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SVAR PÅ EUROPAPARLAMENTETS SKRIFTLIGA FRÅGOR 

TILL DEN NOMINERADE KOMMISSIONSLEDAMOTEN

Johannes HAHN

(Regionalpolitik)

Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska 
allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar 
dig? På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga 
oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida 
verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina 
skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Under hela mitt yrkesliv och min politiska bana har Europa och Europeiska unionen utgjort en 
ram för mitt arbete. Ända sedan jag började vara politiskt aktiv har jag varit en anhängare av 
idén om ett enat Europa utan gränser. Jag ingick i en grupp unga politiker i det österrikiska 
folkpartiet, och vi var de första att argumentera för att Österrike skulle bli medlem i 
Europeiska gemenskaperna i början av 80-talet. Vi ordnade diskussioner över hela Österrike 
och lyckades övertyga partiet om fördelarna med att gå med i EG och sätta en stadig 
proeuropeisk kurs.

Jag har lång erfarenhet som politiker på regional nivå. I många år var jag ledamot först i 
delstatsparlamentet i Wien och sedan i delstatsregeringen där. I mitt arbetet har jag framför 
allt ägnat mig åt sjukvårdsfrågor och kultur.

Som federal minister för vetenskap och forskning i den österrikiska regeringen har jag byggt 
upp starka regionala och gränsöverskridande partnerskap på områdena vetenskap och 
forskning. Jag startade den s.k. Salzburggruppen, en informell grupp av ministrar från olika 
central- och sydeuropeiska länder (PL, CZ, SK, HU, SI, RO, BG, CY, MT och Schweiz), 
eftersom det behövdes en bättre regional samordning vid fördelningen av infrastruktur för 
spetsforskning.

Européerna identifierar sig mycket med sina egna regioner. Jag är övertygad om att Europas 
regioner har en viktig roll att spela som en bro mellan EU-institutionernas verksamhet och 
människornas vardagsliv. Jag har för avsikt att arbeta tillsammans med regionerna, för folket 
där och i den europeiska solidaritetens namn, och denna solidaritet bygger på utveckling.

Jag är medveten om de skyldigheter som föreskrivs i fördragen för att säkra att Europeiska 
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kommissionens ledamöter är oavhängiga och jag är mycket angelägen om att uppfylla högt 
ställda etiska krav. I november upphörde jag därför med all verksamhet som partiledare i 
Wienavdelningen av det österrikiska folkpartiet och i alla partiutskott. En ställföreträdande 
partiledare har tagit över tills en ny partiledare väljs. Jag har fyllt i min intresseförklaring och 
kommer att avstå från all verksamhet som kan skapa tvivel om min oavhängighet. Jag är 
också medveten om bestämmelserna i fördragen och i uppförandekoden för 
kommissionsledamöter, som jag kommer att respektera helt och fullt. Jag lovar att informera 
kommissionens ordförande om personliga och politiska omständigheter som skulle kunna leda 
till en intressekonflikt i mitt arbete som kommissionsledamot.

Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På 
vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

Som blivande kommissionsledamot stöder jag kollegialitetsprincipen. Kollegialitet gör det 
möjligt att fatta välavvägda beslut, som tar hänsyn till de olika aspekterna i beslutsfattandet 
och som säkrar att vår politik och våra förslag är konsekventa.

Inom ramen för kollegiets övergripande ansvar ser jag mig själv som politiskt ansvarig för 
GD Regionalpolitiks verksamhet. Ett gott förhållande mellan GD Regionalpolitik, mitt 
kabinett och mig själv bygger på lojalitet, ömsesidig respekt och förtroende, öppenhet och ett 
öppet informationsflöde mellan avdelningarna och de politiskt ansvariga. Detta är en 
grundförutsättning för att jag ska kunna utöva mitt ansvar.

Jag försäkrar Europaparlamentet att jag är villig att föra en öppen och konstruktiv politisk 
dialog om alla frågor inom mitt ansvarsområde. Detta följer principen om god förvaltning och 
är förenligt med den mycket viktiga demokratiska kontroll som utövas av Europaparlamentet.

