
CM\800390LV.doc PE431.136v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

22.12.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Reģionālās politikas komisāra amata kandidāta Johannes Hahn uzklausīšana

Pielikumā ir pievienotas Johannes Hahn rakstiski sniegtās atbildes.

Sekretariāts



PE431.136v01-00 2/6 CM\800390LV.doc

LV

ATBILDES UZ EIROPAS PARLAMENTA

JAUTĀJUMIEM KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTAM

Johanness HĀNS

(Reģionu politika)

Vispārējā kompetence, apņēmība pildīt amata pienākumus Eiropas mērogā un 
personiskā neatkarība

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas Jūs 
varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?

Visā manā profesionālajā un politikas karjerā Eiropa un Eiropas Savienība ir vienmēr bijusi 
darba virsuzdevums. Jau no pašiem politiskās darbības pirmsākumiem uzticīgi strādāju 
vienotas, robežu nedalītas Eiropas vārdā. Iesaistījos Austrijas Tautas partijas jauno politiķu 
grupā, kura pirmā bija par Austrijas iestāšanos Eiropas Kopienās 1980. gadu sākumā. Mēs 
visā Austrijā rīkojām diskusijas un spējām pārliecināt partiju par priekšrocībām, kuras sniedz 
iestāšanās EK, un stingri virzīties pa Eiropas ceļu. 

Man ir plaša politiskā pieredze reģionu līmenī. Daudzus gadus esmu bijis vispirms reģionu 
parlamentā Vīnē, vēlāk reģionālajā valdībā Vīnē. Darbā uzmanību veltīju sevišķi veselības 
jomas jautājumiem un kultūrai.

Pildot Austrijas zinātnes un pētniecības ministra pienākumus, zinātnes un pētniecības jomā 
izveidoju stipru reģionu un pārrobežu partnerību. Dibināju „Zalcburgas grupu”, kas ir 
neformāla, vairāku Viduseiropas un Dienvideiropas valstu (PL, CZ, SK, HU, SI, RO, BG, 
CY, MT un Šveices) ministru grupa, kas darbojas, lai labāk koordinētu izcilības pētniecības 
infrastruktūru. 

Eiropas pilsoņu identitāte ir cieši saistīta ar reģioniem, no kurienes viņi nāk. Esmu 
pārliecināts, ka Eiropas reģioniem ir būtisks uzdevums – celt tiltus starp Eiropas iestāžu darbu 
un pilsoņu ikdienu. Plānoju sadarboties ar reģioniem, to iedzīvotāju un Eiropas solidaritātes 
vārdā, kas iespējama attīstības ceļā.

Es ļoti labi apzinos, kādi ir Līgumos paredzētie pienākumi par Eiropas Komisijas locekļu 
neatkarības garantēšanu, un cieši apņemos pildīt visstingrākās ētikas normas. Tāpēc novembrī 
es pārtraucu pildīt Austrijas Tautas partijas Vīnes nodaļas vadītāja pienākumus un darboties 
visās partijas komitejās. Līdz jauna partijas vadītāja vēlēšanām ir iecelts partijas vadītāja 
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vietas izpildītājs. Esmu aizpildījis interešu deklarāciju un atturēšos no rīcības, kura varētu 
apšaubīt manu personisko neatkarību. Turklāt es apzinos Līgumu noteikumus un pilnībā 
ievērošu Komisāru rīcības kodeksu, un garantēju, ka ziņošu Komisijas priekšsēdētājam par 
visām personiskām un politiskām situācijām, kuras varētu izraisīt interešu konfliktu saistībā ar 
manu darbu Eiropas Komisijā.

Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par Komisāru kolēģijas locekli?
Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs 
atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?

Kā Komisijas locekļa kandidāts es pilnībā atbalstu koleģialitāti, kas ir galvenais Komisijas 
darbības princips. Koleģialitāte ir izsvērtu lēmumu pamatā, kuros ievērotas dažādas lēmumu 
pieņemšanas nianses, un tā nodrošina, ka mūsu politikas jomas saskan ar priekšlikumiem.

Komisijas kā kolēģijas pārziņā esošajās darbības jomās esmu politiski atbildīgs par Reģionu 
politikas ģenerāldirektorāta darbu. Labas attiecības starp Reģionu politikas ģenerāldirektorātu, 
manu kabinetu un mani balstās uz lojalitāti, cieņu, uzticēšanos, pārredzamību un atklātu 
informācijas plūsmu starp dienestiem un politisko līmeni. Tas ir nepieciešams 
priekšnosacījums, lai es varētu uzņemties atbildību. 

Vēlos apliecināt Eiropas Parlamentam, ka esmu gatavs sākt atklātu un konstruktīvu politisko 
dialogu par visiem manā pārziņā esošajiem jautājumiem. Tas saskan ar labas pārvaldības 
principu un pilnībā atbilst nozīmīgajai, Eiropas Parlamenta veiktajai demokrātiskajai 
kontrolei. 

