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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

АДРЕСИРАН ДО НОМИНИРАНАТА ЗА ЧЛЕН НА 
КОМИСИЯТА

Мойра ГЕЙГЪН-КУИН

(Научни изследвания и иновации)

Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

1. Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 
изпълнявате функциите на член на Комисията и работите за общия 
европейски интерес, по-специално в  областта, за която бихте отговаряли? 
Каква е Вашата мотивация? Какви гаранции за Вашата независимост сте в 
състояние да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин ще 
гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да 
породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 
рамките на Комисията?

Винаги съм била ревностна привърженичка на Европейския съюз, който e най-
успешният проект за мир в света. През изминалите 25 години аз работих в самото сърце 
на Европейския съюз.

Като член на ирландското правителство и отговаряща за европейските въпроси в 
периода 1987—1991 г. аз координирах организацията на ирландското председателство 
на Европейския съюз през 1990 г.

Като част от задълженията ми по време на това председателство на ЕС аз отговарях за 
връзките с Европейския парламент и бях ирландският делегат на заседанията на Съвета 
на министрите на външните работи. През този шестмесечен период аз също така 
председателствах заседания на съставите на Съвета по бюджета, културата, развитието 
и телекомуникациите.

Моят европейски и политически опит продължи и когато заемах постовете на министър 
на Ирландия по туризма, транспорта и съобщенията (1992—1993 г.) и на министър на 
правосъдието (1993—1994 г.). През този тригодишен период аз представлявах 
ирландското правителство на заседанията на Съвета на министрите по съответните 
въпроси. 
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От март 2000 г. във връзка с моите отговорности като член на Европейската сметна 
палата аз имах широки политически контакти по редица европейски въпроси както с 
Европейския парламент, така и с Европейската комисия.

По време на моята кариера заемах редица важни политически длъжности, които 
вярвам, че са много подходящи за предложения портфейл, който беше определен за мен 
в рамките на Европейската комисия.

Моята мотивация се основава на необходимостта да се гарантира непрекъснатото 
насърчаване, защитаване и спазване на политиките на Европейския съюз в 
политическата, икономическата и социалната област.

Като член на Европейската сметна палата и като бивш министър в ирландското 
правителство аз напълно разбирам как работят на практика важните принципи на 
колегиалност и колективна отговорност.

В Европейската сметна палата аз винаги изпълнявах с пълна безпристрастност и 
независимост моите задължения, произтичащи от Договора.

Ако бъда одобрена за член на Европейската комисия, гарантирам, че ще продължа да 
бъда напълно независима в изпълнението на моята политическа работа от името на 
всички граждани на Европейския съюз. Напълно ще спазвам както духа, така и 
условията на Договора и на кодекса за поведение на европейските комисари.

Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент и неговите 
комисии

2. Как бихте определили Вашата роля като член на колегията на Комисията? В 
какъв аспект бихте се считали за отговорна пред Парламента за действията 
си и тези на поверените Ви служби?

Аз ще работя за защита на интересите на Европейския съюз в духа на колегиалността. 
Това е особено важно при разглеждането на въпроси на политиката, които ще попадат 
пряко в моята политическа компетентност, но които са тясно свързани с работата от 
ресора на другите членове на Европейската комисия.

Аз ще работя усърдно за изпълнение на политическите насоки за следващата Комисия, 
представени неотдавна на Европейския парламент от председателя Барозу. По мое 
мнение, за да бъдат постигнати изцяло тези важни политически цели, е необходимо 
пълно сътрудничество и партньорство с Европейския парламент.

Аз твърдо подкрепям Договора от Лисабон, който с право дава нови и разширени 
правомощия на Европейския парламент.

Като член на Европейската сметна палата аз имах привилегията и възможността да 
поддържам тесни политически контакти с членове на Европейския парламент.
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Също така бях успешно избирана осем пъти за член на ирландския парламент. Този 
политически опит гарантира, че напълно осъзнавам колко важна е парламентарната 
демокрация.

Ако бъда одобрена за член на Европейската комисия, гарантирам осъществяването на 
много конструктивен диалог и на редовен, прозрачен и своевременен обмен на 
информация с Европейския парламент във връзка с всички ключови политически и 
законодателни аспекти на моя портфейл. За успешното осъществяване на нашите 
политически приоритети Европейската комисия и Европейският парламент трябва да 
работят в много тясно сътрудничество, основано на откритост, доверие и взаимно 
уважение. 

Аз се ангажирам изцяло да работя с Европейския парламент в съответствие както с 
духа, така и със законовите разпоредби на Рамковото споразумение между 
Европейската комисия и Европейския парламент.

