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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT 

VOOR KANDIDAAT-COMMISSARIS

Johannes HAHN

(Regionaal beleid)

Algemene bekwaamheid, Europese inzet en onafhankelijkheid

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor 
het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het 
Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat 
is uw motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het 
Europees Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw 
vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de 
uitoefening van uw taken binnen de Commissie?

In mijn beroeps- en politieke carrière waren Europa en de Europese Unie steeds de bredere 
context waarbinnen mijn werkzaamheden plaatsvonden. Zodra ik politiek actief ben 
geworden, was ik voorstander van de gedachte van een verenigd Europa zonder grenzen. Ik 
behoorde tot een groep jonge politici binnen de Österreichische Volkspartei (ÖVP) die begin 
jaren ’80 als eerste de toetreding van Oostenrijk tot de Europese Gemeenschap bepleitte. Wij 
hebben in heel Oostenrijk discussies georganiseerd en hebben de partij van de aan de 
toetreding tot de EG verbonden voordelen kunnen overtuigen en ertoe bewegen een 
vastberaden pro-Europese koers in te slaan.

Ik beschik over langdurige ervaring als politicus op regionaal niveau. Gedurende vele jaren 
was ik lid van het regionale parlement en vervolgens van de regionale regering van Wenen. 
Gezondheidvraagstukken en cultuur stonden bij mijn werkzaamheden centraal.

Als minister van Wetenschap en Onderzoek in de Oostenrijkse bondsregering heb ik hechte 
regionale en grensoverschrijdende partnerschappen op het gebied van wetenschap en 
onderzoek van de grond gekregen. Ik heb de “Salzburggroep” in het leven geroepen, een 
informele groep van ministers uit verscheidene landen in Midden- en Zuid-Europa (Polen, 
Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Roemenië, Bulgarije, Cyprus, Malta en 
Zwitserland), die zich buigt over de vraag of de toewijzing van kwalitatief hoogwaardige 
infrastructuur op het gebied van onderzoek regionaal beter gecoördineerd kan worden.
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De Europese burgers vereenzelvigen zich in hoge mate met hun eigen regio. Ik ben ervan 
overtuigd dat de Europese regio’s een belangrijke “brug”functie vervullen tussen de 
activiteiten van de Europese instellingen en het dagelijkse leven van de burger. Ik ben 
voornemens met de regio’s samen te werken in het belang van de inwoners ervan en in een 
geest van Europese solidariteit, gebaseerd op ontwikkeling.

Ik ben mij terdege bewust van de in de Verdragen vastgelegde verplichtingen om de 
onafhankelijkheid van de leden van de Europese Commissie te waarborgen en ben 
vastbesloten mij aan de hoogste ethische normen te houden. Daarom heb ik in november al 
mijn taken als partijvoorzitter van de afdeling Wenen van de ÖVP en als lid van 
partijcommissies neergelegd. Tot de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter is een 
voorlopige partijvoorzitter aangesteld. Ik heb mijn belangenverklaring ingevuld en zal iedere 
handeling nalaten waardoor twijfel aan mijn onafhankelijkheid zou kunnen ontstaan. De 
bepalingen van de Verdragen en de gedragscode voor commissarissen zijn mij ook bekend en 
ik zal ze volledig naleven; voorts verzeker ik u dat ik de voorzitter van de Commissie op de 
hoogte heb gesteld van alle persoonlijke en politieke omstandigheden die tot een 
belangenconflict met mijn werk als lid van de Europese Commissie zouden kunnen leiden.

Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement en de 
commissies ervan

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording 
willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?

Als kandidaat-lid van de Commissie ondersteun ik ten volle het collegialiteitsbeginsel als 
fundament voor het goede functioneren van de Commissie. Collegialiteit vormt de basis voor 
evenwichtige beslissingen waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende aspecten 
van het besluitvormingsproces en staat garant voor de samenhang van ons beleid en onze 
voorstellen.