3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatavs uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un īstenotu 
efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un pieprasījis 
iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām iniciatīvām vai jau 
notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam informāciju un 
dokumentus tieši tāpat, kā Padomei?

Attiecības Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta starpā jābalsta uz pārredzamību, 
uzticību, cieņu un gatavību sadarboties sabiedrības interesēs. Es pilnībā apņemos ievērot uz 
Eiropas Parlamentu sūtītās informācijas pārredzamību, kā noteikts Iestāžu pamatnolīgumā. 
Lai nodrošinātu labu pārvaldību, veidojot politiku, ir jāievēro atšķirīgi viedokļi, tādēļ es 
pilnībā atbalstu Komisijas centienus pēc labākas pārredzamības arī plašas sabiedrības 
interesēs.

Pildot pienākumus kā Eiropas Komisijas locekļa kandidāts, es pievērsīšu lielu nozīmi 
sadarbībai ar REGI komiteju. Tiekšos pēc konstruktīva dialoga ar šo komiteju un atklātām un 
sekmīgām diskusijām ar tās locekļiem. Turklāt vēlos izveidot uzticības pilnas attiecības ar 
komitejas locekļiem un, protams, būšu gatavs iesaistīties divpusējās sanāksmēs un cita veida 
tiešajā saziņā. Manuprāt, uzklausīšana ir pirmā svarīgā iespēja sākt veidot labas darba 
attiecības ar REGI komiteju.
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Uzskatu, ka Eiropas Parlaments kopumā un konkrēti REGI komiteja ir spēcīgs un augstu 
vērtējams partneris reģionu politikas izstrādei nākotnē. Kā noteikts pamatnolīgumā, es 
regulāri ziņošu Eiropas Parlamentam par rīcību, kas seko tā rezolūcijām. Turklāt es 
nodrošināšu, ka par manu atbildības jomu Eiropas Parlaments saņem visu informāciju un 
dokumentāciju, kā paredz pamatnolīgums. 

Ar politiku saistīti jautājumi

4. Nosauciet trīs galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat 
pildīt Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi un problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību.

Pirmā prioritāte ir no 2013. gada izstrādāt nākamo kohēzijas politiku Eiropas reģioniem, jo tie 
risina aktuālas problēmas un virzās uz nākotnes ekonomiku. Uzskatu, ka kohēzijas politika 
nepieciešama visā ES un tās reģionos un tai jānes labums ES pilsoņiem. Kohēzijas politika 
kopumā ir ES politikas pamatjoma, kurai ir centrāla nozīme, lai sasniegtu mūsu kopīgos 
mērķus. Ir svarīgi atjaunot uzticību laikā, kad valda ekonomikas un finanšu krīzes izraisīta 
nenoteiktība. Kohēzijas politika pietuvina Eiropas projektu ES pilsoņu ikdienai. Esmu 
paredzējis, veidot ciešāku sadarbību ar citām ES politikas jomām un, skaidrāk pielāgojot 
kohēzijas politiku galvenajai Savienības stratēģiskajai programmai, panākt, ka kopumā ES 
palīdzība ir saskaņotāka, sasniedzot mūsu redzējumu ES 2020. gadam. Šajā politikas jomā 
plānoju pastiprināt vairāku līmeņu pārvaldības sistēmu, to vienkāršojot un padarot efektīvāku, 
kā arī orientējoties uz rezultātiem. Manuprāt, tas nebūs viegli. Tomēr uzskatu, ka kohēzijas 
politikai vajadzētu arī turpmāk ieņemt svarīgu vietu, atbalstot ilgtspējīgu attīstību visā 
Savienībā, līdztekus veicinot Eiropas integrāciju. Esmu priecīgs par gaidāmo spraigo dialogu 
ar Eiropas Parlamentu un sevišķi ar REGI komiteju, lai izstrādātu jauno stratēģiju.

