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ODGOVORI NA VPRAŠALNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA

ZA KANDIDATA ZA KOMISARJA

Johannes HAHN

(regionalna politika)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti 
na področju, za katero bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, trenutne in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije?

Evropa in Evropska unija sta bili na moji dosedanji poklicni in politični poklicni poti zmeraj 
splošen okvir mojega dela. Od vsega začetka političnega udejstvovanja sem zavezan ideji 
Evrope brez meja. Bil sem član podmladka Avstrijske ljudske stranke, ki se je v zgodnjih 
osemdesetih letih prva zavzemala za pridružitev Avstrije Evropski skupnosti. Po vsej Avstriji 
smo prirejali razprave in uspelo nam je prepričati stranko o prednostih pridružitve Avstrije ES 
ter odločno stopiti na evropsko pot.

Imam dolgoletne izkušnje kot politik na regionalni ravni. Mnogo let sem bil član dunajskega 
deželnega zbora, nato pa deželne vlade Dunaja. Ukvarjal sem se predvsem z vprašanji 
zdravstva in kulture.

Kot zvezni minister za znanost in raziskave avstrijske vlade sem vzpostavil močna regionalna 
in čezmejna partnerstva v znanosti in raziskavah. Ustanovil sem „Salzburško skupino“, 
neuradno skupino ministrov več držav Srednje in Južne Evrope (Poljska, Češka, Slovaška, 
Madžarska, Slovenija, Romunija, Bolgarija, Ciper, Malta in Švica), ki se ukvarja z 
izboljšanjem regionalne koordinacije razporeditve raziskovalnih infrastruktur odličnosti.

Državljani Evrope se močno identificirajo s svojimi regijami. Prepričan sem, da imajo 
evropske regije pomembno vlogo „mosta“ med dejavnostmi evropskih institucij in 
vsakodnevnim življenjem državljanov. Želim sodelovati z regijami v korist njihovih 
prebivalcev ter v imenu evropske solidarnosti, ki se uresničuje z razvojem.

Dobro se zavedam obveznosti iz Pogodb do zagotovitve neodvisnosti članov Evropske 
komisije ter sem trdno zavezan izpolnjevanju najvišjih etičnih standardov. Zato sem 
novembra prenehal opravljati vse dejavnosti kot predsednik stranke dunajske podružnice 
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Avstrijske ljudske stranke in dejavnosti v odborih te stranke. Do izvolitve novega predsednika 
je bil imenovan vršilec dolžnosti predsednika stranke. Izpolnil sem izjavo o interesih in ne 
bom storil ničesar, kar bi lahko vzbudilo dvome o moji neodvisnosti. Seznanjen sem tudi z 
določbami Pogodb in s Kodeksom ravnanja komisarjev, ki jih bom v celoti spoštoval. 
Zagotavljam, da bom predsednika Komisije obvestil o vsakem osebnem in političnem dejstvu, 
ki bi lahko privedlo do navzkrižja interesov z mojo funkcijo člana Evropske komisije.

Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

Kot bodoči član Komisije v celoti priznavam kolegialnost kot ključno načelo delovanja 
Komisije. Kolegialnost je podlaga za uravnotežene odločitve, pri katerih se upoštevajo 
različni vidiki postopka odločanja, ter zagotavlja koherentnost naših politik in predlogov.

V okviru skupne odgovornosti Komisije kot kolegija sem politično odgovoren za dejavnosti 
GD za regionalno politiko. Dobri odnosi med GD za regionalno politiko, mojim kabinetom in 
mano temeljijo na lojalnosti, medsebojnem spoštovanju in zaupanju, preglednosti in odprti 
izmenjavi informacij med administrativno in politično ravnjo. Menim, da je to nujno za 
opravljanje mojih dolžnosti.

Evropskemu parlamentu želim zagotoviti, da sem pripravljen na odprt in konstruktiven 
politični dialog o vseh vprašanjih s svojega delovnega področja. To je v skladu z načelom 
dobrega upravljanja in zagotavlja polno upoštevanje zelo pomembnega demokratičnega 
nadzora, ki ga izvaja Evropski parlament.