Като член на Европейската комисия аз ще бъда отговорна и ще се отчитам пред 
Европейския парламент за политическите програми, които ще провеждам.

3. Какви конкретни ангажименти сте готова да поемете с оглед постигането на 
по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на 
ефективни действия във връзка с позиции и искания на Парламента по 
законодателни инициативи, включително във връзка с влизането в сила на 
Договора от Лисабон? Готова ли сте да предоставите на Парламента 
информация и документи на равнопоставени начала със Съвета по 
отношение на предвидени инициативи или текущи процедури?

Ангажирам се да си сътруднича тясно с Европейския парламент, за да отговорим 
ефективно на сериозните политически предизвикателства пред Европейския съюз в 
областта на научните изследвания и иновациите. Европейският парламент ще има 
централно участие в тези жизненоважни въпроси на политиката.

Важно е да се подчертае, че Договорът от Лисабон предоставя нови правомощия на 
институциите на ЕС в областта на научноизследователската политика. По силата на 
този договор укрепването на научно-технологичната база се превърна в специфична 
цел на Европейския съюз.

Съгласно член 182, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), на институциите на ЕС се предоставят в рамките на обикновената 
законодателна процедура специални правомощия да приемат мерки, считани за 
необходими за успешното реализиране на Европейското изследователско пространство 
(ЕИП).

Освен това съгласно член 181 от ДФЕС Договорът от Лисабон добавя пояснение за 
вида на инициативите, които Европейската комисия може да предприеме с цел 
насърчаване на координацията на научноизследователските дейности между отделните
държави-членки на ЕС.
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Внимателно ще проучвам всички искания от страна на Европейския парламент за 
иницииране на нови законодателни мерки. Редовно ще докладвам  на Европейския 
парламент за работата, която ще извършвам като член на Европейската комисия.

Уверявам всички членове на Европейския парламент, че ще разглеждам всички 
политически искания, отправени към мен от депутати от Европейския парламент, по 
справедлив, изчерпателен, задълбочен и недискриминационен начин. Ще осигуря на 
членовете на Европейския парламент пряк достъп винаги, когато това е необходимо.

Поемам ангажимент да изпълнявам заедно с Европейския парламент политическа 
програма, основана на принципите на партньорство, прозрачност и ефикасност.

Европейският съюз работи най-добре и може да постигне основни политически, 
икономически и социални цели, когато Европейският парламент и Европейската 
комисия работят заедно, като преследват общи цели по решителен, структуриран и в 
дух на сътрудничество начин.

Въпроси по отношение на политиката

4. Кои са трите основни приоритета, които имате намерение да следвате като 
част от Вашия портфейл, като вземате предвид, при необходимост, 
финансовата, икономическа и социална криза, както и съображенията, 
свързани с устойчивото развитие?

Основен приоритет за мен ще бъде определянето на ясна стратегическа насоченост на 
европейско равнище в областта на научните изследвания и иновациите, за да бъде 
изцяло постигната стратегията на ЕС за 2020 г. Искам да гарантирам, че въпросите, 
свързани с научните изследвания и иновациите в ЕС, винаги ще заемат централно 
място при разработването на политиката в рамките на Европейския съюз. Това е 
необходимо, за да поддържаме и създаваме работни места в основаната на знанието 
европейска икономика; за да остане ЕС и в бъдеще привлекателно място за преките 
чуждестранни инвестиции и за да ускорим икономическото възстановяване.

Можем да изградим една конкурентоспособна и интелигентна икономика в Европа. ЕС 
може да се превърне в световен център на високи постижения в областта на научните 
изследвания и иновациите.

Но за постигането на тези цели на политиката трябва всички заинтересовани страни от 
частния и публичния сектор в рамките на ЕС да работят заедно в дух на партньорство и 
сътрудничество. Необходимо е да се приложат политики, които ще развият петата 
свобода в Европа и ще гарантират свободното движение на информация и знания в 
областта на научните изследвания и иновациите в Европа.

В областта на научните изследвания и иновациите ще бъде необходима по-висока 
степен на международно сътрудничество, за да бъдат ефективно преодолени „големите 
глобални предизвикателства“ на днешния ден, които включват по-конкретно 
изменението на климата, енергийната сигурност и застаряването на населението.
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Искам да постигна изграждането на едно модерно Европейско изследователско 
пространство (ЕИП), което може да отговори по стратегически начин на 
предизвикателствата, пред които са изправени както нашата икономика, така и 
европейското общество.  Изцяло се ангажирам за изпълняването на започналия през
2008 г. процес от Любляна, чиято цел е засилване на сътрудничеството между 
Европейския съюз и отделните държави-членки в областта на научните изследвания.