Otra prioritāte ir palīdzēt dalībvalstīm un reģioniem veiksmīgi pārvarēt krīzi. Tādēļ kohēzijas 
politikai bija tik ievērojama nozīme Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā. Tālab ar 
Eiropas Parlamenta atbalstu ir pieņemti vairāki likumdošanas instrumenti un finanšu 
pasākumi, vai tas tiks izdarīts drīzumā. Protams, kohēzijas politika nav primārais līdzeklis, ar 
ko apslāpēt krīzi. Drīzāk pretēji — tās jēga un mērķi tieši atklājas ilgtermiņā. Tomēr tieši 
ilgtermiņa uzdevums var palīdzēt apkarot īsāka termiņa recesiju. Pirmkārt, kohēzijas politika 
ir stabils finansējuma avots. Finansējums kārtējam periodam tiks sadalīts līdz 2015. gadam; 
dalībvalstīm un reģioniem ir mazāk iemeslu uztraukumam par finansējuma pieejamību, lai 
gan tie citādi ir nopietnās finansiālās grūtībās. Otrkārt, kohēzijas politika arī kāpina īstermiņa 
pieprasījumu tad, kad draud izsīkt citi finansējuma avoti, neaizmirstot par līdzekļu ilgtspējīgas 
izmantošanas principiem. Trešais un vissvarīgākais punkts ir tas, ka kohēzijas politika ne tikai 
palīdz izkļūt no krīzes, bet veicina arī Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu, kuri tiecas 
veidot ilgtspējīgākas, zaļākas un tieši uz zināšanām balstītas tautsaimniecības. Es aktīvi 
strādāšu kopā ar dalībvalstīm un reģioniem, lai nodrošinātu, ka mums pieejamie resursi tiek 
izlietoti iespējami labāk, un ziņošu Eiropas Parlamentam par sasniegto progresu. 

Trešā prioritāte ir labāka pārredzamība un labāka kohēzijas politikas kontrole, kas nodrošinās 
ES līdzfinansēto izdevumu likumību un pareizību. Uzskatu, ka kļūdu rādītājs, par ko ziņojusi 
Eiropas Revīzijas palāta, vēl aizvien ir augsts, un jāturpina centieni to samazināt, īpaši 
pievēršot uzmanību jomām, kurās ir visaugstākais kļūdīšanās risks. Pareizais ceļš ir stingras 
nostājas īstenošana, kas noteikta rīcības plānā, lai stiprinātu Komisijas uzraudzības uzdevumu 
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strukturālo pasākumu jomā. Līdztekus es darīšu visu, lai nodrošinātu, ka pilnībā stājas spējā 
uzlabotā kontroles kārtība un nesen pieņemtie pasākumi par vienkāršošanu (2007–2013) un 
lai to ietekme uz kļūdu rādītāju būtu redzama pavisam drīz. Šai saistībā gada kopsavilkums ir 
svarīgs līdzeklis, ar ko uzlabot dalībvalstu atbildību dalītas pārvaldības jomā. Saistībā ar 
Finanšu regulas trīsgadu pārskatīšanu 2010. gadā ceru uz Eiropas Parlamenta aktīvu 
līdzdalību, proti, vairot gada kopsavilkumu pievienoto vērtību.

5. Kādus konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un 
kāds ir plānotais to iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo 
īpaši attiecībā uz komiteju prioritātēm un šai anketai pievienotajām prasībām, kas 
skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs personiski nodrošināsiet, lai likumdošanas 
priekšlikumi būtu kvalitatīvi?

Vēlos turpināt īpaši šīs svarīgākās iniciatīvas.

 Ziņojums par stratēģiju, kā sniegt kohēzijas politikas ieguldījumu Lisabonas 
stratēģijā. 

 ES stratēģija Donavas reģionā.
 Novērtējums, kā īstenota stratēģija Baltijas jūras reģionam.  
 Kohēzijas politika nākotnē. Piektais kohēzijas ziņojums un jauna reglamentējoša 

sistēma no 2013. gada. Es izveidošu ciešu koordinācijas mehānismu gan ar Komisiju, 
gan ar Eiropas iestādēm, ieskaitot Parlamentu, un pārējām ieinteresētajām personām, 
lai nodrošinātu tiesību aktu priekšlikumu labu kvalitāti.

 Priekšlikums pārskatīt ES Solidaritātes fonda regulu. Esmu apņēmies, cieši 
sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu, atsākt sarunas Padomē.

 Turklāt rīkošu regulāras augsta līmeņa debates ar Eiropas Parlamentu un pārējām 
iestādēm, lai, pamatojoties uz novērtējumiem un analītiskiem ziņojumiem, runātu par 
kohēzijas politikas rezultātiem un darbību.

Apzinos, ka vairāki jautājumi ir cieši saistīti ar jūsu prioritātēm. Vēlāk būs laiks 
padziļinātai diskusijai par prioritātēm, tomēr jau uzklausīšanā vēlos iepazīstināt jūs ar 
savām sākotnējām pārdomām par dažām prioritātēm.

Esmu pārliecināts, ka svarīgākais mehānisms, kas palīdzēs īstenot ES politikas prioritātes, 
ir koordinēšana starp valdību līmeņiem un starp politikas jomām. Kohēzijas politika rada 
unikālu un mūsdienīgu pārvaldības sistēmu vairākos līmeņos, kurā novērtē un izmanto 
vietējās un reģionālās zināšanas, apvieno tās ar stratēģisku ievirzi, ko sniedz ES, un 
koordinē rīcību starp dažādiem valdību līmeņiem. Nākotnē šī sistēma jānostiprina un 
jānoskaidro, kā stiprināt reģionālo un vietējo dalībnieku lomu.

