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TWEĠIBIET LILL-PARLAMENT EWROPEW

KWESTJONARJU GĦALL-KUMMISSARJU NNOMINAT

Johannes HAHN

(Politika Reġjonali)

Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

1. X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma b'mod partikolari 
relevanti biex issir Kummissarju u tippromowovi l-interess ġenerali Ewropew, 
b'mod partikolari fil-qasam li inti se tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak?
X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' 
tassigura li kull attività li wettaqt, qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx tista' 
tqajjem dubji dwar l-iżvolġiment ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni?

Matul il-karriera professjonali u politika kollha tiegħi, l-Ewropa u l-Unjoni Ewropea minn 
dejjem iffurmaw il-qafas usa' tax-xogħol tiegħi. Jien kont impenjat għall-idea ta’ Ewropa 
magħquda mingħajr fruntieri, sa mill-bidu tal-attivitajiet politiċi tiegħi. Jien kont fost grupp 
ta’ politiċi żgħażagħ fil-Partit Popolari Awstrijak li kien l-ewwel li argumenta favur l-adeżjoni 
tal-Awstrija fil-Komunitajiet Ewropej fil-bidu tas-snin 80. Aħna organizzajna diskussjonijiet 
mal-Awstrija kollha u konna kapaċi nikkonvinċu lill-partit u l-mexxej tal-partit ta’ dak iż-
żmien, is-Sur Alois Mock, li wara nnegozja l-adeżjoni tal-Awstrija bħala l-Ministru Federali 
għall-Affarijiet Barranin, bil-vantaġġi tal-adeżjoni tal-KE u biex jimpenja ruħu fuq triq 
determinata favur l-Ewropa.

Jien għandi esperjenza twila bħala politiku fil-livell reġjonali. Għal bosta snin jien kont 
membru għall-ewwel tal-Parlament reġjonali fi Vjenna u mbagħad tal-Gvern reġjonali ta' 
Vjenna. Fix-xogħol tiegħi ffukajt b'mod partikulari fuq kwistjonijiet tas-saħħa u l-kultura.

Bħala Ministru Federali għax-xjenza u riċerka fil-Gvern Awstrijak, jien bnejt sħubiji reġjonali 
u trans-konfinali b'saħħithom fl-oqsma tax-xjenza u r-riċerka. Jien waqqaft il-"grupp 
Salzburg", li huwa grupp informali ta' ministri minn diversi pajjiżi fiċ-ċentru u n-nofsinhar 
tal-Ewropa (PL, CZ, SK, HU, SI, RO, BG, CY, MT u l-Iżvizzera), li jittratta l-ħtieġa għal 
koordinazzjoni reġjonali aħjar fl-allokazzjoni ta' infrastruttura ta' riċerka ta' eċċellenza.

Iċ-ċittadini tal-Ewropa jidentifikaw lilhom infushom ħafna mar-reġjuni rispettivi tagħhom.
Jien konvint li r-reġjuni tal-Ewropa għandhom funzjoni importanti bħala "pont" bejn l-
attivitajiet fl-istituzzjonijiet Ewropej u l-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini. Jien beħsiebni naħdem 
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flimkien mar-reġjuni, għall-popli tagħhom u f'isem is-solidarjetà Ewropea, solidarjetà li 
taħdem permezz tal-iżvilupp.