In het kader van de algemene bevoegdheden van de Commissie als college ben ik 
verantwoordelijk voor de activiteiten van het DG Regionaal beleid. Een goede relatie tussen 
het DG Regionaal beleid, mijn kabinet en mij berust op loyaliteit, wederzijds respect en 
vertrouwen, transparantie en een open informatiestroom tussen de diensten en het politieke 
niveau. Dat is een noodzakelijke voorwaarde  voor de uitoefening van mijn bevoegdheden.

Ik verzeker het Europees Parlement dat ik bereid ben om een open en constructieve politieke 
dialoog te voeren over alle zaken die tot mijn portefeuille behoren. Dit is in overeenstemming 
met het beginsel van goed bestuur en zo wordt volledig recht gedaan aan het grote belang van 
de democratische controle door het Europees Parlement.

3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in 
het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met 
betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het 
Parlement op voet van gelijkheid met de Raad van informatie en documenten te 
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voorzien?

De betrekkingen tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement moeten gebaseerd 
zijn op transparantie, wederzijds vertrouwen en respect alsook de bereidheid om in het belang 
van de burgers samen te werken. Ik zal mij er volledig voor inzetten om een transparante 
informatiestroom naar het Europees Parlement op gang te houden, zoals dit in het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen de instellingen vastgelegd is. Voor een goed 
bestuur is het nodig dat er bij de beleidsvorming uitgebreid rekening wordt gehouden met de 
verschillende standpunten. Daarom sta ik volledig achter het streven van de Commissie om de 
transparantie ook ten opzichte van het algemene publiek te verbeteren.

De samenwerking met de REGI-commissie zal van het grootste belang zijn voor mijn 
toekomstige werkzaamheden binnen de Europese Commissie. Ik zal streven naar een 
constructieve dialoog met deze commissie en zie uit naar open en vruchtbare besprekingen 
met de leden ervan. Voorts zou ik graag een relatie van wederzijds vertrouwen met de leden 
van de commissie willen opbouwen en het spreekt vanzelf dat ik bereid ben tot bilaterale 
bijeenkomsten en andere vormen van directe communicatie. Ik beschouw deze hoorzitting als 
een eerste belangrijke gelegenheid om zo’n goede werkrelatie met de REGI-commissie op te 
bouwen.

Ik zie het Europees Parlement in het algemeen en de REGI-commissie in het bijzonder als 
kundige en waardevolle partners om het regionaal beleid verder mee te ontwikkelen. In 
overeenstemming met het kaderakkoord zal ik het Europees Parlement regelmatig op de 
hoogte brengen van de naar aanleiding van zijn resoluties genomen maatregelen. Verder zal ik 
ervoor zorgen dat het Europees Parlement overeenkomstig het kaderakkoord alle informatie 
en documentatie op het terrein waarvoor ik bevoegd ben wordt verstrekt.

Beleidskwesties

4. Wat zijn de drie voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u 
aangeboden portefeuille wilt nastreven, en hoe denkt u in dat verband om te gaan 
met de financiële, economische en sociale crisis en de punten van zorg in verband 
met de duurzame ontwikkeling?

