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BIZTOSJELÖLT VÁLASZAI

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEKRE

(Regionális politika)

Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség

1. Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 
alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a 
területen, amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja 
erre? Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi 
módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége 
nem teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?

Európa és az Európai Unió egész szakmai és politikai karrierem során mindig is egyre 
nagyobb teret kínált munkámhoz. Már egészen politikai tevékenységem kezdeteitől fogva 
elszánt híve voltam a határok nélküli, egységes Európa eszméjének. Az Osztrák Néppártban 
egyike voltam azoknak a fiatal politikusoknak, akik az 1980-as évek elején elsőként érveltek 
amellett, hogy Ausztria csatlakozzon az Európai Közösségekhez. Egész Ausztriában 
eszmecseréket szerveztünk, és sikerült meggyőznünk a pártot az EK-csatlakozás előnyeiről, 
csakúgy mint arról, hogy a politikai színtéren Európa-párti irányt képviseljen.

Regionális szintű politikusként komoly tapasztalattal rendelkezem. Sok éven át először a 
Bécsi Regionális Parlament, majd a Bécsi Regionális Kormányzat tagja voltam. Munkám 
során elsősorban az egészségügyi kérdésekre és a kultúrára összpontosítottam.

Az osztrák kormány tudományért és kutatásért felelős szövetségi minisztereként a tudomány 
és kutatás terén szoros regionális és határokon átnyúló partnerségeket építettem ki. 
Megalapítottam a „Salzburg-csoportot”, a közép- és dél-európai országok (Lengyelország, 
Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Románia, Bulgária, Ciprus, Málta és Svájc) 
minisztereinek informális csoportját, amely azzal foglalkozik, hogy miként lehet a kiválósági 
kutatási infrastruktúra regionális elosztását jobban koordinálni.

Az európai polgárok nagymértékben azonosítják magukat régióikkal. Meggyőződésem, hogy 
Európa régiói fontos összekötő szerepet játszanak az európai intézmények tevékenységei és a 
polgárok hétköznapi élete között. Együtt kívánok működni a régiókkal lakosaik érdekében és 
egy olyan európai szolidaritás nevében, amely a fejlődésben nyilvánul meg.

Pontosan ismerem a Szerződésekben előírt kötelezettségeket, amelyek szerint az Európai 
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Bizottság tagjainak kezeskedniük kell függetlenségükről, és eltökélt szándékom, hogy 
megfeleljek a legmagasabb erkölcsi normáknak. Ezért novemberben az Osztrák Néppárt bécsi 
ágának pártelnökeként és a pártbizottságokban is felfüggesztettem minden tevékenységemet. 
Egyelőre, amíg meg nem választják az új pártelnököt, megbízott pártelnököt jelöltek ki. 
Kitöltöttem érdekeltségi nyilatkozatomat, és tartózkodom minden olyan tevékenységtől, 
amely kétségbe vonhatja személyes függetlenségemet. Ismerem a Szerződések és a biztosok 
magatartási kódexének rendelkezéseit, amelyeket a legmesszemenőbbekig be fogok tartani, és 
kezeskedem afelől, hogy a Bizottság elnöke értesülni fog minden olyan személyes és politikai 
történésről, amely az Európai Bizottság tagjaként végzett munkám tekintetében 
érdekellentétet szülhetne.

A tárca igazgatása, valamint az Európai Parlamenttel és bizottságaival folytatott 
együttműködés

2. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 
szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 
saját, illetve hivatalának tevékenysége okán?

A Bizottság leendő tagjaként maximálisan helyeslem a kollegialitás elvét, amely a Bizottság 
működésének egyik alapelve. A kollegialitás képezi az alapját a kiegyensúlyozott 
döntéseknek, amelyek számításba veszik a döntéshozatali folyamat különböző vetületeit, és ez 
az elv biztosítja szakpolitikáink és javaslataink koherenciáját.

A Bizottság mint testület átfogó kompetenciáján belül politikai felelősséget vállalok, és 
elszámoltathatónak tartom magam a Regionális Politikai Főigazgatóság tevékenységeiért. A 
Regionális Politikai Főigazgatóság, kabinetem és a köztem lévő jó kapcsolat a lojalitáson, a 
kölcsönös tiszteleten és bizalmon, az átláthatóságon, valamint a szolgálatok és a politikai szint 
közötti nyílt információáramláson alapul. Mindez szükséges előfeltétele felelősségi köröm 
gyakorlásának.

Biztosítani kívánom az Európai Parlamentet afelől, hogy a tárcámhoz tartozó bármilyen 
kérdésről hajlandó vagyok nyitott és konstruktív politikai párbeszédet folytatni. Mindez 
megfelel a felelősségteljes kormányzás elvének, és messzemenően tiszteletben tartja az 
Európai Parlament által gyakorolt demokratikus kontroll jelentőségét.

3. Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a 
kibővített együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament 
álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében, figyelembe 
véve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését is? A tervezett kezdeményezésekkel 
vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet 
a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal?

Az Európai Bizottság és az Európai Parlament közötti kapcsolat alapjának az átláthatóságnak, 
a kölcsönös bizalomnak és tiszteletnek, valamint az emberek érdekeit szolgáló 
együttműködésre való hajlandóságnak kell lennie. Teljes mértékű kötelezettséget vállalok 
aziránt, hogy a két intézmény közötti keretmegállapodásban foglaltak szerint az Európai 
Parlament felé történő információáramlás átlátható legyen. A felelősségteljes kormányzáshoz 
arra van szükség, hogy a különböző nézetek széles körűen érvényre jussanak a politikai 
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döntéshozatalban, ezért maximálisan támogatom a Bizottság azon törekvéseit, hogy a 
nyilvánosság számára is fokozza az átláthatóságot.

Az Európai Bizottság tagjelöltjeként a REGI bizottsággal folytatott együttműködés különösen 
fontos szerepet fog játszani munkámban. A bizottsággal konstruktív párbeszédre fogok 
törekedni, tagjaival nyitott és eredményes vitákra számítok. Kölcsönös bizalmon alapuló 
kapcsolatot kívánok kiépíteni velük, és természetesen kétoldalú tárgyalásokon és a 
kommunikáció más közvetlen formájában is szívesen részt veszek. A meghallgatást úgy 
tekintem, mint az első fontos lehetőséget ahhoz, hogy a REGI bizottsággal jó munkakapcsolat 
kiépítésébe kezdjek

Általánosságban az Európai Parlamentet, konkrétan pedig a REGI bizottságot a regionális 
politika továbbfejlesztéséhez erős és elismert partnernek tekintem. A keretmegállapodásban 
foglaltak szerint az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztatom az állásfoglalásaikra 
válaszként hozott intézkedésekről. Ezenkívül gondoskodom róla, hogy a keretmegállapodás 
értelmében eljusson az Európai Parlamenthez minden olyan információ és dokumentum, 
amely felelősségi körömbe tartozik.

Politikával kapcsolatos kérdések

4. Mely az a három fő prioritás, amelynek megvalósítását célul tűzné ki az Ön 
számára javasolt tárca tekintetében, adott esetben figyelemmel a pénzügyi, 
gazdasági és szociális válságra, továbbá a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
aggodalmakra?

Első prioritásom, hogy kidolgozzam az európai régiók számára a 2013 utáni kohéziós 
politikát, mivel a régiók új kihívásokkal néznek szembe, és alkalmazkodniuk kell a jövő 
gazdaságához. Véleményem szerint a kohéziós politikának ki kell terjednie az egész EU-ra és 
régióira, és a polgárok javát kell szolgálniuk. Ez az egész EU-ra vonatkozó központi politika, 
amely kulcsfontosságú közös ambícióink eléréséhez. A gazdasági és pénzügyi válság miatt 
kialakult bizonytalanság időszakában a bizalom visszanyerése elengedhetetlen. A kohéziós 
politika közelebb hozza az európai projektet az uniós polgárok mindennapjaihoz. Az EU-s 
beavatkozás átfogó koherenciáját úgy kívánom megerősíteni, hogy területemet szorosabban 
összehangolom a többi uniós szakpolitikával, és a kohéziós politikát egyértelműbben az Unió 
fő stratégiai menetrendjéhez, a 2020-ig szóló uniós stratégia megvalósításához igazítom. Meg 
szándékozom szilárdítani a kohéziós politika többszintű kormányzási rendszerét azáltal, hogy 
egyszerűbbé, eredményközpontúbbá és hatékonyabbá teszem. Nem hinném, hogy könnyű 
feladatom lesz, de úgy vélem, a kohéziós politikának továbbra is fontos szerepet kell játszania 
az egész Unió fenntartható fejlődésének támogatásában, az európai integráció elősegítése 
mellett. Remélem, mihamarabb igen intenzív párbeszédet folytathatok az Európai 
Parlamenttel, különösen a REGI bizottsággal, hogy megtervezhessük az új politikát.

