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KANDIDATO Į KOMISIJOS NARIUS ATSAKYMAI

Į EUROPOS PARLAMENTO KLAUSIMYNĄ

Johannes HAHN

(Regioninė politika)

Bendroji kompetencija, nusiteikimas dirbti Europos labui ir asmeninis 
savarankiškumas

1. Į kuriuos Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus turėtų būti ypač 
atsižvelgta svarstant galimybę Jus paskirti Komisijos nariu? Kurie iš šių aspektų 
itin svarbūs siekiant, kad būtų skatinamas bendrasis Europos interesas, ypač 
srityje, už kurią būtumėte atsakingas (atsakinga)? Kas Jus motyvuoja? Kaip 
galėtumėte įtikinti Europos Parlamentą savo savarankiškumu? Kaip 
užtikrintumėte, kad dėl Jūsų ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių 
abejonių dėl Jūsų pareigų vykdymo Komisijoje?

Per visą profesinę ir politinę karjerą Europa ir Europos Sąjunga visuomet užėmė svarbią vietą 
mano darbotvarkėje. Nuo pat savo politinės veiklos pradžios visada puoselėjau vieningos 
Europos be sienų idėją. Buvau Austrijos liaudies partijos jaunųjų politikų gretose, kai jie 
devintojo dešimtmečio pradžioje pirmieji ėmė skelbti palankiai vertinantys galimybę Austrijai 
prisijungti prie Europos Bendrijų. Visoje Austrijoje rengėme diskusijas ir sugebėjome įtikinti
partiją dėl narystės EB privalumų ir ėmėme ryžtingai siekti proeuropietiškų politinių tikslų.

Įgijau didelės patirties kaip regioninio lygmens politikas. Ilgus metus buvau regioninio 
Vienos parlamento, o vėliau ir regioninės Vienos vyriausybės narys. Dirbdamas daugiausia 
dėmesio skyriau sveikatos ir kultūros klausimams.

Eidamas mokslo ir mokslinių tyrimų ministro pareigas Austrijos vyriausybėje, šioje srityje 
sukūriau tvirtų regioninio ir tarpvalstybinio lygmens partnerysčių. Įsteigiau Zalcburgo grupę –
neformalią kelių Vidurio ir Pietų Europos šalių (PL, CZ, SK, HU, SI, RO, BG, CY, MT ir 
Šveicarijos) ministrų grupę, sprendžiančią klausimą dėl būtinybės regionų lygmeniu geriau 
koordinuoti pažangiausios mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimą.

Europos piliečiams labai svarbu tapatintis su atitinkamu regionu. Esu įsitikinęs, kad Europos 
regionai atlieka svarbų tarpininko tarp Europos institucijų veiklos ir piliečių gyvenimo 
kasdienybės vaidmenį. Siekdamas plėtra pagrįsto Europos solidarumo, ketinu bendradarbiauti 
su regionais ir dirbti juose gyvenančių žmonių labui.

Esu visapusiškai susipažinęs su Sutartyse nustatytais įsipareigojimais užtikrinti Europos 
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Komisijos narių savarankiškumą ir esu pasirengęs laikytis aukščiausių etikos standartų. Todėl 
lapkričio mėn. nutraukiau visą savo kaip Austrijos liaudies partijos Vienos skyriaus vadovo ir 
partijos komitetų nario veiklą. Iki naujo partijos vadovo rinkimų paskirtas laikinasis partijos 
vadovas. Esu užpildęs interesų deklaraciją ir susilaikysiu nuo bet kokių veiksmų, galinčių 
sukelti abejonių dėl mano asmeninio savarankiškumo. Taip pat esu susipažinęs su Sutarčių ir 
Komisijos narių elgesio kodekso nuostatomis, kurių skrupulingai laikysiuosi ir užtikrinu, kad 
esu informavęs Komisijos pirmininką apie visus savo asmeninės ir politinės padėties 
aspektus, galinčius sukelti interesų konfliktą dėl mano kaip Europos Komisijos nario darbo.

Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu bei jo 
komitetais

2. Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte 
savo atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir už Jums pavaldžių 
departamentų veiklą?

Kaip būsimasis Komisijos narys, visiškai pritariu kolegialumo principui – pagrindiniam 
Komisijos veikimo principui. Kolegialumas – esminė sąlyga siekiant pasvertų sprendimų, 
kuriuos priimant atsižvelgiama į įvairius sprendimų priėmimo proceso aspektus ir 
užtikrinamas politikos ir pasiūlymų nuoseklumas.

Bendros Komisijos kolegijos kompetencijos kontekste esu pasirengęs prisiimti politinę 
atsakomybę ir atskaitomybę už Regioninės politikos generalinio direktorato veiklą.
Puoselėjant gerus santykius tarp Regioninės politikos direktorato, mano kabineto narių ir 
manęs asmeniškai, būtina juos grįsti lojalumu, abipuse pagarba, pasitikėjimu, skaidrumu ir 
atvira informacijos sklaida tarp tarnybų ir politikos lygmens. Tai būtina sąlyga mano 
pareigoms eiti.

Noriu užtikrinti Europos Parlamentą, kad esu pasiryžęs plėtoti atvirą ir konstruktyvų politinį 
dialogą visais mano atsakomybės srities klausimais. Šia nuostata paisoma gero valdymo 
principo ir atsižvelgiama į Europos Parlamento vykdomos demokratinės kontrolės svarbą.

3. Kokius ypatingus įsipareigojimus esate pasirengęs (pasirengusi) prisiimti, kad būtų 
užtikrinta daugiau skaidrumo, paskatintas bendradarbiavimas ir veiksmingai 
įgyvendintos Parlamento pozicijos bei raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų, taip 
pat Lisabonos sutarties įsigaliojimo požiūriu? Ar esate pasirengęs (pasirengusi) 
teikti Parlamentui, kaip ir Tarybai, informaciją ir dokumentus, susijusius su 
planuojamomis iniciatyvomis ar vykdomomis procedūromis?

Europos Komisijos ir Europos Parlamento santykiai turi būti grindžiami skaidrumu, abipusiu 
pasitikėjimu, pagarba ir noru bendradarbiauti žmonių labui. Nuoširdžiai įsipareigoju užtikrinti 
skaidrų informacijos teikimą Europos Parlamentui, kaip numatyta institucijų bendrajame 
susitarime. Geram valdymui užtikrinti būtinas įvairių požiūrių integravimas formuojant 
politiką, todėl aš aktyviai remiu visas Komisijos pastangas didinti skaidrumą, taip pat ir 
plačiosios visuomenės atžvilgiu.

Pradėjęs eiti Europos Komisijos nario pareigas, itin didelį dėmesį skirsiu bendradarbiavimui 
su Europos Parlamento Regioninės plėtros (REGI) komitetu. Sieksiu konstruktyvaus dialogo 
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su šiuo komitetu ir atvirų bei naudingų diskusijų su jo nariais. Be to, kadangi ketinu plėtoti 
apibusiu pasitikėjimu grįstus santykius su komiteto nariais, neabejotinai būsiu pasirengęs 
dalyvauti dvišaliuose susitikimuose ir tiesiogiai bendrauti kitomis progomis. Šis klausymas –
pirmoji svarbi proga geriems darbiniams santykiams su REGI komitetu užmegzti.

Manau, kad Europos Parlamentas, ypač REGI komitetas, yra stiprūs ir vertingi partneriai 
siekiant toliau plėtoti regioninę politiką. Kaip nustatyta bendrajame susitarime, nuolat 
informuosiu Europos Parlamentą apie veiksmus, kurių bus imamasi atsiliepiant į jo 
rezoliucijas. Be to, užtikrinsiu, kad Europos Parlamentui būtų teikiama visa su mano 
atsakomybės sritimi susijusi informacija ir dokumentai, kaip nustatyta bendrajame susitarime.