Als mijn eerste prioriteit beschouw ik de formulering van het toekomstige cohesiebeleid voor 
de tijd na 2013 voor de regio’s van Europa bij hun aanpak van nieuwe uitdagingen en bij hun 
voorbereidingen voor de overgang naar de economie van morgen. Ik vind dat het 
cohesiebeleid betrekking dient te hebben op de gehele EU en haar regio’s en ten goede moet 
komen aan haar burgers. Dit is een kernbeleid voor de EU als geheel, dat van essentieel 
belang is voor onze gemeenschappelijke aspiraties. In een periode van onzekerheid als gevolg 
van de economische en financiële crisis is het van essentieel belang om het vertrouwen te 
herstellen. Het cohesiebeleid brengt het Europese project dichter bij het dagelijkse leven van 
de Europese burgers. Ik wil de algehele samenhang van het optreden van de EU versterken 
door middel van nauwere coördinatie met ander EU-beleid en een duidelijker afstemming van 
het cohesiebeleid op de voornaamste strategische agendapunten van de Europese Unie met het 
oog op de uitvoering van de strategie EU 2020. Ik wil het met het cohesiebeleid verbonden 
systeem van meerlagig bestuur verder ontwikkelen door het eenvoudiger, resultaatgerichter en
doeltreffender te maken. Ik denk niet dat dit een gemakkelijke taak zal zijn, maar ik ben van 
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mening dat het cohesiebeleid een voorname rol moet blijven spelen bij de ondersteuning van 
de duurzame ontwikkeling in de gehele Europese Unie en tegelijkertijd bij de bevordering van 
de Europese integratie. Ik kijk met belangstelling uit naar een zeer intensieve dialoog met het 
Europees Parlement, en met name met de REGI-commissie, om het nieuwe beleid vorm te 
geven.

Mijn tweede prioriteit betreft de ondersteuning van de lidstaten en de regio’s om met succes 
uit de crisis te raken. Daarom speelt het cohesiebeleid een uiterst belangrijke rol bij het 
Europees economisch herstelplan. Met het oog hierop en met de ondersteuning van het 
Europees Parlement zijn een aantal wettelijke en financiële maatregelen reeds goedgekeurd of 
staan zij op het punt om te worden goedgekeurd. Het cohesiebeleid is natuurlijk niet het 
voornaamste instrument bij de bestrijding van een crisis. Eerder het tegendeel: de "raison 
d'être" en de doelstellingen ervan zijn onmiskenbaar voor de lange termijn bedoeld. Deze 
gerichtheid op de lange termijn kan nu juist bijdragen tot de bestrijding van de recessie op de 
kortere termijn. Ten eerste vormt het cohesiebeleid een stabiele financieringsbron. De
middelen voor de huidige periode zijn tot 2015 vastgelegd en daarom hoeven de lidstaten en 
de regio’s zich ondanks de ernstige fiscale beperkingen geen zorgen te maken over de toegang 
tot financiële middelen. Ten tweede stimuleert het cohesiebeleid ook de vraag op de korte 
termijn wanneer andere financieringsbronnen dreigen op te drogen, waarbij de beginselen van 
een duurzaam gebruik van middelen niet uit het oog worden verloren. En ten slotte het 
belangrijkste: het cohesiebeleid biedt enerzijds de helpende hand bij het overwinnen van de 
crisis, maar draagt anderzijds bij tot de langetermijndoelstellingen van de Europese Unie voor 
de opbouw van duurzamere, groenere en sterke kennisgebaseerde economieën. Ik zal actief 
met de lidstaten en de regio’s samenwerken om een optimaal gebruik van onze middelen te 
waarborgen en zal verslag uitbrengen aan het Europees Parlement over de behaalde resultaten. 

Mijn derde prioriteit is de verwezenlijking van een grotere transparantie en een verbetering 
van de controleomgeving binnen het cohesiebeleid om de wettigheid en regelmatigheid van 
door de EU medegefinancierde uitgaven te garanderen. Het door de Europese Rekenkamer 
gemelde foutenpercentage ligt volgens mij nog hoog en de pogingen om het omlaag te 
brengen, met name op de gebieden met de hoogste risico’s, moeten worden voortgezet De 
uitvoering van de strenge aanpak van het actieplan ter versterking van de toezichthoudende 
rol van de Commissie bij structurele acties lijkt de juiste methode. Daarnaast zal ik al het 
mogelijke in het werk stellen om een optimaal effect te sorteren met de aangescherpte 
controleregelingen en de onlangs goedgekeurde vereenvoudigingsmaatregelen voor de 
periode 2007-2013 en om de gevolgen ervan voor het foutenpercentage zo spoedig mogelijk 
zichtbaar te maken. De jaarlijkse samenvattingen zijn in dit opzicht een belangrijk hulpmiddel 
om de verantwoordingsplicht van de lidstaten in het kader van het gedeelde beheer te 
verbeteren. Ik hoop op de actieve ondersteuning van het Europees Parlement bij de 
driejaarlijkse herziening van het Financieel Reglement in 2010 om de meerwaarde van de 
jaarlijkse samenvattingen te vergroten.

