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ODPOVEDE DEZIGNOVANÉHO ČLENA KOMISIE

NA DOTAZNÍK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Johannes HAHN

(Regionálna politika)

Celkové schopnosti, európska angažovanosť a osobná nezávislosť

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a Vašich skúseností sú obzvlášť dôležité 
pre to, aby ste sa stali komisárom a podporovali všeobecné európske záujmy, 
najmä v oblasti, za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Aké 
záruky nezávislosti môžete predložiť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna minulá, súčasná alebo budúca Vami vykonávaná činnosť 
nemohla spochybniť výkon Vašich úloh v rámci Komisie?

Počas mojej profesionálnej i politickej kariéry boli Európa a Európska únia vždy súčasťou 
širšieho rámca mojej práce. Už od začiatku mojich politických aktivít som zástancom 
myšlienky zjednotenej Európy bez hraníc. Patril som do skupiny mladých politikov, členov 
Rakúskej ľudovej strany, ktorí začiatkom 80-tych rokov ako prví presadzovali vstup Rakúska 
do Európskeho Spoločenstva. Organizovali sme diskusné fóra po celom Rakúsku a dokázali 
presvedčiť stranu o výhodách členstva v ES a o potrebe zvoliť jasný proeurópsky kurz.

Mám za sebou dlhoročné skúsenosti politika na regionálnej úrovni. V tom období som sa stal 
najskôr poslancom spolkového parlamentu pre Viedeň a neskôr aj členom viedenskej 
spolkovej vlády. Ťažiskom moje práce boli oblasti zdravia a kultúry.

Ako člen rakúskej vlády vo funkcii ministra pre vedu a výskum som vybudoval silné 
regionálne a cezhraničné partnerstvá v oblasti vedy a výskumu. Založil som tzv. „salzburskú 
skupinu“, ktorá bola neformálnou skupinou ministrov z viacerých krajín strednej a východnej 
Európy (PL, CZ, SK, HU, SI, RO, BG, CY, MT a Švajčiarska), ktorá sa zaoberala potrebami 
lepšej regionálnej koordinácie pri rozmiestňovaní špičkovej výskumnej infraštruktúry.

Občania Európy sa do veľkej miery identifikujú s regiónom, v ktorom žijú. Som presvedčený, 
že európske regióny zohrávajú dôležitú „spojovaciu“ úlohu medzi činnosťami európskych 
inštitúcií a každodenným životom občanov. Chcem spolupracovať s regiónmi v prospech ich 
obyvateľov a v mene európskej solidarity, ktorá existuje vďaka rozvoju.

Som si plne vedomý povinností zakotvených v zmluvách, ktoré majú zaručiť nezávislosť 
členov Európskej komisie a zaväzujem sa dodržiavať tie najvyššie etické normy. Práve preto 
som sa v novembri vzdal funkcie predsedu viedenskej pobočky Rakúskej ľudovej strany 
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a všetkých aktivít s ňou spojených, ako aj mojej účasti v akýchkoľvek straníckych výboroch.
Do zvolenia nového predsedu strany sa jej vedenia ujal náhradník. Vyplnil som vyhlásenie 
o záujmoch a zdržím sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli spochybniť moju osobnú 
nezávislosť. Rovnako poznám aj ustanovenia v zmluvách a v Kódexe správania komisárov, 
ktoré budem plne rešpektovať a garantujem, že budem predsedu Komisie informovať 
o akejkoľvek osobnej alebo politickej záležitosti, ktorá by mohla spôsobiť konflikt záujmov 
v súvislosti s mojou funkciou člena Európskej komisie.

Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi

2. Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? Do akej miery by ste 
cítili zodpovednosť voči Parlamentu za svoje kroky a za konanie Vašich útvarov?

Ako potenciálny člen Komisie sa plne hlásim ku kolegialite ako k základnému princípu 
fungovania Komisie. Kolegialita je základom rovnováhy pri rozhodovaní, ktoré zohľadňuje 
rôzne aspekty rozhodovacieho procesu a zaručuje koherentnosť našich politík a návrhov.

V rámci všeobecnej právomoci Komisie vidím svoju osobnú politickú zodpovednosť 
a pripravenosť skladať účty za činnosti GR pre regionálnu politiku. Dobré vzťahy medzi GR 
pre regionálnu politiku, mojím kabinetom a mnou sa zakladajú na lojalite, vzájomnom 
rešpekte a dôvere, transparentnosti a otvorenej výmene informácií medzi útvarom a politickou 
úrovňou. To je nevyhnutný predpoklad pre výkon mojich povinností.