3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Odnos med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom mora temeljiti na preglednosti, 
medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter pripravljenosti za sodelovanje v interesu ljudi. 
Odločno se zavezujem k pregledni izmenjavi informacij med Evropsko komisijo in 
Evropskim parlamentom v skladu z okvirnim sporazumom med institucijama. Za dobro 
upravljanje je treba v postopku odločanja upoštevati širok spekter različnih interesov. Zato 
močno podpiram vsa prizadevanja Komisije za okrepitev preglednosti tudi v odnosu do 
splošne javnosti.

Sodelovanje z odborom REGI bo zame kot bodočega člana Evropske komisije odločilnega 
pomena. Zavzemal se bom za konstruktiven dialog s tem odborom in si prizadeval za odprte 
in plodne razprave z njegovimi člani. Poleg tega želim s člani odbora razviti odnos 
medsebojnega zaupanja, zato bom seveda na voljo tudi za dvostranska srečanja in druge 
oblike neposrednega komuniciranja. Na zaslišanje gledam kot prvo pomembno priložnost za 
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začetek oblikovanja dobrega delovnega odnosa z odborom REGI.

Zame je Evropski parlament in zlasti njegov odbor REGI močan in cenjen partner pri 
prihodnjem razvoju regionalne politike. V skladu z okvirnim sporazumom bom Evropski 
parlament redno obveščal o ukrepih, ki smo jih sprejeli kot odziv na njegove resolucije.  Poleg 
tega bom na področju svoje pristojnosti zagotovil, da bo v skladu z okvirnim sporazumom 
Evropski parlament dobil vse informacije in dokumentacijo.

Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so tri najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi upoštevaje finančno, gospodarsko in 
socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostnim razvojem?

Moja glavna prednostna naloga bo pripraviti kohezijsko politiko za obdobje po letu 2013 za 
regije Evrope, kajti soočajo se z novimi izzivi in prehajajo v gospodarstvo prihodnosti. 
Kohezijska politika mora zajeti celotno Evropsko unijo in njene regije ter biti v korist njenim 
državljanom. Gre za osrednjo politiko za EU kot celoto, ki je ključnega pomena za uresničitev 
naših skupnih ciljev. Ob negotovosti zaradi gospodarske in finančne krize je bistvena ponovna 
vzpostavitev zaupanja. Kohezijska politika evropski projekt približuje vsakodnevnemu 
življenju državljanom EU. Želim okrepiti koherentnost ukrepov EU na splošno, in sicer z 
izboljšanjem usklajevanja z drugimi politikami EU ter z boljšo prilagoditvijo kohezijske 
politike glavnemu strateškemu cilju Unije, tj. uresničitvi vizije EU 2020. V kohezijski politiki 
želim poenostaviti sistem upravljanja na več ravneh, ga bolj usmeriti k rezultatom, narediti 
učinkovitejšega ter ga tako okrepiti. Naloga zagotovo ne bo enostavna. Vendar menim, da 
mora kohezijska politika še naprej igrati pomembno vlogo v trajnostnem razvoju celotne 
Unije, ob tem pa spodbujati evropsko združevanje. Pri oblikovanju nove politike se veselim 
zelo intenzivnega dialoga z Evropskim parlamentom, zlasti z njegovim odborom REGI.