3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat 
samarbete med Europaparlamentet och e f f e k t i v  uppföljning av 
Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även 
med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande? Är du beredd att förse både 
parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller 
planerade initiativ och pågående förfaranden?

Förhållandet mellan Europeiska kommissionen och Europaparlamentet måste bygga på 
öppenhet, ömsesidigt förtroende och respekt samt en vilja att samarbeta för folkets bästa. Jag 
är för ett öppet informationsflöde till Europaparlamentet, i enlighet med vad som anges i 
ramavtalet mellan institutionerna. För ett gott styre krävs att olika synpunkter kan integreras i 
den politiska beslutsprocessen. Därför ger jag mitt fulla stöd till kommissionens 
ansträngningar att öka öppenheten också för allmänheten.

Samarbetet med utskottet för regional utveckling (REGI-utskottet) kommer att vara av största 
vikt i mitt arbete som kommissionsledamot. Jag kommer att satsa på en konstruktiv dialog 
med utskottet och ser fram emot öppna och givande diskussioner med dess medlemmar. 
Dessutom hoppas jag kunna skapa ett förhållande som bygger på ömsesidigt förtroende med 
utskottets medlemmar, och jag kommer självklart att vara tillgänglig också för bilaterala 
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möten och andra former av direkt kommunikation. Jag ser utfrågningen som ett första tillfälle 
att börja bygga upp en god arbetsrelation med utskottet.

Jag ser Europaparlamentet i allmänhet och REGI-utskottet i synnerhet som en stark och 
uppskattad partner i arbetet med att vidareutveckla regionalpolitiken. I enlighet med 
ramavtalet kommer jag att regelbundet informera Europaparlamentet om de åtgärder jag 
vidtagit med anledning av parlamentets resolutioner. När det gäller mitt ansvarsområde 
kommer jag dessutom att se till att Europaparlamentet får all den information och den 
dokumentation som föreskrivs i ramavtalet.

Frågor som rör den politiska strategin

4. Vilka är dina tre huvudprioriteringar inom ditt föreslagna ansvarsområde, med 
beaktande, om så krävs, av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och 
problem som är kopplade till hållbar utveckling?

Min högsta prioritet är att förbereda sammanhållningspolitiken för perioden efter 2013 för 
Europas regioner, när de står inför nya utmaningar och tar steget in i framtidens ekonomi. Jag 
anser att sammanhållningspolitiken ska omfatta hela EU och dess regioner och vara till gagn 
för dess befolkning. Det rör sig om ett av EU-politikens kärnområden, och den är avgörande 
för att vi ska kunna förverkliga våra gemensamma mål. I en period av osäkerhet på grund av 
den ekonomiska och finansiella krisen är det viktigt att skapa nytt förtroende. 
Sammanhållningspolitiken för det europeiska projektet närmare EU-invånarnas dagliga liv. 
Jag tänker se till att EU:s insatser blir mer konsekventa genom att förbättra samordningen 
med EU:s politik på andra områden och även göra en tydligare samordning med unionens 
viktigaste strategiska mål, att förverkliga EU:s 2020-vision. Jag tänker också stärka 
flernivåstyret i sammanhållningspolitiken, genom att göra det enklare, mer resultatinriktat och 
effektivt. Detta kommer inte att bli en lätt uppgift, men jag anser att 
sammanhållningspolitiken bör fortsätta att spela en avgörande roll för att stödja en hållbar 
utveckling inom hela unionen och samtidigt främja den europeiska integrationen. Jag ser fram 
emot en mycket intensiv dialog med Europaparlament, och framför allt REGI-utskottet, för att 
utforma den nya politiken.