Jien għandi konoxxenza sew tal-obbligi stipulati fit-Trattati biex tkun assigurata l-
indipendenza tal-Membri tal-Kummissjoni Ewropea u nħossni devot b'mod profond biex 
inkun konformi mal-ogħla standards etiċi. Jien għalhekk f'Novembru waqqaft l-attivitajiet 
kollha bħala mexxej tal-partit fil-fergħa ta' Vjenna tal-Partit Popolari tal-Awstrija u fi 
kwalunkwe kumitati tal-partit. Inħatar aġent kap tal-partit, sakemm issir l-elezzjoni tal-mexxej 
il-ġdid tal-partit. Jien imlejt id-Dikjarazzjoni tal-Interessi tiegħi u noqgħod lura minn 
kwalunkwe azzjoni li tista' toħloq dubju dwar l-indipendenza personali tiegħi. Jien għandi 
wkoll konoxxenza tad-dispożizzjonijiet tat-Trattati u tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-
Kummissarji li jien se nirrispetta bis-sħiħ u nagħti garanzija li ninforma lill-President tal-
Kummissjoni dwar kwalunkwe sitwazzjoni perosnali u politika li tista' tikkawża konflitt ta' 
interess għax-xogħol tiegħi bħala Membru tal-Kummissjoni Ewropea.

Immaniġġjar tal-portafoll u l-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-kumitati 
tiegħu

2. Kif se tevalwa r-rwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? B'liema 
mod tqis lilek innifsek responsabbli u kontabbli lejn il-Parlament għall-azzjonijiet 
tiegħek u għal dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Bħala Membru prospettiv tal-Kummissjoni jien naċċetta l-kolleġġjalità bħala l-prinċipju 
ewlieni għall-funzjonament tal-Kummissjoni. Il-kolleġġjalità tikkostitwixxi l-bażi għal 
deċiżjonijiet ibbilanċjati li jagħtu kas l-aspetti differenti fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet u 
tassigura koerenza fil-politiki u l-proposti tagħna.

Fil-kompetenza globali tal-Kummissjoni bħala kulleġġ, jien nara lili nnifsi politikament 
responsabbli u obbligat nagħti rendikont għall-attivitajiet tad-DĠ dwar il-Politika Reġjonali.
Relazzjoni tajba bejn id-DĠ dwar il-Politika Reġjonali, il-kabinett tiegħi u jien hija bbażata 
fuq il-lealtà, ir-rispett reċiproku u l-fiduċja, it-trasparenza u l-fluss miftuħ ta' informazzjoni 
bejn is-servizz u l-livell politiku. Din hija kundizzjoni neċessarja għall-eżerċitar tar-
responsabbiltà tiegħi.

Nixtieq nassigura lill-Parlament Ewropew bir-rieda tiegħi li jkolli djalogu politiku miftuħ u 
kostruttiv dwar kwalunkwe materja fil-portafoll tiegħi. Dan jikkorrispondi għall-prinċipju ta' 
governanza tajba u jirrispetta bis-sħiħ l-importanza kbira tal-kontroll demokratiku eżerċitat 
mill-Parlament Ewropew.

3. X'impenji speċifiċi lest li tieħu fir-rigward ta' transparenza mtejba, iktar 
kooperazzjoni u segwitu effettiv għall-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-talbiet tiegħu 
għal inizjattivi leġiżlattivi, anki fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona?
B'rabta mal-inizjattivi ppjanati jew proċeduri li għadejjin, lest li tagħti lill-
Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom lill-Kunsill?

Ir-relazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għandha tkun ibbażata 
fuq it-trasparenza, il-fiduċja reċiproka u r-rispett u r-rieda li jikkooperaw fl-interess tal-poplu.
Jien nintrabat bis-sħiħ li jkun hemm fluss trasparenti ta' informazzjoni lejn il-Parlament 
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Ewropew kif previst fil-Ftehim ta' Qafas bejn l-istituzzjonijiet. Il-governanza tajba titlob 
integrazzjoni wiesgħa ta' veduti differenti fil-proċess tat-tfassil tal-politika: Għalhekk jien 
nappoġġja bis-sħiħ l-isforzi kollha li saru mill-Kummissjoni biex tissaħħaħ it-trasparenza 
wkoll għall-pubbliku ġenerali.
Il-kooperazzjoni mal-Kumitat REGI tkun ta' importanza kbira għax-xogħol tiegħi bħala 
Membru prospettiv tal-Kummissjoni Ewropea. Se naħdem għal djalogu kostruttiv ma’ dan il-
kumitat u ninsab ħerqan li jkolli diskussjonijiet miftuħa u li jagħtu l-frott mal-membri tiegħu.
Barra minn hekk, hija x-xewqa tiegħi li nibni relazzjoni ta’ fiduċja reċiproka mal-membri tal-
kumitat u sintendi se nkun disponibbli wkoll għal laqgħat bilaterali u forom oħra ta’ 
komunikazzjoni diretta. Jien nara din is-seduta ta’ smigħ bħala l-ewwel opportunità 
importanti biex nibda nibni relazzjoni tajba ta’ ħidma mal-Kumitat REGI.

