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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

22.12.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Wysłuchanie pana Johannesa Hahna, kandydata na komisarza ds. polityki 
regionalnej

W załączeniu przesyłamy Państwu pisemne odpowiedzi nadesłane przez pana Johannesa 
Hahna.

Sekretariat



PE431.136v01-00 2/7 CM\800390PL.doc

PL

ODPOWIEDZI KANDYDATA NA KOMISARZA

NA PYTANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Johannes HAHN

(Polityka regionalna)

Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pańskich kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłby Pan odpowiedzialny? Co skłania Pana do ubiegania się to 
o stanowisko? W jaki sposób może Pan wykazać przed Parlamentem Europejskim 
swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność prowadzona w 
przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie poddawać w wątpliwość 
sprawowanych przez Pana obowiązków w Komisji?

W trakcie całej mojej kariery zawodowej i politycznej Europa oraz Unia Europejska zawsze 
stanowiły szeroko pojęte ramy mojej pracy. Od początku mojej działalności politycznej 
byłem zaangażowany w upowszechnianie idei zjednoczonej Europy bez granic. Byłem m.in. 
w grupie młodych polityków działających w Austriackiej Partii Ludowej, którzy jako pierwsi 
nawoływali do przystąpienia Austrii do Wspólnot Europejskich na początku lat 80-tych.
Organizowaliśmy wówczas debaty w całej Austrii i udało nam się przekonać partię o zaletach 
przystąpienia do WE oraz skierować ją na zdecydowanie proeuropejski tor.

Mam długie doświadczenie jako polityk działający na szczeblu regionalnym. Przez wiele lat 
byłem członkiem najpierw regionalnego parlamentu w Wiedniu, a następnie rządu 
regionalnego w Wiedniu. W mojej pracy koncentrowałem się zwłaszcza na sprawach 
związanych ze zdrowiem i kulturą.

Jako minister austriackiego rządu federalnego odpowiedzialny za naukę i badania stworzyłem 
silne regionalne i ponadgraniczne partnerstwa w dziedzinie nauki i badań. Powołałem 
również do życia „Grupę Salzburską”, tj. nieformalną grupę ministrów z kilku krajów Europy 
Środkowej i Południowej (z PL, CZ, SK, HU, SI, RO, BG, CY, MT oraz ze Szwajcarii), która 
zajmuje się rozwiązaniem problemu lepszej regionalnej koordynacji w dziedzinie podziału 
środków na najwyższej jakości infrastrukturę badawczą.

Obywatele Europy w bardzo dużej mierze identyfikują się ze swoimi regionami. Jestem 
przekonany, że europejskie regiony mają do odegrania znaczącą rolę, stanowiąc pomost 
między działaniami instytucji europejskich i codziennym życiem obywateli UE. Moim celem 
jest wspólna praca z regionami na rzecz ich mieszkańców w imię solidarności europejskiej, 
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solidarności, która działa poprzez rozwój.

Jestem w pełni świadomy obowiązków zapisanych w traktatach, które mają na celu 
zapewnienie niezależności Komisji Europejskiej, jestem również głęboko przywiązany do 
przestrzegania najwyższych norm etycznych. W związku z tym w listopadzie zaprzestałem 
wszelkiej działalności jako przewodniczący wiedeńskiego oddziału Austriackiej Partii 
Ludowej oraz udziału we wszystkich komitetach partyjnych. Wyznaczony został p.o. 
przewodniczącego partii, który będzie pełnił obowiązki do czasu wyboru nowego 
przewodniczącego partii. Wypełniłem deklarację o braku konfliktu interesów oraz 
powstrzymam się od wszelkiej działalności, która mogłaby spowodować jakiekolwiek 
wątpliwości dotyczące mojej niezależności. Znane mi są również przepisy traktatów oraz 
Kodeksu postępowania komisarzy, których będę w pełni przestrzegał, i gwarantuję, że 
powiadomię Przewodniczącego Komisji o wszelkich osobistych lub politycznych 
przesłankach, które mogłyby spowodować konflikt interesów w odniesieniu do mojej pracy 
jako członka Komisji Europejskiej.

Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem 
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłby Pan swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznał by się Pan za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 
podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Panu 
departamentów?

Jako przyszły członek Komisji w pełni identyfikuję się z zasadą kolegialności jako filarem 
działalności Komisji. Kolegialność stanowi podstawę dla podejmowania wyważonych 
decyzji, które uwzględniają różne aspekty procesu decyzyjnego, oraz zapewnia spójność 
naszych polityk i proponowanych działań.

W ramach ogólnych kompetencji Komisji jako kolegium widzę siebie jako osobę politycznie 
odpowiedzialną za działalność DG ds. Polityki Regionalnej. Dobre stosunki między DG ds. 
Polityki Regionalnej, moim gabinetem i mną będą się opierać na lojalności, wzajemnym 
szacunku i zaufaniu, przejrzystości i otwartym przepływie informacji pomiędzy podległymi 
mi służbami a szczeblem politycznym. Jest to niezbędny warunek wypełnienia moich 
obowiązków.

Chciałbym zapewnić posłów Parlamentu Europejskiego o mojej chęci prowadzenia otwartego 
i konstruktywnego dialogu politycznego we wszystkich kwestiach dotyczących obszaru, za 
który będę odpowiedzialny. Odzwierciedla to zasadę dobrych rządów i w pełni uwzględnia 
duże znaczenie kontroli demokratycznej realizowanej przez Parlament Europejski.

3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pan gotowy poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z 
planowanymi inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pan gotowy 
udostępnić Parlamentowi informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?
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Relacje między Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim muszą opierać się na 
przejrzystości, wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz na chęci współpracy w interesie 
wszystkich obywateli. Deklaruję w pełni przestrzegać zasad przejrzystego przepływu 
informacji do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z zapisami porozumienia ramowego 
między instytucjami. Zasada dobrych rządów wymaga szerokiego uwzględnienia w procesie 
podejmowania decyzji różnych punktów widzenia. W związku z tym w pełni popieram 
wysiłki podejmowane przez Komisję w celu wzmocnienia przejrzystości również wobec 
opinii publicznej.

Współpraca pomiędzy Komisją Rozwoju Regionalnego (REGI) będzie miała pierwszorzędne 
znaczenie w mojej pracy jako przyszłego członka Komisji Europejskiej. Będę zmierzał w 
kierunku prowadzenia konstruktywnego dialogu z tą komisją oraz owocnych dyskusji z jej 
członkami. Ponadto moim celem jest budowa relacji opartych na wzajemnym zaufaniu z 
członkami komisji. Będę również gotowy do uczestnictwa w dwustronnych spotkaniach i do 
prowadzenia innych rodzajów bezpośredniej komunikacji. W przesłuchaniu na członka 
Komisji upatruję pierwszej ważnej okazji do rozpoczęcia budowy dobrze działających relacji 
z komisją REGI.

Uważam Parlament Europejski, a w szczególności komisję REGI, za ważnego i cennego 
partnera w dalszym rozwijaniu polityki regionalnej. Zgodnie z tym co zostało ustalone w 
porozumieniu ramowym, będę regularnie informował Parlament Europejski o działaniach 
podejmowanych w odpowiedzi na jego rezolucje. Ponadto zapewnię, że w obszarze moich 
kompetencji Parlament Europejski będzie otrzymywał wszystkie informacje i dokumenty, o 
których jest mowa w porozumieniu ramowym.

Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi

4. Jakie są trzy priorytety, do realizacji, których będzie Pan dążył w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
wzrostem?

