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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE

PARLAMENTULUI EUROPEAN

ADRESATE COMISARULUI DESEMNAT

Johannes HAHN

(Politica regională)

Competență generală, angajament european și independență personală

1. Ce aspecte ale experienței și calificării Dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante din perspectiva de a deveni Comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să vă incumbe? Ce anume vă 
motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului 
European și cum veți proceda pentru a da asigurări că niciuna dintre activitățile 
Dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune sub semnul 
întrebării îndeplinirea sarcinilor Dumneavoastră în cadrul Comisiei?

De-a lungul întregii mele cariere profesionale și politice, Europa și Uniunea Europeană au 
constituit întotdeauna cadrul general al activității mele. Încă de la începutul activităților mele 
politice am fost devotat ideii unei Europe unite fără frontiere. La începutul anilor '80 am făcut 
parte dintr-un grup de tineri politicieni ai Partidului Popular Austriac care au susținut pentru 
prima dată aderarea Austriei la Comunitățile Europene. În cadrul acestui grup, am organizat 
discuții în toate regiunile Austriei și am reușit să convingem partidul în legătură cu avantajele 
aderării la CE și ale angajamentului într-o direcție pro-europeană fermă.

Dețin o experiență îndelungată ca politician la nivel regional. De-a lungul mai multor ani am 
fost mai întâi membru al Parlamentului regional din Viena, apoi al Guvernului regional din 
Viena. În activitatea mea m-am concentrat pe probleme de sănătate și cultură.

În calitate de ministru federal pentru știință și cercetare al guvernului austriac am realizat 
parteneriate regionale și transfrontaliere puternice în domeniile științei și cercetării. Am 
fondat „Grupul de la Salzburg”, un grup informal de miniștri din mai multe țări din Europa 
centrală și de sud (PL, CZ, SK, HU, SI, RO, BG, CY, MT și Elveția) care abordează 
necesitatea unei mai bune coordonări regionale în cazul alocării infrastructurii de excelență 
pentru cercetare.

Cetățenii Europei se identifică într-o mare măsură cu regiunile lor. Am convingerea că 
regiunile Europei au un rol important, și anume acela de a „crea punți” între activitățile 
instituțiilor europene și viața de zi cu zi a cetățenilor. Intenționez să lucrez împreună cu 



CM\800390RO.doc 3/7 PE431.136v01-00

RO

regiunile, pentru cetățenii acestora și în numele solidarității europene, solidaritate care 
funcționează prin intermediul dezvoltării.

Sunt pe deplin conștient de obligațiile prevăzute în tratate de a asigura independența 
membrilor Comisiei Europene și mă angajez ferm să respect cele mai înalte standarde de 
etică. Prin urmare, în noiembrie am încetat orice activitate, atât ca președinte al ramurii 
vieneze a Partidului Popular Austriac, cât și în cadrul oricărui comitet de partid. Până la 
alegerea unui nou președinte a fost numit un președinte interimar al partidului. Am completat 
declarația de interese și mă voi abține de la orice acțiune care ar putea da naștere la îndoieli în 
legătură cu independența mea personală. De asemenea, am luat cunoștință de dispozițiile 
tratatelor și de Codul de conduită al comisarilor, pe care le voi respecta cu strictețe și mă 
angajez să informez președintele Comisiei în legătură cu orice situație politică sau personală 
care ar putea cauza un conflict de interese în legătură cu activitatea mea ca membru al 
Comisiei Europene.

Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile sale

2. Cum ați caracteriza rolul Dumneavoastră ca membru(ă) în Colegiul comisarilor?
În ce sens v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile 
acțiuni și pentru acelea ale serviciilor Dumneavoastră?

În perspectiva de a deveni membru al Comisiei, subscriu pe deplin colegialității ca principiu 
de bază al funcționării Comisiei. Colegialitatea constituie baza unor decizii ponderate care țin 
cont de diferite aspecte ale procesului decizional și asigură coerența politicilor și propunerilor 
noastre.

În cadrul competenței generale a Comisiei în calitate de colegiu, mă consider răspunzător de 
politica și activitățile Direcției Generale Politica Regională. O bună relație între DG Politica 
Regională, cabinet și comisar se va baza pe fidelitate, respect reciproc și încredere, 
transparență și un flux deschis de informații între servicii și nivelul politic. Aceasta reprezintă 
o condiție necesară în vederea exercitării responsabilităților mele.