Min andra prioritet kommer att vara att hjälpa medlemsstaterna och regionerna att ta sig ur 
krisen. Därför spelade sammanhållningspolitiken en framträdande roll i den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa. I detta syfte och med Europaparlamentets stöd har ett antal 
lagstiftningsåtgärder och finansiella åtgärder antagits eller är på väg att antas. 
Sammanhållningspolitiken är förstås inte det främsta redskapet för att bekämpa en kris, 
snarare tvärtom, eftersom det är en långsiktig politik med långsiktiga mål. Men just eftersom 
sammanhållningspolitiken är långsiktig kan den vara till hjälp för att bekämpa en recession på 
kortare sikt. Först av allt är sammanhållningspolitiken en stabil finansieringskälla. Medel för 
innevarande period betalas ut fram till 2015, och medlemsstaterna och regionerna behöver 
därför inte oroa sig så mycket över tillgången till finansiering trots att de i övrigt står inför 
svåra budgetpolitiska begränsningar. För det andra stimulerar sammanhållningspolitiken 
också kortsiktig efterfrågan när andra finansieringskällor riskerar att sina, samtidigt som 
principen om en hållbar användning av medlen respekteras. För det tredje, och det är kanske 
det viktigaste, bidrar sammanhållningspolitiken till vårt långsiktiga mål att uppnå mer 
uthålliga, ekologiska och kunskapsbaserade ekonomier, samtidigt som den hjälper oss ut ur 
krisen. Jag kommer tillsammans med medlemsstaterna och regionerna att arbeta aktivt för att 
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säkra bästa möjliga användning av våra resurser och rapportera till Europaparlamentet om 
våra framsteg.

Min tredje prioritet är att öka öppenheten och förbättra kontrollerna inom 
sammanhållningspolitiken för att säkerställa att de utgifter som samfinansieras av EU är 
lagliga och korrekta. Jag tycker att den felfrekvens som rapporteras av Europeiska 
revisionsrätten fortfarande är hög, och arbetet för att sänka den måste fortsätta och särskilt 
inriktas på de områden där risken är som högst. Det bästa sättet att göra detta är att tillämpa 
den striktare metod som läggs fram i handlingsplanen för att stärka kommissionens 
tillsynsfunktion för strukturåtgärder. Vid sidan av detta kommer jag att göra allt jag kan för att 
se till att de förbättrade kontrollerna och de nyligen antagna förenklingsåtgärderna för 
perioden 2007–2013 får full effekt och synbart påverkar felfrekvensen så snart som möjligt. 
Även de årliga sammanfattningarna är ett viktigt redskap för att öka medlemsstaternas 
ansvarsskyldighet i den delade förvaltningen. I samband med den översyn av 
budgetförordningen som genomförs vart tredje år och som nästa gång ska göras under 2010, 
hoppas jag på Europaparlamentets aktiva stöd för att öka mervärdet av de årliga 
sammanfattningarna.

5. Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som inte rör lagstiftning 
tänker du lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika 
åtaganden kan du göra, särskilt i fråga om utskottens prioriteringar och önskemål 
som följer av dessa, och som skulle omfattas av ditt ansvarsområde? Hur skulle du 
personligen se till att lagstiftningsförslagen håller god kvalitet?

Detta är de viktigaste initiativ jag har för avsikt att lägga fram:

 En strategisk rapport om sammanhållningspolitikens bidrag till Lissabonstrategin.
 En EU-strategi för Donauregionen.
 En bedömning av genomförandet av Östersjöstrategin.
 Den framtida sammanhållningspolitiken: femte sammanhållningsrapporten och det 

nya regelverket för perioden efter 2013. För att säkra lagstiftningsförslagens kvalitet 
kommer jag att införa mekanismer för en nära samordning både inom kommissionen 
samt med de övriga EU-institutionerna, inklusive parlamentet, och övriga berörda 
parter.

 Förslag till en översyn av förordningen om EU:s solidaritetsfond: jag är fast besluten 
att återuppliva förhandlingarna i rådet, i nära samarbete med Europaparlamentet.

 Jag har också för avsikt att anordna regelbundna debatter på hög nivå med 
Europaparlamentet och övriga institutioner om genomförandet och resultaten av 
sammanhållningspolitiken, med utgångspunkt i utvärderingar och analytiska 
rapporter.

Jag vet att det finns ett antal frågor som ligger mycket nära era prioriteringar. Även om det 
kommer att finnas tid för att diskutera dem mer i detalj senare, till att börja med vid 
utfrågningen, skulle jag redan nu vilja ge er några första personliga kommentarer.