Moim pierwszym priorytetem jest przygotowanie dla regionów Europy, które zmagają się z 
nowymi wyzwaniami i zmierzają w kierunku gospodarki jutra, przyszłej polityki spójności po 
roku 2013 r. Uważam, że polityka spójności powinna dotyczyć całej UE i jej regionów oraz 
pozytywnie wpływać na życie obywateli. Polityka ta ma zasadnicze znaczenie dla całej UE, 
kluczowe dla osiągnięcia naszych wspólnych celów. W okresie niestabilności będącej 
wynikiem kryzysu gospodarczego i finansowego, priorytetem jest odbudowanie zaufania.
Polityka spójności przybliża projekt, jakim jest integracja europejska, obywatelom Europy w 
ich codziennym życiu. Moim celem jest wzmocnienie ogólnej spójności działań UE poprzez 
ustanowienie większej koordynacji z innymi politykami UE oraz lepsze zharmonizowanie 
polityki spójności z głównymi strategiami politycznymi Unii, oferując w ten sposób wizję UE 
na rok 2020. Planuję wzmocnienie systemu wielopoziomowego zarządzania polityką 
spójności poprzez uczynienie jej prostszą i bardziej zorientowaną na cele oraz bardziej 
skuteczną. Nie uważam, aby było to zadanie proste. Niemniej jednak jestem zdania, że 
polityka spójności nadal powinna odgrywać kluczową rolę w upowszechnianiu 
zrównoważonego rozwoju w całej Unii, promując jednocześnie integrację europejską. Cieszę 
się na możliwość prowadzenia bardzo intensywnego dialogu z Parlamentem Europejskim, a w 
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szczególności z komisją REGI, z myślą o opracowaniu tej nowej polityki.

Moim drugim priorytetem będzie pomoc państwom członkowskim i regionom w 
wychodzeniu z kryzysu. Jest to powód, dla którego polityka spójności odegrała ważną rolę w 
Europejskim planie naprawy gospodarczej. W tym celu, we współpracy z Parlamentem 
Europejskim, wprowadzono wiele środków prawodawczych i finansowych lub środki takie 
niebawem zostaną wprowadzone. Polityka spójności oczywiście nie jest głównym 
instrumentem walki z kryzysem. Wręcz przeciwnie, jej podstawą i celami są zdecydowanie 
działania długookresowe. Lecz to właśnie ten długookresowy charakter może pomóc walczyć 
z krótkookresową recesją. Po pierwsze, polityka spójności zapewnia pewne źródło 
finansowania. W związku z faktem, że fundusze przeznaczone na obecny okres będą 
wykorzystywane do 2015 r. państwa członkowskie i regiony mają mniej powodów do obaw o 
dostęp do źródeł finansowania pomimo zmagania się z poważnymi ograniczeniami 
finansowymi. Po drugie, polityka spójności, nie tracąc z pola widzenia zasad 
zrównoważonego korzystania z funduszy, wzmaga również krótkookresowy popyt, w sytuacji 
kurczenia się pozostałych źródeł finansowania. Po trzecie i najważniejsze, pomagając wyjść z 
kryzysu, polityka spójności przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów Unii 
Europejskiej, zmierzając w kierunku bardziej zrównoważonej i bardziej ekologicznej silnej 
gospodarki opartej na wiedzy. Będę aktywnie współpracował z państwami członkowskimi i 
regionami, aby zapewnić najlepsze możliwe wykorzystanie środków, którymi dysponujemy, 
oraz będę informował Parlament Europejski o postępach w tej dziedzinie.