Klausimai, susiję su politika

4. Kokius tris svarbiausius Jums siūlomos srities prioritetus išskirtumėte prireikus 
atsižvelgdamas (atsižvelgdama) į finansų, ekonominę ir socialinę krizę, taip pat į 
problemas, susijusias su tvariu vystymusi?

Pirmasis mano prioritetas – parengti būsimą sanglaudos politiką po 2013 m., skirtą padėti 
Europos regionams spręsti naujus uždavinius ir pereiti prie ateities ekonomikos. Manau, kad 
sanglaudos politika turėtų apimti visą ES ir jos regionus bei teikti naudą piliečiams. Tai –
visai ES svarbi politikos sritis, ypač siekiant bendrų visų mūsų tikslų. Šiuo nestabiliu metu, 
siekiant įveikti ekonomikos ir finansų krizę, būtina atkurti pasitikėjimą. Sanglaudos politika 
padeda priartinti Europos projektą prie ES piliečių gyvenimo kasdienybės. Ketinu stiprinti ES 
lygmens veiksmų nuoseklumą užtikrindamas glaudesnį koordinavimą su kitomis ES politikos 
kryptimis ir nuosekliau derindamas sanglaudos politiką su pagrindiniais Sąjungos strateginės 
darbotvarkės tikslais siekiant ES 2020 m. vizijos. Sieksiu stiprinti daugiapakopę sanglaudos 
politikos valdymo sistemą, ją paprastindamas ir labiau orientuodamas į rezultatus bei 
veiksmingumą. Žinau, kad tai – nelengva užduotis. Tačiau manau, kad sanglaudos politika ir 
toliau turėtų atlikti esminį vaidmenį remiant visos Sąjungos tvarų vystymąsi ir skatinant 
Europos integraciją. Rengdamas naują politiką, tikiuosi užmegzti labai aktyvų dialogą su 
Europos Parlamentu, ypač su REGI komitetu.

Antrasis mano prioritetas – padėti valstybėms narėms ir regionams sėkmingai įveikti krizę.
Todėl Europos ekonomikos atgaivinimo plane sanglaudos politikai skirtas svarbus vaidmuo.
Šiuo tikslu ir remiant Europos Parlamentui, jau priimta arba netrukus bus priimta nemažai 
teisinių ir finansinių priemonių. Žinoma, sanglaudos politika nėra pagrindinė priemonė krizei 
įveikti. Kaip tik atvirkščiai – sanglaudos politikos pagrįstumas ir tikslai yra akivaizdžiai 
ilgalaikio pobūdžio. Tačiau būtent šis ilgalaikiškumo aspektas gali padėti įveikti laikiną 
nuosmukį. Pirmiausia, sanglaudos politika yra stabilus finansavimo šaltinis. Išmokant 
valstybėms narėms ir regionams šiam laikotarpiui skirtas lėšas iki 2015 m., nepaisant didelių 
fiskalinių suvaržymų, joms nebereikia nerimauti dėl galimybių gauti finansavimą. Antra, 
senkant kitiems finansavimo šaltiniams, sanglaudos politika labai skatina paklausą trumpuoju 
laikotarpiu, tuo pat metu laikantis tvaraus lėšų naudojimo principo. Trečia ir visų svarbiausia 
– padėdama įveikti krizę sanglaudos politika taip pat prisideda prie Europos Sąjungos 
ilgalaikių tikslų siekti tvaresnės, ekologiškesnės ir stipresnės žinių ekonomikos. Siekdamas 
užtikrinti, kad turimus išteklius panaudotume kuo geriau, aktyviai bendradarbiausiu su 
valstybėmis narėmis bei regionais ir informuosiu Europos Parlamentą apie padarytą pažangą.
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Trečiasis mano prioritetas – didinti skaidrumą ir gerinti sanglaudos politikos kontrolės 
sistemą, kad būtų užtikrintas ES bendrai finansuojamų išlaidų teisėtumas ir tvarkingumas.
Manau, kad Europos Audito Rūmų nustatytas klaidų lygis vis dar yra didelis, todėl būtina 
toliau stengtis jį mažinti, ypatingą dėmesį skiriant didžiausios rizikos sritims. Geriausias 
būdas to siekti – taikyti Komisijos struktūrinių veiksmų priežiūros stiprinimo veiksmų plane 
nustatytą griežtą požiūrį. Be to, stengsiuosi užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendintos 
sustiprintos kontrolės priemonės ir neseniai priimtos priemonės dėl supaprastinimo 2007–
2013 m. laikotarpiu, o jų poveikis klaidų lygiui būtų matomas kuo greičiau. Šiuo atžvilgiu 
metinės santraukos yra svarbi priemonė stiprinti valstybių narių atskaitomybę pasidalijamojo 
valdymo srityje. Dėl trimetės Finansinio reglamento peržiūros 2010 m., tikiuosi aktyvios 
Europos Parlamento pagalbos siekiant didinti papildomą metinių santraukų naudą.