Jag är övertygad om att samordningen mellan olika styrelsenivåer och mellan olika 
politikområden spelar en viktig roll för att förverkliga EU:s politiska prioriteringar. 
Sammanhållningspolitiken utgör ett unikt och modernt system för flernivåstyre som främjar 
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och drar nytta av kunskaper på lokal och regional nivå, kombinerat med en strategisk 
inriktning från EU, samt samordnar åtgärderna på olika styrelsenivåer. I framtiden bör detta 
system stärkas, och vi bör utforska möjligheterna att stärka de regionala och lokala aktörernas 
roll.

Sammanhållningspolitiken borde omfatta hela unionens territorium. I fördraget erkänns att 
den regionala dimensionen inom EU:s politik är central för att uppnå EU:s viktigaste mål och 
sammanhållningspolitiken begränsas inte till de fattigaste områdena. Denna princip förstärks 
ytterligare genom att begreppet territoriell sammanhållning införs. Det är uppenbart att det är 
mycket viktigt för unionens konkurrenskraft att stödja alla regioners arbete eftersom det 
behövs en anpassning till globala utmaningar och det finns en risk att tappa konkurrenskraft, 
sysselsättning och social sammanhållning. Slutligen har Lissabonstrategin hämmats av att det 
på lokal och regional nivå funnits en bristande identifiering med och förståelse av EU:s 
vision. För att Lissabonsstrategins efterträdare, EU 2020-strategin, ska bli framgångsrik krävs 
att hela befolkningen mobiliseras. I detta sammanhang är sammanhållningspolitiken för mig 
en utvecklingspolitik.

Additionalitetsprincipen är viktig för att behålla sammanhållningspolitikens strukturpolitiska 
funktion. Utan additionaliteten skulle sammanhållningspolitiken förvandlas till en ren 
överföring, där medel skulle försvinna ur medlemsstaternas budget och användas för andra 
ändamål. Detta skulle knappast berättiga en europeisk strukturpolitik och än mindre en 
regionalpolitik. Det skulle dessutom ta bort allt europeiskt mervärde utom det finansiella, och 
sätta en enorm press på sammanhållningspolitikens budget.

Jag är medveten om att denna politik ibland får kritik för att vara för komplex. Jag har
förvisso för avsikt att ta itu med problemet, men redan i 2007–2013 års förordningar infördes 
ett stort antal förenklingar, t.ex. färre fonder, partiellt avslutande och möjligheten för 
medlemsstaterna att fastställa regler för stödberättigande. De ändringar som gjorts nyligen och 
som nu läggs fram för parlamentet kommer också att bidra till återvinningen av medel genom 
att dessa kan frigöras snabbare samt genom ytterligare förenkling av genomförandereglerna. I 
fråga om förenkling ska vi också undersöka hur vi bättre kan tillämpa 
proportionalitetsprincipen inom sammanhållningspolitiken.

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att sund finansiell förvaltning och förenkling inte står 
i något motsatsförhållande. Förenkling innebär inte slappare regler för att säkra att EU:s 
utgifter är lagliga och korrekta. Jag kommer att inrikta mig på strikta åtgärder för att minska 
felfrekvensen.

Jag är övertygad om att en integrerande offentlig politik bättre gagnar utvecklingen än 
separata lokala åtgärder. På så sätt får man en synergieffekt, man undviker brister eller 
överskott i försörjningen av viktiga kollektiva nyttigheter, man ser till att offentliga åtgärder 
har samma inriktning och man undviker motstridiga resultat. Jag tänker också se till att 
integrerade metoder förstärks både när det gäller hur sammanhållningspolitiken fungerar och 
dess förhållande till EU:s övriga politikområden.

Erfarenheterna visar att det för att politiken ska vara framgångsrik är av avgörande betydelse 
att regionala och lokala myndigheter liksom övriga berörda parter är delaktiga. Men det är 
också sant att det återstår mycket arbete för att åstadkomma ett reellt och aktivt partnerskap 
inte bara vid förberedelse- och förhandlingsstadierna, utan också vid andra stadier i de 
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operativa programmens livscykel, nämligen vid genomförande, kontroll och utvärdering. 
Samtidigt som jag tar frågan på största allvar anser jag att man på detta område inte kan 
påtvinga lösningar uppifrån: ett gott partnerskap är när det kommer till kritan resultatet av 
ömsesidigt förtroende.


