopolitiikan rakenteellisen tehtävän säilyttämisen kannalta 
ratkaisevan tärkeä. Koheesiopolitiikkaa voitaisiin ilman täydentävyyttä toteuttaa pelkkinä 
siirtoina, joissa varat katoaisivat jäsenvaltioiden talousarvioihin eri tarkoituksiin käytettäviksi.
Euroopan tasolla harjoitettavaa rakennepolitiikkaa, aluepolitiikasta puhumattakaan, voitaisiin 
tuskin perustella tällaisella toiminnalla. Lisäksi tällainen toiminta poistaisi Euroopan tason 
tuoman lisäarvon, taloudellista lisäarvoa lukuun ottamatta, ja asettaisi koheesiopolitiikalle 
osoitettuun budjettiin valtavia paineita.

Olen tietoinen siitä, että koheesiopolitiikkaa kritisoidaan joskus monimutkaisuudesta. Kautta 
2007–2013 koskevissa asetuksissa tehtiin jo useita yksinkertaistuksia, vähennettiin rahastojen 
lukumäärää, suljettiin niitä osittain ja annettiin jäsenvaltioille mahdollisuus päättää 
tukikelpoisuutta koskevista säännöistä. Aion määrätietoisesti jatkaa yksinkertaistamista. 
Parlamentin tietoon nyt toimitettavat uudet muutokset tukevat myös talouden 
elpymisprosessia, sillä varojen vapautuminen nopeutuu ja täytäntöönpanosääntöjä 
yksinkertaistetaan edelleen. Yksinkertaistamisen osalta aiomme lisäksi tutkia, miten 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koheesiopolitiikan yhteydessä voitaisiin parantaa.

On tärkeää pitää mielessä, että vakaa varainhoito ja yksinkertaistaminen eivät ole ristiriidassa 
keskenään. Yksinkertaistaminen ei tarkoita EU:n menojen lainmukaisuudesta ja 
asianmukaisuudesta tinkimistä. Aion ryhtyä määrätietoisiin toimiin virheiden määrän 
vähentämiseksi.

Olen vakuuttunut siitä, että integroimiseen tähtäävä julkinen politiikka palvelee 
kehittämistyötä paremmin kuin kentällä toteutettavat erilliset toimet. Näin syntyy synergioita 
ja tärkeimpien julkishyödykkeiden yli- ja alitarjonta vältetään. Samalla varmistetaan julkisten 
toimien samansuuntaisuus ja niistä saatavien tulosten keskinäinen ristiriidattomuus. Aion 
pitää huolen siitä, että tapa, jolla koheesiopolitiikkaa toteutetaan ja suhteutetaan muihin EU:n 
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politiikkoihin, tukee integroitua lähestymistapaa.

Kokemus on osoittanut, että alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä muiden 
sidosryhmien osallistuminen on olennaista politiikan onnistumiselle. Tarvitaan kuitenkin 
paljon työtä, jotta aito ja aktiivinen yhteistyö ulottuisi valmistelu- ja neuvotteluprosessin 
lisäksi myös muihin toimenpideohjelmien vaiheisiin, kuten täytäntöönpano-, seuranta- ja 
arviointivaiheeseen. Aion ottaa nämä asiat vakavasti, mutta katson, ettei yhteistyö ole 
sellainen alue, jolla ratkaisuja voidaan kovin helposti sanella ylhäältä alaspäin, vaan hyvä 
yhteistyö syntyy viime kädessä keskinäisestä luottamuksesta.