Трябва да има подходящо опростяване на финансовите и административни процедури, 
които понастоящем се прилагат съгласно 7РП, за да направим практическото действие 
на тази рамкова програма по-ефективно и по-достъпно. Необходимо е да се въведат 
политики, които ще гарантират, че в бъдеще ще има по-голямо участие на малките и 
средните предприятия в 7РП. 

Към политиките, които се прилагат с цел развитието както на Европейското 
изследователско пространство, така и на бъдещи рамкови програми на ЕС за научни 
изследвания, трябва да се прибави и иновационна стратегия. Необходимо е да се 
установят по-тесни връзки между изследователите и представителите на 
промишлеността, за да можем да увеличим в максимална степен икономическите и 
социалните ползи за гражданите на Европа от новоразработени иновационни продукти.

5. Какви конкретни законодателни и незаконодателни инициативи 
възнамерявате да предложите и съгласно какъв график? Какви конкретни 
ангажименти можете да поемете, по-специално във връзка с приоритетите и 
исканията на комисиите, приложени към настоящия въпросник, които 
попадат в  сферата на Вашия портфейл? Как лично бихте гарантирали 
доброто качество на законодателните предложения?

Ние трябва да покажем ясна и решителна водеща роля, за да отговорим на 
предизвикателствата, които стоят пред европейското общество, основано на знанието.

Ангажирам се да предприема необходимите политически действия, които ще 
гарантират окончателното завършване на Европейското изследователско пространство. 
Ще оценя внимателно напредъка, постигнат при изпълнението на нашата специфична 
политическа цел за развиване на модерно Европейско изследователско пространство.

Европейската комисия и Европейският парламент трябва да анализират какви нови и 
насочени към бъдещето инициативи са необходими, за да се приспособи Европейското 
изследователско пространство към условията на разрастващата се конкуренция и 
глобализация. Държавите-членки на ЕС трябва заедно да определят ясни стратегически 
и политически цели. Трябва да гарантираме, че са налице подходящите управленски 
структури, за да увеличим максимално възможностите, които едно успешно, 
конкурентоспособно и иновационно Европейско изследователско пространство може 
да донесе на Европейския съюз.

Поемам пълен ангажимент за започване през 2010 г., заедно с Европейския парламент, 
на цялостен междинен преглед на рамковата програма на ЕС за научни изследвания. В 
контекста на този процес на преглед трябва внимателно да анализираме как можем да 
въведем по-опростени процедури за регламентиране на бъдещото функциониране на 
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7РП.  Този преглед се извършва в момент на преформулиране на нашите политически, 
икономически и социални приоритети както в Европейския съюз, така и в 
международен план. Всички промени, които могат да възникнат в контекста на този 
процес на преглед, трябва да се основават на следните ръководни принципи: 
предвидимост, съгласуваност, достъпност и отчетност.

Документът на Европейската комисия за политиката относно иновациите ще бъде 
изготвен през 2010 г. Той трябва ясно да определи как политиката в областта на 
иновациите ще доведе до реализирането на стратегията на ЕС за 2020 г. Също така 
очаквам с нетърпение да работя с колегите си по стратегическия план за енергийните 
технологии, който ще бъде важно средство за изпълнение на поетите от нас 
ангажименти за 2020 г.

Европейската комисия и Европейският парламент трябва да работят в тясно 
сътрудничество, за да определят какви инициативи трябва да стартират като част от 
тази политическа рамка.  Сред възможните въпроси за преразглеждане могат да бъдат 
обществените поръчки, рисковия капитал, правата на интелектуална собственост, 
основаното на знания обучение, техническите пречки и регулаторни въпроси. Ако 
всички заинтересовани страни и участници работят заедно координирано, решително и 
съвместно, ЕС може успешно да изведе иновациите на челно място в политическия 
дневен ред на Европа.

Трябва да се засили международното сътрудничество, за да можем всички да работим 
съвместно и да използваме най-добрите налични резултати на науката и технологиите с 
цел да се справим ефективно с глобални проблеми като изменението на климата. Ще 
използвам експертния опит на Съвместния научноизследователски център, за да може 
Европейският съюз да приложи политики, подкрепящи разработването на 
нисковъглеродни технологии. Това ще помогне на Европейския съюз да постигне 
целите на нашата политика по отношение на изменението на климата.

Уверявам членовете на Европейския парламент, че ще подлагам на строга оценка 
въздействието на всяка нова инициатива. Тъй като бях министър от кабинета на три 
правителства на Ирландия, аз имам богат опит в областта на законотворчеството. Освен 
това работата ми в Европейската сметна палата е гаранция за това, че доброто 
управление на финансите, ефективното изразходване на средствата и прозрачността ще 
са основни елементи на всяко ново предложение.