Doresc să asigur Parlamentul European în legătură cu dorința mea de a avea un dialog politic 
deschis și constructiv în legătură cu orice problemă din portofoliul meu. Aceasta corespunde 
principiului bunei guvernanțe și respectă pe deplin importanța majoră a controlului 
democratic exercitat de Parlamentul European.

3. Ce angajamente specifice sunteți pregătit(ă) să vă asumați în termeni de 
transparență sporită, cooperare mai intensă și luare efectivă în considerare a 
pozițiilor și cererilor Parlamentului în materie de inițiative legislative, inclusiv în 
lumina intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește 
inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți informații și 
documente Parlamentului și Consiliului deopotrivă?

Relația dintre Comisia Europeană și Parlamentul European trebuie să se bazeze pe 
transparență, încredere reciprocă, respect și dorința de a coopera în interesul cetățenilor. Mă 
angajez pe deplin să asigur un flux de informații transparent către Parlamentul European, 
astfel cum prevede acordul-cadru dintre instituții. Buna guvernanță necesită o integrare largă a 
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diferitelor viziuni în procesul de elaborare a politicilor. Prin urmare, susțin pe deplin toate 
eforturile depuse de Comisie pentru îmbunătățirea transparenței către publicul larg.

În perspectiva de a deveni membru al Comisiei Europene, cooperarea cu comisia REGI va 
deține o importanță majoră în activitatea mea. Voi căuta că stabilesc un dialog constructiv cu 
această comisie și aștept cu interes discuțiile deschise și utile cu membrii săi. Mai mult, 
dorința mea este de a stabili o relație de încredere reciprocă cu membrii acestei comisii și, 
desigur, voi fi dispus să particip la întâlniri bilaterale sau la alte forme de comunicare directă.
Consider că audierea va fi prima ocazie importantă de a începe stabilirea unei bune relații de 
lucru.

Consider că Parlamentul European în general, și comisia REGI în special, reprezintă un 
partener puternic și apreciat pentru dezvoltarea în continuare a politicii regionale. Așa cum s-a 
convenit în acordul-cadru, voi informa periodic Parlamentul European în legătură cu acțiunile 
luate ca urmare a rezoluțiilor sale. Mai mult, mă voi asigura că Parlamentul European va 
primi deopotrivă toate informațiile și documentația din domeniul meu de responsabilitate, 
astfel cum prevede acordul-cadru.

Întrebări legate de politică

4. Care sunt cele trei mari priorități asupra cărora intenționați să vă axați în cadrul 
portofoliului ce vă este propus, ținând seama, acolo unde este cazul, de criza 
financiară, economică și socială și de preocupările legate de dezvoltarea durabilă?

Prima mea prioritate este pregătirea viitoarei politici de coeziune post-2013 pentru regiunile 
Europei, care se confruntă cu noi provocări și se pregătesc pentru trecerea la economia 
viitorului. Consider că politica de coeziune ar trebui să se adreseze întregii UE și tuturor 
regiunilor acesteia, în beneficiul cetățenilor europeni. Ea reprezintă o politică fundamentală 
pentru întreaga UE și centrală pentru atingerea aspirațiilor noastre comune. Într-o perioadă de 
incertitudine cauzată de criza financiară și economică, restabilirea încrederii este esențială.
Politica de coeziune aduce proiectul european mai aproape de viața de zi cu zi a cetățenilor 
UE. Intenția mea este de a consolida coerența de ansamblu a intervenției UE prin stabilirea 
unei mai strânse coordonări cu alte politici ale UE și printr-o aliniere mai clară a politicii de 
coeziune cu agenda strategică principală a Uniunii, îndeplinind obiectivele strategiei 
UE 2020. Intenționez să consolidez sistemul de guvernanță pe mai multe niveluri al politicii 
de coeziune, făcându-l mai simplu, mai orientat către rezultate și mai eficient. Sunt convins că 
această sarcină nu este ușoară. Însă consider că politica de coeziune trebuie să joace în 
continuare un rol major în sprijinirea dezvoltării durabile în toată Uniunea, promovând în 
același timp integrarea europeană. Aștept cu interes un dialog susținut cu Parlamentul 
European și în special cu comisia REGI pentru elaborarea noii politici.