Moim trzecim priorytetem jest zwiększenie przejrzystości i poprawienie nadzoru nad polityką 
spójności, aby zagwarantować zgodność z przepisami i prawidłowość wydatków 
współfinansowanych przez UE. Uważam, że odsetek błędów zgłaszanych przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy jest nadal zbyt wysoki i konieczne są dalsze wysiłki, by go 
zmniejszyć, mając szczególnie na uwadze obszary stwarzające najwyższe ryzyko. Wdrożenie 
rygorystycznego podejścia ustanowionego w ramach planu działania mającego na celu 
wzmocnienie nadzoru sprawowanego przez Komisję w dziedzinie działań strukturalnych 
wytycza właściwy kierunek postępowania. Równolegle będę podejmował wszelkie możliwe 
wysiłki, by zagwarantować, że bardziej rygorystyczne kontrole oraz przyjęte ostatnio środki 
dotyczące uproszczenia przepisów w latach 2007-2013 przyniosą w pełni oczekiwane 
rezultaty oraz że ich wpływ na zmniejszenie liczby błędów będzie zauważalny najszybciej jak 
to możliwe. W tej kwestii sprawozdania roczne są ważnym narzędziem wzmacniania 
odpowiedzialności państw członkowskich we wspólnym zarządzaniu. W ramach 
odbywającego się co trzy lata przeglądu rozporządzenia finansowego, które będzie miało 
miejsce w 2010 r., liczę na aktywną pomoc Parlamentu Europejskiego w celu zwiększenia 
wartości dodanej rocznych sprawozdań.

5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pan przedstawić 
i zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pan konkretnie zobowiązać, 
w szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych oraz wniosków 
dołączonych do niniejszej ankiety, które obejmuje Pana przedmiot działalności? W 
jaki sposób ze swej strony zapewni Pan wysoką jakość projektów legislacyjnych?

Najważniejszymi inicjatywami, którymi chcę się zająć są:
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 Strategiczne sprawozdanie dotyczące wkładu polityki spójności w osiągnięcie celów 
strategii lizbońskiej.

 Strategia UE na rzecz regionu Dunaju.
 Ocena wdrażania strategii dla regionu Morza Bałtyckiego.
 Przyszłość polityki spójności: piąte sprawozdanie w sprawie spójności oraz nowe 

ramy prawne dla okresu po 2013 r. Aby zapewnić dobrą jakość projektów 
legislacyjnych, wdrożę mechanizm bliskiej współpracy zarówno wewnątrz Komisji, 
jak i z pozostałymi instytucjami europejskimi, w tym Parlamentem, i innymi 
zainteresowanymi stronami.

 Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności UE;
jestem zdeterminowany, aby wznowić negocjacje w Radzie w bliskiej współpracy z 
Parlamentem Europejskim.

 Zamierzam również zorganizować regularne debaty na wysokim szczeblu z 
Parlamentem Europejskim i pozostałymi instytucjami dotyczące wyników i 
skuteczności polityki spójności w oparciu o oceny i sprawozdania analityczne.

Wiem, że istnieje wiele kwestii, które są bardzo zbieżne z priorytetami Parlamentu 
Europejskiego. Chociaż w przyszłości będzie więcej czasu, aby je przedyskutować, już na 
etapie przesłuchania chciałbym przedstawić pierwsze, osobiste przemyślenia dotyczące 
niektórych z nich.

Jestem przekonany, że koordynacja pomiędzy różnymi poziomami sprawowania władzy i 
różnymi obszarami polityki jest kluczowym mechanizmem realizacji priorytetów 
politycznych UE. Polityka spójności oferuje jedyny w swoim rodzaju nowoczesny 
wielopoziomowy system sprawowania władzy, który docenia i wykorzystuje wiedzę zdobytą 
na poziomie lokalnym i regionalnym, łącząc ją ze strategicznymi kierunkami działania UE 
oraz zapewnia koordynację wysiłków podejmowanych na różnych poziomach władzy. W 
przyszłości system ten powinien zostać wzmocniony oraz powinien zbadać możliwości 
zwiększenia roli podmiotów regionalnych i lokalnych.