Chcem ubezpečiť Európsky parlament, že som pripravený viesť otvorený a konštruktívny 
politický dialóg o otázkach týkajúcich sa môjho rezortu. Budem tak konať v súlade 
so zásadou dobrej správy vecí verejných a plne rešpektovať význam demokratickej kontroly 
Európskym parlamentom.

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať v zmysle širšej transparentnosti, 
posilnenej spolupráce a účinných následných opatrení vyplývajúcich zo stanovísk 
Parlamentu a jeho požiadaviek v súvislosti s legislatívnymi iniciatívami, a to tiež 
so zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy? V súvislosti 
s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi, ste pripravený 
poskytovať Parlamentu informácie a dokumenty na rovnakej úrovni ako Rade?

Vzťah medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom musí byť založený 
na transparentnosti, vzájomnej dôvere, vzájomnom rešpekte a na ochote spolupracovať 
v záujme občanov. Zaväzujem sa poskytovať Európskemu parlamentu transparentné 
informácie tak, ako to vyžaduje rámcová dohoda medzi týmito inštitúciami. Dobrá správa 
vecí verejných si vyžaduje širokú integráciu odlišných názorov do procesu tvorby politík.
Preto plne podporujem všetky snahy Komisie zlepšiť transparentnosť aj vo vzťahu k širokej 
verejnosti.

Spolupráca s Výborom pre regionálny rozvoj (REGI) bude pre výkon mojej funkcie 
potenciálneho člena Európskej komisie mimoriadne dôležitá. Budem sa snažiť 
o konštruktívny dialóg s uvedeným výborom a teším sa na otvorené a plodné diskusie s jeho 
členmi. Okrem iného by som si s členmi tohto výboru rád vybudoval vzťah založený 
na vzájomnej dôvere a je len samozrejmé, že sa nebudem brániť bilaterálnym stretnutiam 
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a iným formám priamej komunikácie. Vypočúvanie vnímam ako prvú významnú príležitosť 
na budovanie takéhoto dobrého pracovného vzťahu s výborom REGI.

Vo všeobecnosti považujem Európsky parlament a najmä výbor REGI za silného a dôležitého 
partnera pre ďalší rozvoj regionálnej politiky. V zmysle rámcovej dohody budem pravidelne 
informovať Európsky parlament o krokoch, ktoré boli prijaté na základe jeho rezolúcií.
Okrem toho zabezpečím, aby v oblasti mojej pôsobnosti Európsky parlament dostával všetky 
informácie a podklady tak, ako je to dohodnuté v rámcovej dohode.

Otázky týkajúce sa politík

4. Ktoré tri hlavné priority hodláte presadzovať v rámci Vám navrhovaného 
portfólia s prípadným zreteľom na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a obavy 
súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom?

Mojou prvou prioritou je pripraviť pre európske regióny budúcu politiku súdržnosti 
na obdobie po roku 2013, keďže ich čakajú nové výzvy a prechod na ekonomiku zajtrajška.
Myslím, že politika súdržnosti by sa mala týkať celej EÚ so všetkými jej regiónmi a prinášať 
výhody pre jej občanov. Ide o jednu z najdôležitejších politík pre EÚ ako celok, ktorá je 
nevyhnutná na dosiahnutie spoločných cieľov. V období neistoty, ktoré priniesla hospodárska 
a finančná kríza, je dôležité získať späť stratenú dôveru. Politika súdržnosti približuje projekt 
Európy každodennému životu občanov EÚ. Pri príprave našej vízie „EÚ 2020“ chcem 
posilniť celkovú koherentnosť intervencie EÚ zlepšením koordinácie s inými politikami EÚ 
a dôkladnejším zosúladením politiky súdržnosti s hlavným strategickým programom EÚ.
Chcem opätovne posilniť politiku súdržnosti v jej systéme viacúrovňovej správy tým, že ho 
zjednoduším, zefektívnim a preorientujem viac na výsledky. Nemyslím si, že to bude 
jednoduchá úloha. Ale domnievam sa, že politika súdržnosti by mala aj naďalej hrať hlavnú 
úlohu pri podporovaní udržateľného rozvoja v celej Únii a zároveň propagovať európsku 
integráciu. Teším sa na veľmi intenzívny dialóg s Európskym parlamentom, a najmä s jeho 
výborom REGI, o príprave novej politiky.