Nepieciešams, lai kohēzijas politika būtu svarīga visas Savienības teritorijā. Līgums atzīst, 
ka ES politikas reģionālā dimensija ir ļoti svarīga, lai sasniegtu tā galvenos mērķus, kas 
izvirzīti, pildot tā pamatuzdevumus, un tas neierobežo kohēzijas politikas darbības jomu
tikai ar nabadzīgākajiem reģioniem. Šo principu vēl pastiprina jēdziena „teritoriālā 
kohēzija” ieviešana. Ir skaidrs, ka Savienības konkurētspējai ir jāatbalsta visu reģionu 
centieni pielāgoties globalizācijas izvirzītajiem uzdevumiem un stāties pretī 
konkurētspējas, nodarbinātības un sociālās kohēzijas vājināšanās riskam. Visbeidzot 
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Lisabonas stratēģijai kaitējis tas, ka vietējā un reģionu līmenī ES redzējums nav bijis gana 
atpazīstams un izprotams. Lai nākamā stratēģija (ES 2020) būtu veiksmīga, nepieciešama 
visu ES pilsoņu mobilizēšanās. Šādā ziņā kohēzijas politika, manuprāt, ir attīstības 
politika. 

Papildināmības princips ir izšķirīgs, lai saglabātu kohēzijas politikas strukturālo funkciju. 
Bez papildināmības kohēzijas politika pārvērstos par vienkāršu līdzekļu pārnešanu, proti, 
tie pazustu dalībvalstu budžetos un tiktu izmantoti citam nolūkam. Tas nespētu attaisnot 
ne tikai reģionu, bet arī strukturālo politiku Eiropas līmenī. Turklāt zustu Eiropas 
pievienotā vērtība, kas nav finansiāla vērtība, un tiktu pamatīgi noslogots kohēzijas 
politikai atvēlētais budžets.

Apzinos, ka dažkārt tiek kritizēta politikas sarežģītība. Kamēr plānoju nopietni risināt šo 
jautājumu, jau ieviestās regulas (2007–2013) rada ievērojuma skaitu vienkāršojumu, 
piemēram, samazināt fondu skaitu, tos daļēji slēgt un sniegt dalībvalstīm iespēju paredzēt 
atbilstības noteikumus. Nesenie grozījumi, kuri tagad iesniegti Parlamentam, arī palīdzēs 
atveseļot ekonomiku, ātrāk atvēlot finansējumu un vēl vairāk vienkāršojot īstenošanas 
noteikumus. Saistībā ar vienkāršošanu mēs arī pārbaudīsim, kā labāk piemērot 
proporcionalitātes principu kohēzijas politikas kontekstā.

Tomēr svarīgi neaizmirst, ka laba finanšu pārvaldība nav pretrunā vienkāršošanai. Tā 
nenozīmē, ka tiek mīkstināti noteikumi, kas nodrošina ES tēriņu likumību un pareizību. 
Esmu nolēmis koncentrēties uz stingru rīcību, lai mazinātu kļūdu rādītāju.

Esmu pārliecināts, ka attīstību stimulē tāda sabiedriskā politika, kura veic integrējošus 
pasākumus, nevis atsevišķu intervenci uz vietas. Šāda pieeja dod iespēju veidot kopdarbu, 
izvairīties no pārmērīgas vai, gluži pretēji, nepietiekamas apgādes ar svarīgām 
sabiedriskajām precēm un nodrošināt sabiedriskās politikas saskaņotību, un izvairīties no 
pretrunīgiem rezultātiem. Plānoju nodrošināt, ka tiek pastiprināta vispusīga pieeja gan 
saistībā ar to, kā darbojas kohēzijas politika, gan saistībā ar tās mijiedarbību ar pārējām 
ES politikas jomām.

Pieredze rāda, ka ļoti svarīga ir reģionālo un vietējo iestāžu, kā arī citu saistīto ieinteresēto 
personu iesaistīšanās, lai nodrošinātu veiksmīgu politiku. Tomēr tiesa, darāmā vēl ir 
daudz, lai izveidotu īstu un aktīvu partnerību ne tikai darbības programmu izstrādes un 
apspriešanas posmā, bet arī to pārējos pastāvēšanas posmos: īstenošanā, pārraudzībā un 
novērtēšanā. Kaut gan uz šo jautājumu raugos ļoti nopietni, uzskatu, ka partnerība nav tā 
joma, kurā risinājumus var uzspiest no augšas, jo laba partnerība veidojas ar savstarpēju 
uzticību un paļāvību.