A doua prioritate a mea o reprezintă susținerea statelor membre și a regiunilor pentru a ieși cu 
succes din criză. Acesta este motivul pentru care politica de coeziune a jucat un rol important 
în planul european de redresare economică. În acest scop și cu sprijinul Parlamentului 
European, un număr de măsuri legislative și financiare au fost sau sunt pe cale de a fi 
adoptate. Politica de coeziune nu este, desigur, principalul instrument de combatere a crizei.
Dimpotrivă, justificarea acesteia și obiectivele sale sunt în mod clar pe termen lung. Dar 
tocmai această caracteristică de a fi pe termen lung va ajuta combaterea recesiunii pe termen 



CM\800390RO.doc 5/7 PE431.136v01-00

RO

scurt. În primul rând, politica de coeziune reprezintă o sursă stabilă de finanțare. Întrucât 
fondurile pentru perioada actuală sunt acordate până în 2015, statele membre și regiunile au 
mai puține motive de preocupare în legătură cu accesul la finanțare, în ciuda constrângerilor 
serioase de natură fiscală cu care se confruntă. În al doilea rând, politica de coeziune 
stimulează, de asemenea, cererea pe termen scurt atunci când alte surse de finanțare riscă să 
fie epuizate, respectând totodată principiile utilizării durabile a acestor fonduri. În al treilea 
rând, și în același timp cel mai important, prin contribuția la ieșirea din criză politica de 
coeziune își aduce aportul la obiectivele pe termen lung ale Uniunii Europene care vizează 
obținerea unor economii bazate pe cunoaștere puternice, mai durabile și mai ecologice. Voi 
lucra activ împreună cu statele membre și cu regiunile pentru a asigura cea mai bună utilizare 
a resurselor de care dispunem și voi raporta Parlamentului European progresul obținut.

A treia prioritate este creșterea transparenței și îmbunătățirea mediului de control din politica 
de coeziune pentru a asigura legalitatea și regularitatea cheltuielilor cofinanțate de UE.
Consider că rata de eroare raportată de Curtea de Conturi Europeană continuă să fie ridicată și 
că eforturile pentru reducerea acesteia trebuie să continue, cu un accent deosebit pe domeniile 
care prezintă riscul cel mai ridicat. Cea mai bună cale o reprezintă implementarea abordării 
stricte, stabilită odată cu planul de acțiune, de consolidare a rolului de supraveghere al 
Comisiei pentru acțiunile structurale. În paralel, voi depune toate eforturile nu numai pentru a 
asigura efectul deplin al activităților de control sporit și al măsurilor recent adoptate privind 
simplificarea pentru perioada 2007-2013, ci și pentru ca impactul acestora asupra ratei de 
eroare să fie vizibil cât mai curând posibil. În acest sens, sintezele anuale reprezintă un 
instrument important pentru ameliorarea responsabilității statelor membre din cadrul 
gestionării comune. În cadrul revizuirii trienale a regulamentului financiar din 2010, contez pe 
asistența activă a Parlamentului European în vederea creșterii valorii adăugate a sintezelor 
anuale.

5. Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și în 
conformitate cu ce calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce 
privește, în special, prioritățile comisiilor și solicitările legate de acestea care s-ar 
înscrie în sfera portofoliului Dumneavoastră? În ce fel ați asigura, Dumneavoastră 
personal, buna calitate a propunerilor legislative?

Cele mai importante inițiative pe care intenționez să le duc mai departe sunt următoarele:

 Raport strategic privind contribuția politicii de coeziune la Strategia de la Lisabona.
 O strategie UE privind regiunea Dunării.
 Evaluarea implementării strategiei privind Marea Baltică.
 Viitoarea politică de coeziune: Al cincilea raport de coeziune și noul cadru de 

reglementare pentru perioada post-2013. Pentru a asigura calitatea propunerilor 
legislative, voi institui mecanisme de coordonare strânsă atât în cadrul Comisiei, cât și 
cu instituțiile europene, inclusiv Parlamentul, și cu alți actori.

 Propunere de revizuire a regulamentului privind Fondul de solidaritate al UE: sunt 
hotărât să reinițiez negocierile de la nivelul Consiliului, în strânsă colaborare cu 
Parlamentul European.
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 De asemenea, intenționez să organizez dezbateri periodice la nivel înalt cu 
Parlamentul European și cu alte instituții asupra rezultatelor și performanței politicii 
de coeziune pe baza evaluărilor și rapoartelor analitice.

Sunt conștient că există un număr de probleme foarte strâns legate de prioritățile 
dumneavoastră. Deși există un timp alocat discutării detaliate a acestora, începând cu 
audierea, aș dori să vă ofer primele păreri personale referitoare la câteva dintre acestea.