5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u voornemens 
voor te leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen 
kunt u doen vooral ten aanzien van de in de bijlage opgenomen prioriteiten en 
verzoeken van de commissies die onder uw bevoegdheid zouden vallen? Hoe zou u 
persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit van wetsvoorstellen?
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De belangrijkste initiatieven die ik de komende twee jaar wil bevorderen zijn:

 het strategisch verslag over de bijdrage van het cohesiebeleid aan de 
Lissabonstrategie;

 de strategie van de Europese Unie voor het Donaugebied;
 beoordeling van de uitvoering van de EU-strategie voor het Oostzeegebied;
 toekomstig cohesiebeleid: het vijfde cohesieverslag en het nieuwe regelgevingskader 

voor de periode na 2013. Met het oog op de goede kwaliteit van de wetsvoorstellen 
zal ik zowel binnen de Commissie als in samenwerking met de Europese instellingen, 
waaronder het Parlement, en andere belanghebbende partijen mechanismen voor een 
nauwgezette coördinatie opzetten;

 voorstel voor een herziening van de EU-verordening inzake het Solidariteitsfonds: ik 
ben vastbesloten de onderhandelingen in de Raad in nauwe samenwerking met het 
Europees Parlement nieuw leven in te blazen;

 ook ben ik van plan om op basis van evaluaties en analytische rapporten geregeld 
debatten op hoog niveau met het Europees Parlement en andere instellingen te 
organiseren over de resultaten en prestaties van het cohesiebeleid.

Ik weet dat een aantal van deze punten nauw bij uw prioriteiten aansluiten. Wij hebben nog 
alle tijd om hier uitvoeriger op in te gaan, om te beginnen tijdens de hoorzitting. maar ik wil u 
graag al een paar eerste, persoonlijke overwegingen ten aanzien van een aantal ervan 
meedelen.

Ik ben ervan overtuigd dat coördinatie tussen overheidslagen en beleidsterreinen essentieel is 
voor de uitvoering van de EU-beleidsprioriteiten. Het cohesiebeleid biedt een uniek en 
modern systeem voor meerlagig bestuur. Bij dat beleid wordt lokale en regionale kennis naar 
waarde geschat en benut. Het laat deze kennis aansluiten bij de strategische koers van de EU 
en zorgt voor de coördinatie van het optreden van diverse overheidslagen. In de toekomst 
moet dit systeem verder worden ontwikkeld en wij dienen na te gaan hoe de rol van de 
regionale en lokale actoren versterkt kan worden.

Het cohesiebeleid moet voor het hele grondgebied van de Unie van betekenis zijn. Het 
Verdrag erkent dat de regionale dimensie van het EU-beleid van wezenlijk belang is voor de 
verwezenlijking van de hoofddoelstellingen ervan en het beperkt interventies in het kader van 
het cohesiebeleid niet tot de armste gebieden. Dit beginsel wordt nog verder onderbouwd door 
de introductie van het concept territoriale samenhang. Het is duidelijk dat het voor het 
concurrentievermogen van de Unie van essentieel belang is om de werkzaamheden van alle 
regio’s te ondersteunen, die zich geconfronteerd zien  met de noodzaak zich aan te passen aan 
de globale uitdagingen en de risico’s van verlies van concurrentievermogen, werkgelegenheid 
en sociale cohesie. Ten slotte heeft de Lissabonstrategie te lijden gehad van het feit dat de 
EU-visie op lokaal en regionaal niveau onvoldoende gedragen en begrepen werd. Haar 
opvolgster, de strategie EU 2020, kan alleen slagen als alle EU-burgers worden 
gemobiliseerd. In die zin is cohesiebeleid voor mij ontwikkelingsbeleid.