Második prioritásom az, hogy segítsek a tagállamoknak és a régióknak a válságból való 
kilábalásban – ezért kapott a kohéziós politika ilyen kiemelkedő szerepet az európai 
gazdaságélénkítési tervben. Az Európai Parlament támogatásával már számos jogszabályt és 
pénzügyi intézkedést fogadtak el, vagy fogadnak el hamarosan ebből a célból. A kohéziós 
politika természetesen nem tekinthető a válság elleni küzdelem elsődleges eszközének. Épp 
ellenkezőleg: „létjogosultsága” és célkitűzései egyértelműen hosszú távra szólnak, a rövid 
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távú recesszió elleni küzdelmet azonban pontosan hosszú távú jellege miatt tudja elősegíteni. 
Először is a kohéziós politika stabil finanszírozási forrás. Mivel a jelenlegi időszakra 
vonatkozó alapok 2015-ig kerülnek kifizetésre, a tagállamoknak és régióknak kevesebb okuk 
van azon aggódni, hogy hozzáférnek-e a finanszírozáshoz annak ellenére, hogy máskülönben 
súlyos költségvetési megszorításokkal kell szembenézniük. Másodsorban amikor a 
kockázatok finanszírozásának más forrásai kiapadófélben vannak, a kohéziós politika 
fellendíti a rövid távú keresletet, de eközben az alapok fenntartható felhasználásának elveit 
sem veszíti szem elől. A harmadik és egyben legfontosabb érv az, hogy amíg segít megtalálni 
a válságból vezető kiutat, a kohéziós politika hozzájárul az Európai Unió hosszú távú 
célkitűzéseihez, azaz a fenntarthatóbb, „zöldebb” és erőteljesen tudásalapú gazdaságok 
megteremtéséhez. Aktívan együtt fogok működni a tagállamokkal és a régiókkal, hogy 
forrásainkat a lehető legjobban használjuk fel, és az elért haladásról jelentést teszek az 
Európai Parlamentnek. 

Harmadik prioritásom a kohéziós politikában az átláthatóság növelése és az ellenőrzési 
környezet javítása, hogy ezáltal biztosítsam az uniós társfinanszírozott kiadások jogszerűségét 
és szabályosságát. Úgy vélem, hogy az Európai Számvevőszék által jelentett hibaarány még 
mindig magas, és tovább kell törekedni a csökkentésre, különösen a legnagyobb kockázatot 
jelentő területekre összpontosítva. A helyes irány a cselekvési tervben meghatározott szigorú 
program végrehajtása, amely a strukturális intézkedések tekintetében megerősíti a Bizottság 
felügyeleti szerepét. Ezzel párhuzamosan megteszek minden tőlem telhetőt annak 
biztosítására, hogy a fokozott ellenőrző intézkedések és a 2007–2013-ra nemrégiben 
elfogadott egyszerűsítési intézkedések érvénybe lépjenek, és hatásuk a hibaarányon 
mihamarabb meglátszódjon. Ebből a szempontból az éves összefoglalók fontos szerepet 
játszanak abban, hogy a megosztott igazgatás terén javuljon a tagállamok 
elszámoltathatósága. 2010-ben a költségvetési rendelet hároméves felülvizsgálata során az 
Európai Parlament aktív közreműködésére számítok, és remélem, hogy együtt sikerül az éves 
összefoglalók hozzáadott értékét növelni.

5. Melyek azok az egyedi jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, amelyeket 
szeretne – és milyen ütemezésben – megvalósítani? Milyen kötelezettségeket tud 
vállalni a tárcája hatáskörébe tartozó kérdésekben különösen a bizottságok 
prioritásaival, illetve vonatkozó igényeivel kapcsolatban? Személyesen miképpen 
tudná garantálni a jogalkotási javaslatok megfelelő minőségét?

A legfontosabb kezdeményezések, amelyeket tovább szándékozom vinni, a következők:

 stratégiai jelentés arról, hogy a kohéziós politika hogyan járul hozzá a lisszaboni 
stratégiához,

 uniós stratégia a Duna régió számára,
 a balti-tengeri stratégia végrehajtásának értékelése,
 a leendő kohéziós politika: az ötödik kohéziós jelentés és új szabályozási keret a 2013 

utáni időszakra. A jogalkotási javaslatok jó minőségének biztosítása érdekében szoros 
koordinációs mechanizmusokat léptetek életbe a Bizottságon belül, valamint az 
európai intézményekkel, ideértve a Parlamentet is, illetve más érdekeltekkel is.

 Javaslat az EU Szolidaritási Alapjáról szóló rendeletének felülvizsgálatára:
szándékomban áll a Tanács keretén belül újra elindítani a tárgyalásokat, szoros 
együttműködésben az Európai Parlamenttel.
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 Ezenkívül a kohéziós politika eredményeiről és teljesítményéről az értékelések és az 
elemző jelentések alapján rendszeres magas szintű vitákat kívánok szervezni az 
Európai Parlamenttel és más intézményekkel.

Tisztában vagyok vele, hogy néhány kérdés igen közel áll a Parlament prioritásaihoz. Noha 
lesz idő részletesebben is megvitatni őket, már így a meghallgatás keretén belül 
némelyikükről szeretném bemutatni első személyes elképzeléseimet.