Mojou druhou prioritou bude pomôcť členským štátom a regiónom úspešne prekonať krízu.
Práve preto hrala politika súdržnosti v európskom pláne na oživenie hospodárstva významnú 
úlohu. Na tento účel sa za pomoci Európskeho parlamentu podarilo alebo podarí prijať 
množstvo legislatívnych a finančných opatrení. Politika súdržnosti pochopiteľne nie je 
základným nástrojom boja proti kríze. Práve naopak, jej „raison d'être“ a ciele majú jasný 
charakter dlhodobosti. Ale práve ich dlhodobý charakter môže pomôcť prekonať krátkodobú 
recesiu. Po prvé, politika súdržnosti je predovšetkým stabilným zdrojom financovania. Vďaka 
fondom, ktorých vyplácanie potrvá do roku 2015, môžu mať členské štáty a regióny menšie 
obavy o prístup k financiám tam, kde by inak čelili vážnym fiškálnym obmedzeniam.
Po druhé, politika súdržnosti dokáže tiež naštartovať krátkodobý dopyt tam, kde iné zdroje 
financovania rizika vysychajú, a pritom naďalej dbať na zásadu udržateľného využívania 
fondov. Po tretie, a to považujem za najdôležitejšie, politika súdržnosti nepomáha iba 
prekonať krízu, ale zároveň prispieva k napĺňaniu dlhodobých cieľov EÚ na ceste 
k udržateľnejšej, „zelenšej“ a silnejšej znalostnej ekonomike. Budem aktívne spolupracovať 
s členskými štátmi a regiónmi v snahe zabezpečiť čo najlepšie využívanie našich zdrojov 
a následne podávať správy Európskemu parlamentu o dosiahnutom pokroku.



CM\800390SK.doc 5/6 PE431.136v01-00

SK

Mojou treťou prioritou je zvýšiť transparentnosť a zlepšiť kontroly dodržiavania politiky 
súdržnosti tak, aby sa zaručila zákonnosť a regulárnosť výdavkov spolufinancovaných EÚ.
Percento chybovosti, ktoré zverejnil Európsky dvor audítorov, považujem stále za vysoké 
a snahy o jeho zníženie musia pokračovať a zamerať sa pritom na oblasti, ktoré predstavujú 
najvyššie riziko. Implementácia prísneho postupu, ktorý je predmetom akčného plánu 
na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v štrukturálnych opatreniach, je tou správnou cestou.
Zároveň sa budem všemožne snažiť, aby sa rozšírené kontrolné postupy a nedávno prijaté 
opatrenia na zjednodušenie na obdobie 2007 – 2013 začali plne uplatňovať a aby ich vplyv 
na chybovosť bolo vidieť čo najskôr. V tejto súvislosti sú ročné súhrny dôležitým nástrojom 
na zlepšenie zodpovednosti členských štátoch za spoločný manažment. Pokiaľ ide o trojročnú 
revíziu nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorá pripadá na rok 2010, dúfam, že môžem 
rátať s aktívnou pomocou Európskeho parlamentu s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu ročných 
súhrnov.

5. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy mienite predložiť 
a v akom časovom horizonte? Aké konkrétne záväzky môžete prijať najmä 
v súvislosti s prioritami a požiadavkami výborov, ktoré sú uvedené v prílohe 
a ktoré by patrili do Vášho portfólia? Ako by ste osobne zabezpečili vysokú kvalitu 
legislatívnych návrhov?

Najdôležitejšie iniciatívy, ktorým sa hodlám venovať, sú:

 strategická správa o tom, ako politika súdržnosti prispieva k napĺňaniu Lisabonskej 
stratégie,

 stratégia EÚ pre Dunajský región,
 posúdenie implementácie stratégie EÚ pre región Baltského mora,
 budúca politika súdržnosti, 5. kohézna správa a nový regulačný rámec na obdobie 

po roku 2013, mechanizmy užšej koordinácie jednak v rámci Komisie, ako aj 
s európskymi inštitúciami vrátane Parlamentu a inými zúčastnenými stranami, ktoré 
zavediem v snahe zaručiť dobrú kvalitu legislatívnych návrhov,

 návrh na revíziu nariadenia o Fonde solidarity EÚ; som odhodlaný obnoviť rokovania 
s Radou v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom,

 zároveň chcem organizovať rozhovory na vysokej úrovni s Európskym parlamentom 
a inými inštitúciami na tému výsledkov a fungovania politiky súdržnosti na základe 
hodnotení a analytických správ.

Viem, že existuje mnoho ďalších tém, ktoré sú veľmi blízke vašim prioritám. Myslím však, že 
budeme mať čas o nich podrobnejšie diskutovať počnúc vypočúvaním, počas ktorého by som 
vám rád predstavil zopár prvých, osobných názorov na niektoré z nich.