Het additionaliteitsbeginsel is van cruciaal belang om de structurele functie van het 
cohesiebeleid te handhaven. Zonder additionaliteit zou het cohesiebeleid uitsluitend 
neerkomen op een overdracht van middelen die in de begroting van de lidstaten zouden 
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verdwijnen en voor uiteenlopende doeleinden zouden worden aangewend. Dit zou eigenlijk 
geen structureel, laat staan een regionaal beleid, op Europees niveau rechtvaardigen.
Bovendien zou hierdoor iedere andere vorm van Europese meerwaarde dan die in financieel 
opzicht wegvallen en zou het voor het cohesiebeleid uitgetrokken budget onder enorme druk 
komen te staan.

Ik weet dat het beleid soms bekritiseerd wordt, omdat het zo complex van aard is. Ik zal dit 
probleem serieus aanpakken. Via de verordeningen voor de periode 2007-2013 zijn al een 
aanzienlijk aantal vereenvoudigingen ingevoerd, zoals de vermindering van het aantal 
fondsen, de gedeeltelijke afsluiting en de mogelijkheid dat de lidstaten de subsidiëringsregels 
bepalen. De recente wijzigingen die inmiddels aan het Parlement zijn voorgelegd, zullen ook 
een bijdrage leveren aan het herstelproces doordat de middelen sneller worden vrijgemaakt en 
de uitvoeringsbepalingen nog verder worden vereenvoudigd. Op het punt van de 
vereenvoudiging zullen wij voorts onderzoeken hoe het evenredigheidsbeginsel beter kan 
worden toegepast bij het cohesiebeleid.

Toch moet niet uit het oog worden verloren dat gezond financieel beheer en vereenvoudiging 
niet met elkaar in strijd zijn. Vereenvoudiging betekent niet dat de voorschriften ter 
waarborging van de wettelijkheid en regelmatigheid van de EU-uitgaven versoepeld moeten 
worden. Ik ben van plan rigoureuze maatregelen te nemen om het foutenpercentage omlaag te 
brengen.

Ik ben ervan overtuigd dat een op integratie gericht overheidsbeleid gunstiger is voor de 
ontwikkeling dan allerlei ad-hocmaatregelen. Zo kan synergie worden bereikt, kan worden 
voorkomen dat er te veel of te weinig collectieve goederen ter beschikking worden gesteld en 
gegarandeerd worden dat de overheidsmaatregelen op hetzelfde doel zijn gericht en dat 
tegenstrijdige resultaten vermeden worden. Het is mijn vaste voornemen om geïntegreerde 
benaderingen te intensiveren, zowel ten aanzien van het functioneren van het cohesiebeleid 
als ten aanzien van de relatie van dat beleid met ander EU-beleid.

De ervaring leert dat de inschakeling van de regionale en lokale autoriteiten en van alle andere 
relevante actoren onontbeerlijk is voor het welslagen van het beleid. Er moet echter ook nog 
veel werk worden verzet om een daadwerkelijk en actief partnerschap tot stand te brengen, die 
niet alleen functioneert tijdens het voorbereidings- en onderhandelingsproces, maar ook in 
alle andere fasen van de levenscyclus van de operationele programma’s: implementatie, 
toezicht en evaluatie. Ik neem deze kwestie zeer serieus, maar ben van mening dat 
partnerschap zich niet leent voor oplossingen die gemakkelijk van bovenaf kunnen worden 
opgelegd: goed partnerschap berust uiteindelijk op wederzijds vertrouwen.