Meggyőződésem, hogy a kormányzati szintek és a szakpolitikai területek közötti koordináció 
kulcsfontosságú mechanizmus az EU szakpolitikai prioritásainak megvalósításához. A 
kohéziós politika egyedülálló és korszerű, többszintű kormányzati rendszert kínál, amely 
értékeli és fel is használja a helyi és regionális szaktudást, valamint összehangolja az uniós 
stratégiai irányvonallal, és koordinálja a különböző kormányzati szintek közötti 
intervenciókat. A jövőben a rendszert meg kell erősíteni, és fel kell tárnunk, hogyan lehetne 
növelni a regionális és helyi szereplők szerepét.

A kohéziós politikának jelentős szerepet kell betöltenie az Unió egész területén. A Szerződés 
elismeri, hogy az uniós szakpolitikák regionális vetületei kulcsfontosságúak az alapvető 
célkitűzések eléréséhez, és a kohéziós politika intervencióit nem csak a legszegényebb 
területekre korlátozza. Ezt az elvet a területi kohézió fogalmának bevezetése tovább erősíti. 
Nyilvánvaló, hogy az Unió versenyképességét szem előtt tartva elengedhetetlen, hogy 
támogassuk valamennyi régió munkáját, amelyet azért folytatnak, hogy alkalmazkodjanak a 
globális kihívásokhoz, illetve elhárítsák a versenyképesség, a foglalkoztatás és a szociális 
kohézió gyengülésének kockázatát. Végül a lisszaboni stratégiát a helyi és regionális szintek 
nem érezték eléggé magukénak, és nem értették kellőképpen az Unió jövőképét. Utódja, a 
2020-ig szóló uniós stratégia sikere érdekében valamennyi uniós polgár mozgósítására 
szükség van. Ebben az értelemben a kohéziós politika számomra fejlesztési politika.

Az addicionalitás elve alapvető fontosságú a kohéziós politika szerkezeti működésének 
fenntartásához. Addicionalitás nélkül a kohéziós politika puszta transzferré alakulna át, amely 
során a források eltűnnének a tagállamok költségvetésében, és más célokra használnák fel 
őket. Ez aligha tenne szükségessé európai szintű strukturális politikát, a regionális politikáról 
már nem is beszélve. Ráadásul így Európa semmilyen többletet nem jelentene a pénzügyi 
hozzáadott értéken kívül, és óriási lenne a nyomás a kohéziós politikára elkülönített 
költségvetésen.

Tudomásom van róla, hogy a politikát bonyolultsága miatt időnként támadások érik. Bár 
szándékomban áll ezt a kérdést komolyan kezelni, a 2007–2013. évi rendeletek már számos 
egyszerűsítést bevezettek, mint pl. az alapok számának csökkentését, a részleges lezárást, 
valamint lehetővé vált a tagállamok számára a támogathatósági szabályok meghatározása is. 
A nemrégiben tett módosítások, amelyeket most terjesztenek a Parlament elé, szintén 
elősegítik a fellendülési folyamatot azáltal, hogy gyorsabban szabadítják fel a 
pénzeszközöket, és tovább egyszerűsítik a végrehajtási szabályokat. Az egyszerűsítést illetően 
azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a kohéziós politika keretén belül hogyan lehetne jobban 
alkalmazni az arányosság elvét.

Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
és az egyszerűsítés nem zárja ki egymást. Az egyszerűsítés nem jelenti azt, hogy enyhíteni 
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kellene az EU kiadásainak jogszerűségét és szabályosságát biztosító szabályokon. A 
hibaarányok csökkentése céljából szigorú intézkedéseket szándékozom hozni.

Meg vagyok győződve róla, hogy a fejlődést jobban szolgálják azok a közpolitikák, amelyek a 
helyi intervenciókat nem elkülönítik, hanem integrálják. Ez lehetővé teszi a szinergia 
létrehozását, elkerüli az alapvető közjavak alul- vagy túlreprezentáltságát, gondoskodva róla, 
hogy a fellépések egy irányba haladjanak, és ne alakuljanak ki egymásnak ellentmondó 
eredmények. Kezeskedem afelől, hogy az integrált megközelítések mind a kohéziós politika 
működésében, mind pedig más uniós szakpolitikákkal összefüggésben is megerősítésre 
kerülnek.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a szakpolitika sikerének biztosításához alapvető fontosságú a 
regionális és helyi hatóságok, valamint minden érdekelt bevonása. Az is igaz azonban, hogy 
még mindig sok a teendő annak érdekében, hogy valódi és aktív partnerség alakuljon ki, és ne 
csak az előkészítési és tárgyalási folyamatban, hanem az operatív programok lebonyolításának 
más szakaszaiban: a végrehajtás, a monitoring és az értékelés terén is. Jóllehet igen komolyan 
veszem ezt a kérdést, véleményem szerint a partnerség nem olyan terület, ahol a 
megoldásokat felülről lefelé könnyen elő lehet írni: a jó partnerség végső soron a kölcsönös 
bizalom eredménye.