Moja druga prednostna naloga bo državam članicam in regijam pomagati pri uspešnem 
izhodu iz krize. Zato je kohezijska politika imela tako pomembno vlogo v Evropskem načrtu 
za oživitev gospodarstva. S podporo Evropskega parlamenta so bili v ta namen sprejeti 
številni zakonodajni in finančni ukrepi, drugi pa so tik pred sprejetjem. Kohezijska politika 
seveda ni glavno sredstvo za spopadanje s krizo. Prej nasprotno, raison d'être in cilji 
kohezijske politike so nedvomno dolgoročni. Vendar lahko prav njena dolgoročna zasnova 
pomaga pri spopadanju s kratkoročno recesijo. Prvič, kohezijska politika je stabilen vir 
financiranja. Ker se bodo sredstva za tekoče obdobje te politike izplačevala do leta 2015, 
državam članicam in regijam kljub močnim proračunskim omejitvam ni treba skrbeti glede 
dostopa do finančnih sredstev. Drugič, kohezijska politika spodbuja tudi kratkoročno 
povpraševanje ob pomanjkanju drugih virov financiranja, pri tem pa upošteva načela 
trajnostne porabe sredstev. Tretjič, kar je najpomembnejše, kohezijska politika pomaga pri 
izhodu iz krize, ob tem pa prispeva k doseganju dolgoročnih ciljev Evropske unije, 
usmerjenih v bolj trajnostno in bolj zeleno gospodarstvo, ki močno temelji na znanju. Dejavno 
bom sodeloval z državami članicami in regijami za zagotovitev čim boljše porabe naših virov 
ter Evropskemu parlamentu poročal o dosežkih. 

Moja tretja prednostna naloga bo izboljšati preglednost kohezijske politike in nadzor nad njo, 
da bodo izdatki, ki jih sofinancira EU, zakoniti in v skladu s predpisi. Menim, da je stopnja 
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napake, ki jo je sporočilo Evropsko računsko sodišče, še vedno visoka, zato se morajo 
prizadevanja za njeno znižanje nadaljevati, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti 
območjem z največjim tveganjem. Prava pot je izvajanje strogega pristopa, ki ga uvaja 
Akcijski načrt za krepitev nadzorne vloge Komisije pri strukturnih ukrepih. Hkrati si bom 
močno prizadeval, da se bodo okrepljeni nadzorni mehanizmi in pred nedavnim sprejeti 
ukrepi za poenostavitev za obdobje 2007−2013 v celoti izvajali in da bo njihov vpliv na 
znižanje stopnje napak čim prej opaziti.  Glede tega so letni povzetki pomembno orodje za 
izboljšanje odgovornosti držav članic pri deljenem upravljanju. Za povečanje dodane 
vrednosti tega orodja upam, da bomo v letu 2010 dejavno sodelovali z Evropskim 
parlamentom v okviru revizije finančne uredbe, ki se izvaja vsake tri leta.

5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami in zahtevami odborov, ki so v prilogi in bi spadali na vaše 
delovno področje? Kako bi osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih 
predlogov?

Najpomembnejše pobude, ki jih želim predložiti, so:

 strateško poročilo o prispevku kohezijske politike k lizbonski strategiji,
 strategija EU za Podonavje,
 ocena izvajanja strategije za regijo Baltskega morja,
 prihodnja kohezijska politika: peto kohezijsko poročilo in nov regulativni okvir za 

obdobje po letu 2013. Za zagotovitev visoke kakovosti zakonodajnih predlogov bom 
vzpostavil mehanizme za tesno sodelovanje tako znotraj Komisije kot med 
Evropskimi institucijami, vključno z Evropskim parlamentom, in drugimi 
zainteresiranimi stranmi,

 predlog za revizijo Uredbe o solidarnostnem skladu EU: v tesnem sodelovanju z 
Evropskim parlamentom želim oživeti pogajanja v Svetu,

 poleg tega nameravam organizirati redne razprave na visoki ravni z Evropskim 
parlamentom in drugimi institucijami o rezultatih in učinku kohezijske politike na 
podlagi ocen in analitičnih poročil.

Vem, da so nekatera od teh vprašanj tesno povezana z vašimi prednostnimi nalogami. Četudi 
bo še čas za globljo razpravo o teh vprašanjih, začenši z zaslišanjem, bi rad predstavil nekaj 
začetnih, osebnih misli.

Prepričan sem, da je sodelovanje med ravnmi odločanja in med področji politik ključni 
mehanizem za uresničevanje političnih prednostnih nalog EU. Kohezijska politika je 
edinstven in moderen sistem upravljanja na več ravneh, ki ceni in izkorišča lokalno in 
regionalno znanje ter ga prilagaja strateškim ciljem EU, hkrati pa usklajuje ukrepe različnih 
ravni odločanja. Sistem je treba v prihodnosti okrepiti ter razmisliti, kako povečati vlogo 
regionalnih in lokalnih akterjev.