Polityka spójności powinna odgrywać ważną rolę na całym obszarze UE. W Traktacie 
odnotowano, że regionalny aspekt polityk UE ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia jej 
celów i nie ogranicza działań polityki spójności do najbiedniejszych obszarów. Zasada ta 
została wzmocniona poprzez wprowadzenie pojęcia spójności terytorialnej. Oczywistym jest, 
że dla zapewnienia konkurencyjności Unii, w obliczu potrzeb wynikających z dostosowania 
się do globalnych wyzwań i zagrożeń takich jak utrata konkurencyjności, spadek zatrudnienia 
i ograniczenie spójności społecznej, konieczne jest wspieranie wszystkich regionów. W końcu 
chciałbym zauważyć, że strategia lizbońska ucierpiała z powodu niedostatecznego 
utożsamienia się z nią i zrozumienia wizji UE na poziomie lokalnym i regionalnym. Jej 
następczyni, strategia UE na rok 2020, wymaga mobilizacji wszystkich obywateli UE, jeżeli 
ma okazać się sukcesem. W tym znaczeniu polityka spójności jest dla mnie polityką 
rozwojową.

Zasada dodatkowości ma kluczowe znaczenie dla utrzymania strukturalnej funkcji polityki 
spójności. Bez warunku dodatkowości polityka spójności zmieniałaby się w zwykły system 
transferu, w którym środki znikałyby w budżecie państw członkowskich i byłyby 
wykorzystywane na inne cele. Takie rozwiązanie trudno byłoby uznać za usprawiedliwiające 
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funkcjonowanie polityki strukturalnej, o regionalnej nawet nie wspominając, na poziomie 
europejskim. Poza tym takie podejście wyeliminowałoby wszelką europejską wartość dodaną, 
inną niż wartość finansowa, i spowodowałoby położenie wielkiego nacisku na budżet 
przyznany na politykę spójności.

Jestem świadomy tego, że polityka ta jest czasami krytykowana za jej poziom 
skomplikowania. Zamierzam poważnie zająć się tą sprawą, niemniej jednak należy 
odnotować, że rozporządzenia na lata 2007-2013 wprowadziły już znaczne uproszczenia, 
takie jak liczba funduszy, częściowe zamknięcie oraz możliwość określenia przez państwa 
członkowskie zasad kwalifikowalności. Niedawne zmiany, które zostały przekazane do 
rozważenia przez Parlament, również pomogą w procesie odnowy gospodarczej poprzez 
szybsze uwolnienie funduszy oraz jeszcze większe uproszczenie przepisów wykonawczych.
Odnośnie do uproszczenia powinniśmy również zbadać, jak lepiej zastosować zasadę 
proporcjonalności w ramach polityki spójności.

Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że należyte zarządzanie finansami oraz uproszczenie 
nie stoją w sprzeczności. Uproszczenie nie oznacza, że zasady gwarantujące legalność i 
prawidłowość wydatkowania środków UE powinny być mniej rygorystyczne. Zamierzam 
bowiem skoncentrować swoje wysiłki na zmniejszeniu odsetka błędów.

Jestem przekonany, że rozwojowi lepiej służą obszary polityki publicznej, które prowadzą do 
łączenia, a nie rozdzielania działań na najniższym poziomie. Pozwala to na tworzenie efektu 
synergii, unikając w ten sposób niedostatecznego lub nadmiernego dostarczania 
najważniejszych dóbr publicznych, zapewniając jednocześnie, że działania publiczne idą w 
tym samym kierunku oraz pozwala unikać sprzecznych rezultatów. Moim celem jest 
zapewnienie, że spójne podejście będzie umacniane zarówno na poziomie polityki spójności, 
jak i w stosunku do pozostałych obszarów polityki UE.

Doświadczenie pokazuje, że zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych, jak również 
wszystkich zainteresowanych podmiotów, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sukcesu 
tej polityki. Niemniej jednak prawdą jest również, że nadal istnieje wiele do zrobienia w celu 
wypracowania prawdziwego aktywnego partnerstwa nie tylko w procesie przygotowań i 
negocjacji, lecz również w pozostałych fazach życia programu operacyjnego: wdrażania, 
kontroli i oceny. Kwestia ta jest dla mnie bardzo ważna, uważam jednakże, iż partnerstwo nie 
jest dziedziną, w której rozwiązania mogą zostać łatwo narzucone z góry; skuteczne 
partnerstwo jest w końcu wynikiem wzajemnego zaufania i pewności.