5. Kokias specifines teisėkūros ir su teisės aktų leidyba nesusijusias iniciatyvas 
rengiatės pateikti? Kokiu tvarkaraščiu ketinate šiuo tikslu vadovautis? Kokius 
konkrečius Jūsų atsakomybės sričiai aktualius įsipareigojimus, ypač kai jie susiję 
su komitetų prioritetais ir raginimais, galite prisiimti? Kaip asmeniškai 
užtikrintumėte aukštą teisėkūros pasiūlymų kokybę?

Svarbiausios iniciatyvos, kurių ketinu imtis, yra šios:

 Strateginė sanglaudos politikos indėlio į Lisabonos strategiją ataskaita.
 ES strategija dėl Dunojaus regiono.
 Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo vertinimas.
 Būsima sanglaudos politika. Penktoji sanglaudos ataskaita ir nauja reglamentavimo 

sistema po 2013 m. Aukštai teisės aktų pasiūlymų kokybei užtikrinti, parengsiu 
glaudaus koordinavimo mechanizmus, skirtus pačiai Komisijai ir koordinavimui su 
Europos institucijomis, įskaitant Parlamentą, bei kitomis suinteresuotosiomis šalimis.

 ES solidarumo fondo reglamento peržiūros projektas. Esu pasiryžęs glaudžiai 
bendradarbiaudamas su Europos Parlamentu atnaujinti derybas Taryboje.

 Be to, ketinu rengti vertinimais ir analitinėmis ataskaitomis pagrįstas aukšto lygio 
diskusijas su Europos Parlamentu ir kitomis institucijomis dėl sanglaudos politikos 
rezultatų ir įgyvendinimo.

Žinau, kad daugelis šių klausimų yra svarbūs prioritetai ir jums. Nors dar turėsime galimybių 
aptarti juos išsamiau, šio klausymo proga norėčiau pateikti keletą pirmų asmeninių 
pasvarstymų kai kuriais prioritetiniais klausimais.

Esu įsitikinęs, kad siekiant ES politikos prioritetų svarbiausia užtikrinti koordinavimą 
skirtingais valdymo lygmenimis ir įvairiose politikos srityse. Sanglaudos politika grindžiama 
unikalia ir modernia daugiapakope valdymo sistema, kurią įgyvendinant vertinama ir 
pritaikoma vietos ir regionų lygmens kompetencija, derinant ją su ES strateginėmis gairėmis 
ir koordinuojant skirtingų valdymo lygmenų veiksmus. Ateityje šią sistemą reikėtų tobulinti ir 
turėtume ieškoti būdų, kaip stiprinti regionų ir vietos lygmens veikėjų vaidmenį.