Jien inqis il-Parlament Ewropew inġenerali u lill-Kumitat REGI b’mod partikulari bħala 
sieħeb b’saħħtu u apprezzat għal aktar żvilupp tal-politika reġjonali. Kif miftiehem fil-Ftehim 
ta’ Qafas, jien ninforma b’mod regolari lill-Parlament Ewropew dwar l-azzjonijiet li jsiru 
b'reazzjoni għar-riżoluzzjonijiet tiegħu. Barra minn hekk, nassigura li fil-qasam tiegħi tar-
responsabbiltajiet il-Parlament Ewropew jingħata l-informazzjoni kollha u d-dokumentazzjoni 
kif stipulat fil-Ftehim ta’ Qafas.

Mistoqsijiet marbuta mal-politika

4. Liema huma t-tliet prijoritajiet prinċipali li beħsiebek issegwi bħala parti mill-
portafoll propost tiegħek, billi jingħata kas, meta jkun relevanti, tal-kriżi 
finanzjarja, ekonomika u soċjali u t-tħassib marbut mal-iżvilupp sostenibbli?

L-ewwel prijorità tiegħi hija li nħejji l-politika tal-koeżjoni futura ta' wara l-2013 għar-reġjuni 
kollha tal-Ewropa hekk kif jittrattaw sfidi ġodda u jidħlu fl-ekonomija ta' għada. Jien inqis li 
l-politika ta' koeżjoni għandha tikkonċerna lill-UE kollha kemm hi u lir-reġjuni tagħha u 
minnha jibbenefikaw iċ-ċittadini tagħha. Din hija politika ċentrali għall-UE kollha kemm hi, 
ċentrali biex jintlaħqu l-ambizzjonijiet komuni tagħna. F'perjodu ta' inċertezza minħabba l-
kriżi ekonomika u finanzjarja, huwa essenzjali li tinħoloq il-fiduċja mill-ġdid. Il-politika ta' 
koeżjoni tqarreb il-proġett Ewropew lejn il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tal-UE. Beħsiebni 
nsaħħaħ il-koerenza globali tal-intervent tal-UE billi tkun stabbilita koordinazzjoni eqreb mal-
politiki l-oħra tal-UE u b'alinjament iktar ċar tal-politika ta' koeżjoni mal-aġenda strateġika 
prinċipali tal-Unjoni, biex inwasslu l-viżjoni UE 2020 tagħna. Beħsiebni nsaħħaħ is-sistema 
ta' governanzi f'multilivell tal-politika ta' koeżjoni billi nagħmilha iktar sempliċi, aktar 
orjentata lejn ir-riżultati u aktar effettiva. Ma naħsibx li l-biċċa xogħol se tkun faċli. Iżda jien 
inqis li l-politika ta' koeżjoni għandha tkompli jkollha rwol kbir fis-sostenn tal-iżvilupp 
sostenibbli madwar l-Unjoni filwaqt li tkun promossa l-integrazzjoni Ewropea. Jien ninsab 
ħerqan għal djalogu intensiv ħafna mal-Parlament Ewropew, u mal-Kumitat REGI Committee 
b'mod partikulari, biex titfassal il-politika l-ġdida.