Kohezijska politika mora zajeti celotno ozemlje Unije. V skladu s Pogodbo je regionalna 
razsežnost politik EU ključnega pomena pri doseganju osrednjih ciljev EU, pri čemer ukrepi 
kohezijske politike niso omejeni na najrevnejša območja Z uvedbo pojma teritorialne kohezije 
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je to načelo še dodatno okrepljeno.  Jasno je tudi, da je za konkurenčnost Unije bistveno 
podpreti prizadevanja vseh regij, ki se soočajo s potrebo po prilagoditvi globalnim izzivom in 
tveganju za izgubo konkurenčnosti, delovnih mest in socialne kohezije. Potencial lizbonske 
strategije ni bil v celoti izkoriščen, ker se regije in lokalne skupnosti niso dovolj poistovetile z 
vizijo EU in ker je niso dovolj dobro razumele. Za zagotovitev uspešnosti strategije EU 2020, 
naslednice lizbonske strategije, je potrebna mobilizacija vseh državljanov EU. V tem pogledu 
je kohezijska politika neke vrste razvojna politika.

Načelo dodatnosti je bistveno za ohranitev strukturne funkcije kohezijske politike. Brez tega 
načela bi bila kohezijska politika zgolj prenos sredstev, pri čemer bi se ta izgubila v 
proračunih držav članic in se porabila v različne namene. To bi težko upravičevalo strukturno, 
še manj pa regionalno politiko na evropski ravni. Poleg tega bi se tako izgubile vse koristi na 
evropski ravni razen finančne, kar bi ustvarilo zelo močan pritisk na proračun za kohezijsko 
politiko.

Zavedam se občasnih kritik kohezijske politike zaradi njene zapletenosti. S tem vprašanjem se 
bom resno ukvarjal med svojim mandatom, naj pa povem, da so uredbe za obdobje 
2007−2013 že uvedle veliko poenostavitev, kot je zmanjšanje števila skladov, delna 
zaključitev in možnost za države članice za določitev pravil o upravičenosti. Najnovejše 
spremembe, ki so zdaj predložene Evropskemu parlamentu, bodo prav tako prispevale k 
oživetju gospodarstva, saj omogočajo hitrejše izplačilo sredstev in dodatno poenostavitev 
pravil o izvajanju. Glede poenostavitve moramo tudi proučiti, kako bolje uporabljati načelo 
sorazmernosti v okviru kohezijske politike.

Pomembno se je zavedati, da zdravo finančno upravljanje in poenostavitev nista v nasprotju 
drug z drugim. Poenostavitev ne pomeni, da je treba omiliti pravila, ki zagotavljajo zakonitost 
izdatkov EU, in njihovo skladnost s predpisi. Osredotočil se bom na stroge ukrepe za znižanje 
stopnje napak.

Prepričan sem, da so za razvoj boljši javni integrirani ukrepi kot posamezni ukrepi na terenu. 
Ti omogočajo ustvarjanje sinergij, preprečujejo preveliko ali premalo oskrbo s ključnimi 
javnimi dobrinami, zagotavljajo usklajenost javnih ukrepov ter preprečujejo nastajanje 
nasprotujočih si rezultatov. Želim zagotoviti, da bo integriran pristop okrepljen tako glede 
načina delovanja kohezijske politike kot njenega povezovanja z drugimi politikami EU.

Izkušnje kažejo, da je udeležba regionalnih in lokalnih organov ter drugih zadevnih strani 
bistvenega pomena za uspeh te politike. Vendar je res, da je treba storiti še veliko za 
vzpostavitev pristnega in dejavnega partnerstva ne le pri pripravah in v pogajalskem 
postopku, pač pa tudi v drugih fazah operativnih programov: pri izvajanju, nadzoru in oceni. 
Temu se bom resno posvetil. Menim pa, da partnerstva ni mogoče uveljaviti od zgoraj 
navzdol: dobro partnerstvo je navsezadnje rezultat medsebojnega pričakovanja in zaupanja.