Sunt convins că o coordonare între nivelurile de guvernare și între domeniile politicilor 
reprezintă un mecanism de bază pentru realizarea priorităților politicilor UE. Politica de 
coeziune oferă un sistem de guvernanță pe mai multe niveluri, unic și modern, care pune în 
valoare și fructifică cunoașterea de la nivel local și regional, combinând-o cu gestionarea 
strategică a UE, și coordonează intervențiile între diferite niveluri ale guvernului. Pe viitor, 
acest sistem ar trebui consolidat și ar trebui examinate modalitățile de a mări importanța 
actorilor regionali și locali.

Politica de coeziune ar trebui să fie relevantă pentru întreg teritoriul Uniunii. Tratatul 
recunoaște că dimensiunea regională a politicilor UE este fundamentală pentru atingerea 
principalelor sale obiective și nu limitează intervenția politicii de coeziune la zonele cele mai 
sărace. Acest principiu este susținut și mai mult prin introducerea noțiunii de coeziune 
teritorială. Este evident că pentru competitivitatea Uniunii este esențială susținerea activității 
tuturor regiunilor, care se confruntă cu necesitatea de a se adapta la provocările globale și cu 
riscul unor pierderi în materie de competitivitate, ocupare a forței de muncă și coeziune 
socială. În fine, Strategia de la Lisabona a suferit ca urmare a unor insuficiențe legate de 
asumarea și de înțelegerea viziunii UE la nivel local și regional. Succesorul acesteia, strategia 
UE 2020, necesită mobilizarea tuturor cetățenilor UE pentru a avea succes. În acest sens, 
politica de coeziune reprezintă pentru mine o politică de dezvoltare.

Principiul adiționalității este crucial pentru menținerea funcției structurale a politicii de 
coeziune. În lipsa adiționalității, politica de coeziune s-ar transforma într-un simplu transfer 
prin care resursele ar dispărea în bugetul statelor membre și ar fi utilizate în alte scopuri.
Acest lucru ar justifica cu greu o politică structurală, și cu atât mai puțin o politică regională, 
la nivel european. Mai mult, aceasta ar elimina orice valoare adăugată europeană cu excepția 
celei financiare și ar pune o presiune economică enormă asupra bugetului alocat politicii de 
coeziune.

Sunt conștient că politica de coeziune este uneori criticată pentru complexitatea sa. Deși 
intenționez să abordez cu seriozitate această problemă, regulamentele privind perioada 
2007-2013 au introdus deja un număr considerabil de simplificări, cum ar fi reducerea 
numărului de fonduri, închiderea parțială și posibilitatea ca statele membre să stabilească 
regulile de eligibilitate. Recentele modificări supuse în prezent atenției Parlamentului vor 
sprijini, de asemenea, procesul de redresare prin eliberarea mai rapidă a fondurilor și prin 
simplificarea în continuare a normelor de punere în aplicare. În ceea ce privește simplificarea, 
vom examina și modalitățile de ameliorare a aplicării principiului proporționalității în cadrul 
politicii de coeziune.

Este însă important să nu uităm că buna gestiune financiară și simplificarea nu se află în 
contradicție. Simplificarea nu înseamnă că normele care asigură legalitatea și regularitatea 
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cheltuielilor UE ar trebui să fie mai puțin stricte. Intenționez să mă concentrez asupra unor 
acțiuni riguroase de reducere a ratei de eroare.

Sunt convins că dezvoltarea este susținută mai bine prin politici publice care mai degrabă 
integrează decât separă intervențiile pe teren. Aceasta permite crearea de sinergii, evitând o 
ofertă prea mare sau prea mică de bunuri publice de bază, asigurând o evoluție în aceeași 
direcție a acțiunilor publice și evitând obținerea unor rezultate contradictorii. Intenționez să 
asigur consolidarea abordărilor integrate atât prin modul de operare a politicii de coeziune, cât 
și prin relația acesteia cu alte politici ale UE.

Experiența acumulată arată că implicarea atât a autorităților regionale și locale, cât și a tuturor 
celorlalți actori relevanți este esențială pentru asigurarea succesului politicii. Cu toate acestea, 
este adevărat că, înainte de a obține un parteneriat efectiv și activ, mai sunt multe de făcut atât 
în procesul de pregătire și de negociere, cât și în celelalte etape ale desfășurării programelor 
operaționale: implementarea, monitorizarea și evaluarea. Deși privesc această problemă cu 
toată seriozitatea, consider că parteneriatul reprezintă un domeniu în care soluțiile nu pot fi 
impuse cu ușurință pe cale ierarhică de sus în jos: un bun parteneriat este, în ultimă instanță, 
rezultatul încrederii reciproce.