It-tieni prijorità tiegħi se tkun li ngħin lill-Istati Membri u lir-reġjuni biex joħorġu b'suċċess 
mill-kriżi. Huwa għalhekk li l-politika ta' koeżjoni għandha rwol prominenti fil-Pjan ta' Rilanċ 
Ekonomiku Ewropew. Għal dan il-għan u bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew, għadd ta' miżuri 
leġiżlattivi u finanzjarji kienu jew huma appik li jkunu addottati.. Il-politika ta' koeżjoni 
sintendi mhijiex l-istrument l-aktar importanti biex tiġġieled kontra kriżi. Pjuttost il-kuntrarju, 
ir-"raison d'être" u l-miri tagħha huma b'mod ċar ta' natura fuq medda twila ta' żmien. Iżda 
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hija din in-natura fuq medda twila ta' żmien li tista' tgħin biex tiġġieled kontra r-riċessjoni fuq 
medda qasira ta' żmien. L-ewwel nett, il-politika ta' koeżjoni hija sors stabbli ta' finanzjament.
B'fondi għall-perjodu attwali li jinħarġu sal-2015, l-Istati Membri u r-reġjuni għandhom inqas 
għalfejn jinkwetaw dwar l-aċċess għall-finanzjament minkejja li qed jiffaċċjaw 
limitazzjonijiet fiskali serji oħra. It-tieni, il-politika ta' koeżjoni tagħti spinta wkoll lid-
domanda fuq medda qasira ta' żmien meta sorsi oħra ta' finanzjament ikollhom ir-riskju li 
jispiċċaw, filwaqt li ma titlifx kont tal-prinċipji tal-użu sostenibbli tal-fondi. It-tielet u l-aktar 
importanti, filwaqt li tgħin biex ikun hemm ħruġ mill-kriżi, il-politika ta' koeżjoni 
tikkontribwixxi għall-miri fuq medda twila ta' żmien tal-Unjoni Ewropea li jwasslu għal 
ekonomiji aktar sostenibbli, aktar favur l-ambjent, u bbażati b'mod saħħtu fuq l-għerf. Jien se 
naħdem b'mod attiv mal-Istati Membri u r-reġjuni biex ikun assigurat l-aħjar użu possibbli 
tar-riżorsi tagħna u nirrapporta lura lill-Parlament Ewropew dwar il-progress miksub.

It-tielet prijorità tiegħi hija li tiżdied it-trasparenza u jitjieb il-kontroll fil-politika ta' koeżjoni 
sabiex ikunu assigurati l-legalità u r-regolarità tan-nefqa ko-finanzjata tal-UE. Jien inqis li r-
rata ta' żbalji rrappurtata mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri għadha għolja ħafna u l-isforzi biex 
titnaqqas għandhom ikomplu, b'enfasi partikulari fuq l-oqsma li jirrappreżentaw l-ogħla 
riskju. L-implimentazzjoni tal-approċċ strett stabbilit bil-Pjan ta' Azzjoni biex jissaħħaħ ir-
rwol ta' superviżjoni tal-Kummissjoni għall-azzjonijiet strutturali hija t-triq it-tajba. B'mod 
parallel, se nagħmel kull sforz biex ikun assigurat li l-arranġamenti ta' kontroll imtejba u l-
miżuri adottati riċentement dwar is-simplifikazzjoni għall-perjodu 2007-2013 ikunu fis-seħħ 
kompletament u li l-impatt tagħhom fuq ir-rata ta' żbalji jkun viżibbli malajr kemm jista' jkun.
F'dan ir-rigward, is-sommarji annwali huma għodda importanti biex jitjieb l-obbligu ta' 
rendikont tal-Istati Membri fl-immaniġġjar kondiviż. Fil-qafas tar-reviżjoni triennali tar-
Regolament Finanzjarju fl-2010, nittama li jkolli l-assistenza attiva tal-Parlament Ewropew 
bil-għan li jkun imsaħħaħ il-valur miżjud tas-sommarji annwali.

