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BEMuTATKOZIK jOhANNES hAhN,  
AZ Eu REGIONÁLIS POLITIKÁÉRT FELELŐS  
Új BIZTOSA

Mit tart a legfontosabb kihívásnak 
regionális politikáért felelős európai 
biztosként betöltött új szerepén belül?
Hadd mondjam el először is azt, hogy mindenképpen megtisztel-
tetésnek tartom, hogy a jövőben én tölthetem be e funkciót.  
Az európai integráció egyik legnagyobb sikerének számító uniós 
regionális politika irányítása önmagában is óriási kihívást jelent, 
és várakozással tekintek annak elébe, hogy folytathassam az  
elődeim által végzett kiváló munkát. 

Személy szerint rendkívül fontosnak tartom, hogy fokozottabban 
tudásalapú, innovatív és fenntartható regionális gazdaságokat 
építsünk ki. A pénzügyi válság és az ezt követő gazdasági visszaesés 
az Unió valamennyi régiójára kemény csapást mért, és a gazdasági 
fejlődés és a foglalkoztatás terén továbbra is erősen érezteti hatását. 
A kutatásra, innovációra és oktatásra fordított fokozottabb 
regionális beruházások útján jelentősen előmozdíthatjuk régióink 
versenyképességét és innovativitását, ez pedig mindenképpen 
hozzájárul majd ahhoz, hogy megerősödve kerüljünk ki a gazdasági 
válságból. 

Feltétlenül biztosítanunk kell azt is, hogy politikánkon belül minden 
eddiginél nagyobb hangsúlyt kapjon a kézzelfogható eredmények 
felmutatása, és a munkahelyteremtés. Mai világunkban minden kap-
csolatban áll egymással, így az egyik régióban megvalósuló növeke-
dés más régiókban új munkahelyeket eredményezhet. A regionális 
beruházás így végső soron európai szintű előrehaladást jelent. 

Ígéretet tett, hogy mindenképpen 
gondoskodik majd arról, hogy a 
regionális politikai célkitűzések fő 
szempontként szerepeljenek az EU 
2020 stratégiában. Ön szerint ez 
realista célkitűzés?
Egyik fő célom annak biztosítása, hogy az EU kohéziós politikája 
összhangban legyen az Európa 2020 stratégiával. Ez elsődleges 
prioritás. A következő évtizedben ez a stratégia biztosítja majd  
a keretet az EU gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődéséhez. 
A jelenlegi gazdasági légkörből kiindulva joggal feltételezhetjük, 
hogy nem lesz könnyű teljesíteni az abban foglalt célkitűzéseket. 
Integrált beruházási keretének, bizonyítottan jól működő 
végrehajtási rendszerének és a helyi irányításnak köszönhetően 
azonban a kohéziós politika fontos szerepet játszhat, és minden 
bizonnyal fontos szerepet is fog játszani az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásában. 

Ezentúl Ön felel az Európai Unió egyik 
legnagyobb költségvetéséért. Hogyan 
biztosítja majd a politika hatásának 
szigorú értékelését?
Egy évi 50 milliárd eurós politika természetesen óriási pénzeket kép-
visel. Sikerének persze alapvető feltétele, hogy értékeljük az ennek 
keretében tett beruházások hatását, és hogy tudjuk, hogy mi az, ami 

valóban jól működik, és mi-
ért. Szilárd meggyőződésem, 
hogy a kohéziós politikának 
– a beavatkozások jellegét  
és a politikai célkitűzéseket 
tükröző teljesítménykritériu-
mok útján – még inkább az ered-
ményekre kell összpontosulnia. 

A politika a projektek millióihoz 
biztosított támogatást. Ezek a projektek 
minden másnál jobban igazolják, hogy az infrastruktúra és  
a környezet javítására, az innovációra, az üzleti fejlesztésre és az 
emberek készségeinek fejlesztésére fordított folyamatos 
beruházások hogyan jelentettek Európa-szerte tényleges előnyt 
a polgárok számára. Az, hogy a nagyközönség is tudja, hogy mit 
értünk el az adófizetők pénzével, nemcsak hogy fontos, de egyben 
a demokratikus elszámoltathatóság sarokköve. Éppen ezért 
rendkívül fontos, hogy a lehető legjobb ellenőrzési rendszerrel 
rendelkezzünk, ily módon biztosítva, hogy az adófizető is tudja, 
hogy a pénz jól kerül felhasználásra.

Ehhez az eddiginél is erősebb monitorozási és értékelési kultúra 
kialakítása mellett arra is szükség van, hogy elkötelezzük magunkat 
ismereteink partnerségeken belüli bővítése mellett. A teljesítményre, 
a célkitűzésekre és az eredményekre fektetett fokozott hangsúly  
a minőség előmozdítása érdekében szükség szerint ösztönzőkkel 
és meghatározott feltételekkel kapcsolható össze. 

A közelmúltban rengeteg vita folyt  
a kohéziós politika jövőjéről.  
Mi az Ön személyes véleménye  
a szóban forgó kulcskérdésekről? 
2010 – az EU 2020 stratégia és a költségvetési felülvizsgálat 
kontextusában egyaránt – több szempontból döntő fontosságú 
évnek számít a jövőbeli kohéziós politika alapjainak lerakása 
tekintetében. Az egyik legfontosabb feladatom mindenképpen az 
lesz, hogy a 2013 utáni időszakra olyan politikát alakítsak ki, amely 
képes megfelelően támogatni Európa régióit az új kihívások 
leküzdése és a holnap gazdaságára való áttérés terén. 

Európa gazdasági integrációs projektje mindenki érdekét szolgálja 
– fontos tehát, hogy a kohéziós politika is minden régió politikája 
legyen. A politika hatékonyságának megnövelése érdekében 
azonban elengedhetetlen, hogy a támogatást a jövőben – az Európa 
2020 stratégiával összhangban – korlátozott számú prioritásra 
összpontosítsuk, és igyekezzünk elkerülni, hogy a közösségi 
finanszírozás tovább fragmentálódjon. Ennek elérése érdekében 
le kell egyszerűsítenünk a politika szabályait, és nagyobb hangsúlyt 
kell fektetnünk az eredményekre. Fontos továbbá, hogy minden 
szinten együttműködve biztosítsuk az európai finanszírozás helyi, 
regionális, nemzeti és magán költségvetésekkel való kombinálását, 
ily módon garantálva, hogy a beruházások valóban maximális 
hatást érhessenek el. 
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