Sanglaudos politika turėtų turėti poveikio visai Sąjungos teritorijai. Sutartyje numatyta, kad 
regioninis ES politikos aspektas yra itin svarbus siekiant pagrindinių tikslų, o sanglaudos 
politika neturėtų apsiriboti vien skurdžiausiems regionams skirtomis intervencijomis. Šis 
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principas dar labiau įtvirtintas apibrėžus teritorinės sanglaudos sąvoką. Akivaizdu, kad 
Sąjungos konkurencingumui didinti labai svarbu remti visų regionų pastangas reaguoti į 
pasaulinius iššūkius ir pavojus, kylančius konkurencingumui, užimtumui ir socialinei 
sanglaudai. Galiausiai, įgyvendinant Lisabonos strategiją iškilo nepakankamo strategijos 
įsisavinimo ir ES vizijos suvokimo vietos ir regionų lygmeniu problema. Todėl norint 
sėkmingai įgyvendinti naująją ES 2020 m. strategiją, reikia visų ES piliečių susitelkimo. Šia 
prasme sanglaudos politika, mano manymu, yra ir vystymosi politika.

Siekiant išlaikyti struktūrinę sanglaudos politikos funkciją itin svarbus papildomumo 
principas. Be papildomumo principo sanglaudos politika taptų paprasčiausiu lėšų pervedimo 
reiškiniu, kai ištekliai pradingsta valstybių narių biudžete ir panaudojami kitiems tikslams. 
Kažin ar tai būtų tinkamas pagrindas struktūrinei, nekalbant jau apie regioninę Europos 
lygmens politiką. Be to, tokiu atveju Europos sukuriama papildoma nauda būtų tik finansinio 
pobūdžio, o sanglaudos politikai skirtam biudžetui tektų atlaikyti didžiulį spaudimą.

Žinau, kad ši politikos kryptis neretai kritikuojama dėl jos sudėtingumo. Ketinu šią problemą 
spręsti iš esmės. 2007–2013 m. nuostatomis jau numatyta daug supaprastinimų, pavyzdžiui, 
fondų skaičiaus mažinimas, dalinis užbaigimas ir galimybė valstybėms narėms nustatyti 
tinkamumo finansuoti taisykles. Šiuo metu Parlamentui pateikti naujausi pakeitimai taip pat 
suteiks postūmį ekonomikos atgaivinimo procesui, nes lėšos bus skiriamos greičiau, be to, bus 
dar labiau supaprastintos įgyvendinimo taisyklės. Siekdami supaprastinimo taip pat 
nagrinėsime, kaip geriau taikyti proporcingumo principą sanglaudos politikai.

Vis dėlto svarbu nepamiršti, kad patikimas finansų valdymas ir supaprastinimo procesas 
vienas kitam neprieštarauja. Supaprastinimas nereiškia, kad ES išlaidų teisėtumą ir 
tvarkingumą užtikrinančios taisyklės turėtų būti ne tokios griežtos. Ketinu imtis ryžtingų 
veiksmų klaidų lygiui mažinti.

Esu įsitikinęs, kad plėtrą labiau skatina į integravimą orientuota viešoji politika, o ne pavienės 
intervencijos vietos lygmeniu. Tai suteikia galimybę kurti sinergiją, išvengti pagrindinių 
viešųjų išteklių pertekliaus arba trūkumo, užtikrinti, kad viešaisiais veiksmais būtų siekiama 
tų pačių tikslų, ir išvengti prieštaringų rezultatų. Sieksiu užtikrinti, kad būtų stiprinamas 
integruotas metodas pačioje sanglaudos politikoje ir jos sąveikoje su kitomis ES politikos
kryptimis.

Patirtis rodo, kad siekiant sėkmingai įgyvendinti šią politiką, ypač svarbus regionų ir vietos 
valdžios institucijų bei visų kitų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Tačiau akivaizdu, kad dar 
daug reikia nuveikti, kad sukurtume tikrą ir aktyvią partnerystę ne tik vykstant rengimo ir 
derybų procesui, bet ir kitais veiksmų programų etapais: įgyvendinimo, tikrinimo ir vertinimo. 
Labai atsakingai žiūriu į šį uždavinį ir manau, kad plėtojant partnerystę negalima 
paprasčiausiai taikyti sprendimų „iš viršaus“ –  gera partnerystė kuriama tada, kai paisoma 
abipusio pasitikėjimo principo.