5. X'inhuma l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li beħsiebek tressaq, u 
skont liema kalendarju? X’impenji speċifiċi tista’ tintrabat li twettaq rigward, 
b’mod partikulari, il-prijoritajiet u t-talbiet tal-kumitati mehmuża ma’ dan il-
kwestjonarju li huma parti mill-portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess il-kwalità 
tajba ta’ proposti leġiżlattivi?

L-inizjattivi l-aktar importanti li beħsiebni mmexxi 'l quddiem huma dawn li ġejjin:

 Rapport strateġiku dwar il-kontribuzzjoni tal-politika ta’ koeżjoni għat-Trattat ta’ 
Liżbona bbażat fuq il-kontribuzzjonijiet nazzjonali.

 Strateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju.
 Valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Baħar Baltiku.
 Il-politika ta’ koeżjoni futura: il-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni u  l-qafas regolatorju l-

ġdid għal wara l-2013. Biex tkun assigurata l-kwalità tajba tal-proposti leġiżlattivi, se 
ndaħħal fis-seħħ mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni mill-qrib kemm fil-Kummissjoni kif 
ukoll mal-istituzzjonijiet Ewropej, fosthom il-Parliament, u partijiet oħra interessati.

 Proposta għal reviżjoni tar-regolament dwar il-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE: Jien 
determinat li nagħti l-ħajja mill-ġdida lin-negozjati fil-Kunsill, b’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Parlament Ewropew.
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 Beħsiebni wkoll norganizza dibattiti regolari ta’ livell għoli mal-Parlament Ewropew 
u istituzzjonijiet oħra dwar ir-riżultati u l-iżvolġiment tal-politika ta’ koeżjoni fuq il-
bażi tal-valutazzjonijiet u r-rapporti analitiċi.

Naf li hemm għadd ta’ kwistjonijiet li huma qrib ħafna għall-prijoritajiet tagħkom. Għalkemm 
se jkun hemm żmien biex dawn ikunu diskussi f’aktar dettall, ibda bis-seduta tas-smigħ, 
nixtieq nipprovdilkom l-ewwel kunsiderazzjonijiet personali tiegħi dwar uħud minnhom.

Jien konvint li l-koordinazzjoni bejn il-livelli tal-gvernijiet u bejn l-oqsma tal-politka hija 
mekkaniżmu ewlieni biex jitwettqu l-prijoritajiet tal-UE. Il-politika ta’ koeżjoni toffri sistema 
ta’ governanza multi-livell unika u moderna li tagħti valur u tisfrutta l-għerf reġjonali lokali u 
reġjonali, tgħaqqadha mad-direzzjoni strateġika mill-UE, u tikkoordina interventi bejn livelli 
differenti ta’ gvern. Fil-ġejjieni, din is-sistema għandha tkun imsaħħa u aħna għandna 
nesploraw kif tiżdied ir-rwol tal-operaturi reġjonali u lokali.

Il-politika ta’ koeżjoni għandu jkollha sinifikat għat-territorju kollu tal-Unjoni. It-Trattat 
jirrikonoxxi li d-dimensjoni reġjonali tal-politika tal-UE hija ċentrali biex jinkisbu l-miri 
ċentrali u ma jillimitax l-intervent tal-politika ta’ koeżjoni għall-ifqar żoni. Dan il-prinċipju 
huwa msaħħaħ aktar bid-dħul tal-idea ta’ koeżjoni territorjali.  Huwa evidenti li huwa 
essenzjali għall-kompetittività tal-Unjoni li jkun appoġġjat ix-xogħol tar-reġjuni kollha 
quddiem il-ħtieġa biex jaġġustaw għall-isfidi globali u r-riskji li jitilfu l-kompetittività, ix-
xogħol u l-koeżjoni soċjali. Fl-aħħar nett, l-Istrateġija ta’ Liżbona sofriet minn sjieda u fehim 
insuffiċjenti tal-viżjoni tal-UE fil-livell lokali u reġjonali. Is-suċċessur tagħha, l-istrateġija UE 
2020, jeħtiġilha l-mobilizzazzjoni taċ-ċittadini kollha tal-UE jekk trid tkun ta’ suċċess. F’dan 
is-sens, il-politika ta’ koeżjoni għalija hija politika ta’ żvilupp.