Som presvedčený, že koordinácia jednotlivých úrovní správy a oblastí politík je kľúčovým 
mechanizmom napĺňania priorít politiky EÚ. Politika súdržnosti ponúka jedinečný a moderný 
systém viacúrovňovej správy, ktorý oceňuje a využíva miestne a regionálne poznatky, spája 
ich so strategickým usmerňovaním zo strany EÚ a koordinuje intervencie na jednotlivých 
úrovniach správy. V budúcnosti by sa mal tento systém posilniť a my by sme mali preskúmať 
akým spôsobom posilniť úlohu regionálnych a miestnych hráčov v ňom.
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Politika súdržnosti by mala mať význam pre celé územie Únie. Zmluva uznáva kľúčové 
postavenie regionálneho rozmeru v politikách EÚ pri dosahovaní jej hlavných cieľov 
a neobmedzuje zásah politiky súdržnosti do najchudobnejších oblastí. Táto zásada je 
výraznejšie posilnená zavedením pojmu „teritoriálna súdržnosť“. Je zrejmé, že ak má byť 
Únia konkurencieschopná, musí podporovať prácu všetkých regiónov, pokiaľ ide o potrebu 
prispôsobiť sa globálnym výzvam a rizikám straty konkurencieschopnosti, zamestnanosti 
a sociálnej súdržnosti. Napokon, Lisabonská zmluva narážala na miestnej a regionálnej úrovni 
na nedostatok osvojenia si a pochopenia vízie EÚ. Jej nasledovníčka, stratégia „EÚ 2020“, 
potrebuje k svojmu úspechu zmobilizovať všetkých občanov EÚ. V tejto súvislosti je pre mňa 
politika súdržnosti politikou rozvoja.

Zásada dodatočnosti je nevyhnutná na zachovanie štrukturálnej funkčnosti politiky súdržnosti. 
Bez dodatočnosti by nebola politika súdržnosti nič viac ako finančný prevod, pri ktorom by sa 
zdroje stratili v rozpočtoch členských štátov a použili na iné účely. To by sotva odôvodnilo 
význam štrukturálnej či dokonca regionálnej politiky na európskej úrovni. Navyše by sa 
stratila európska pridaná hodnota, iná ako tá finančná, a vyvinul silný tlak na rozpočet 
vyčlenený na politiku súdržnosti.

Uvedomujem si, že politika súdržnosti je často kritizovaná za jej zložitosť. Chcem sa tejto 
problematike venovať s plnou vážnosťou, hoci predpisy v období rokov 2007 – 2013 už 
zaviedli celý rad zjednodušení, ako napríklad zníženie počtu fondov, zavedením čiastočného 
ukončenia a možnosti, aby si členské štáty určovali pravidlá oprávnenosti získavania 
finančných príspevkov Únie. Nedávne zmeny a doplnenia, ktoré sú v súčasnosti predkladané 
Parlamentu, nám môžu rovnako poslúžiť pri pomáhaní v procese obnovy tým, že sa fondy 
uvoľnia rýchlejšie a výraznejšie sa zjednodušia pravidlá implementácie. Pokiaľ ide 
o zjednodušovanie, mali by sme preskúmať aj spôsob, akým lepšie uplatniť zásadu 
proporcionality v rámci politiky súdržnosti.

A pritom je dôležité dbať na to, aby sa dobré finančné hospodárenie a zjednodušovanie 
nedostali do protikladu. Zjednodušovať neznamená zmierniť pravidlá zaručujúce zákonnosť 
a regulárnosť výdavkov EÚ. Chcem sa zamerať na prísne opatrenia, ktoré by znížili percento 
chybovosti.

Som presvedčený, že rozvoju viac prospievajú verejné politiky, ktoré skôr spájajú ako 
rozdeľujú intervencie na lokálnej úrovni. To nám umožní vytvoriť synergický efekt a vyhnúť 
sa prílišnému prípadne nedostatočnému poskytovaniu kľúčových verejných statkov 
a zabezpečiť, aby mali verejné činnosti rovnaký smer a aby sme nedostávali protichodné 
výsledky. Chcem zabezpečiť, aby integrované prístupy boli opätovne posilnené jednak na 
úrovni činností politiky súdržnosti, ako aj v jej vzťahu s inými politikami EÚ.

Skúsenosti ukázali, že na dosiahnutie úspechu politiky je potrebné zapojiť regionálne 
a miestne orgány, ako aj všetky ostatné zúčastnené strany. Zároveň je pravda, že treba 
vykonať ešte mnoho práce, aby sme dosiahli skutočné a aktívne partnerstvo nielen v procese 
prípravy a rokovaní, ale aj v ďalších fázach životného cyklu operačných programov: pri ich 
vykonávaní, monitorovaní a hodnotení. Tento bod považujem osobne za veľmi dôležitý 
a domnievam sa, že partnerstvo nie je oblasť, v ktorej sa dá riešenie jednoducho nariadiť 
zhora: dobré partnerstvo je najmä výsledkom vzájomnej dôvery a presvedčenia.