Il-prinċipju ta’ addizzjonalità huwa kruċjali biex tinżamm il-funzjoni strutturali tal-politika ta’ 
koeżjoni. Mingħajr l-addizzjonalità l-politika ta’ koeżjoni tkun trasformata fi trasferiment pur 
fejn ir-riżorsi jgħibu fil-baġit tal-Istati Membri u jintużaw għal finijiet differenti. Dan 
bilkemm jiġġustifika politika strutturali, aħseb u ara reġjonali, fil-livell Ewropew. Barra minn 
hekk, dan ineħħi għal kollox kull valur miżjud Ewropew barra dak finanzjarju, u jqiegħed 
pressjoni enormi fuq il-baġit allokata għall-politika ta’ koeżjoni.

Jien nagħraf li l-politika hija kultant ikkritikata għall-kumplessità tagħha. Filwaqt li beħsiebni 
nittratta din il-kwistjoni serjament, ir-regolamenti 2007-2013 diġà introduċew għadd 
konsiderevoli ta’ simplifikazzjonijiet, bħat-tnaqqis fil-għadd ta’ Fondi, l-għeluq parzjali u l-
possibbiltà għall-Istati Membri biex jiddeterminaw ir-regoli ta’ eliġibbiltà. L-emendi riċenti li 
issa ġew ippreżentati għall-attenzjoni tal-Parlament se jgħinu wkoll biex ikun megħjun il-
proċess ta’ rilanċ billi jirrilaxxa l-fondi iktar malajr u billi jissimplifika aktar ir-regoli ta’ 
implimentazzjoni. Fir-rigward għas-simplifikazzjoni, aħna għandna neżaminaw ukoll kif 
nistgħu napplikaw aħjar il-prinċipju ta’ proporzjonalità fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni.

Madankollu, huwa importanti li wieħed iżomm f'moħħu li l-immaniġġjar finanzjarju sod u s-
simplifikazzjoni ma humiex f'kontradizzjoni. Is-simplifikazzjoni ma tfissirx li r-regoli li 
jassiguraw il-legalità u regolarità tan-nefqa tal-UE għandhom jillaxkaw. Jien beħsiebni 
niffoka fuq azzjonijiet rigurużi biex titnaqqas ir-rata ta' żbalji.

Jien konvint li l-iżvilupp isir aħjar b’politiki pubbliċi li jintegraw aktar minn interventi 
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separati fil-lokal. Dan jippermetti l-ħolqien ta’ sinerġija, li tkun evitata provvista żejda jew 
nieqsa tal-beni pubbliċi ewlenin, li jkun assigurat li l-azzjoni pubblika timxi fl-istess 
direzzjoni, u jkunu evitati riżultati konflinġenti. Beħsiebni nassigura li l-approċċi integrati 
jissaħħu kemm fil-mod kif taħdem il-politika ta’ koeżjoni kif ukoll fir-rabta tagħha mal-
politika l-oħra tal-UE.

L-esperjenza turi li l-involviment tal-awtoritajiet reġjonali u lokali kif ukoll tal-partijiet kollha 
interessati relevanti huwa essenzjali biex ikun assigurat is-suċċess tal-politika. Iżda, huwa 
minnu wkoll li għad hemm ħafna xi jsir biex ikun hawn sħubija reali u attiva mhux biss fil-
proċess ta’ tħejjija u negozjar, iżda wkoll fil-fażijiet l-oħra fil-ħajja tal-programmi operattivi:
implementation, monitoring and evaluation. Filwaqt li nieħu din il-kwistjoni b’mod serju 
ħafna, jien inqis li s-sħubija mhijiex qasam fejn is-soluzzjonijiet jistgħu jkunu imposti 
faċilment minn fuq għal isfel: sħubija tajba tkun fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat ta’ fiduċja 
reċiproka.


