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Věc: Slyšení paní Máire GEOGHEGANOVÉ-QUINNOVÉ, navržené členky Komise 
pro výzkum, inovaci a vědu

V příloze naleznete písemné odpovědi, které zaslala paní Máire GEOGHEGANOVÁ-
QUINNOVÁ.
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ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

PRO NOMINOVANOU KANDIDÁTKU NA KOMISAŘKU

Maire GEOGHEGAN-QUINNOVOU

(Výzkum, inovace a věda)

Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

1. Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařkou a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, 
a to zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit 
plnění Vašich povinností v rámci Komise?

Vždy jsem byla horlivou zastánkyní Evropské unie, která představuje nejúspěšnější mírový 
projekt na světě. Posledních 25 let jsem pracovala přímo v srdci Evropské unie.

Jako členka irské vlády v letech 1987–1991 jsem měla na starost evropské záležitosti a v roce 
1990 jsem koordinovala organizaci irského předsednictví Evropské unie.

Součástí mých povinností během tohoto předsednictví EU byla odpovědnost za vztahy 
s Evropským parlamentem a účast na zasedáních Rady ministrů zahraničí v roli irské 
delegátky. Během těchto šesti měsíců jsem rovněž předsedala zasedáním Rady ve složení pro 
rozpočet, kulturu, rozvoj a telekomunikace. 

Svoji evropskou a politickou zkušenost jsem prohloubila, když jsem se stala irskou ministryní 
odpovědnou za oblast cestovního ruchu, dopravy a komunikací (1992–1993) a posléze 
ministryní spravedlnosti (1993–1994). Během tohoto tříletého období jsem zastupovala irskou 
vládu na příslušných zasedáních Rady ministrů.

Od března roku 2000 jsem se jako členka Evropského účetního dvora v rámci svých 
povinností dostávala do velmi častého politického kontaktu jak s Evropským parlamentem, 
tak s Evropskou komisí ohledně řady evropských záležitostí.

Během své kariéry jsem zastávala řadu důležitých politických úkolů, jež jsou podle mého 
názoru všechny velmi relevantní k navrhovanému postu, který mi byl v rámci Evropské 
komise přidělen.

Motivuje mě nutnost zajišťovat neustálou propagaci, obranu a dodržování politických, 
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ekonomických a sociálních politik, které Evropská unie provádí.

Jako členka Evropského účetního dvora a jako bývalá ministryně irské vlády vím, jak fungují 
důležité principy kolegiality a společné odpovědnosti v praxi.

V Evropském účetním dvoře jsem své povinnosti vyplývající ze smlouvy vždy plnila naprosto 
nestranně a nezávisle.

Pokud budu jako členka Evropské komise potvrzena, zaručuji, že budu svoji politickou práci 
provádět i nadále naprosto nezávisle jménem všech občanů Evropské unie. Budu jednat plně 
v duchu Smlouvy a v souladu s jejími podmínkami a s Kodexem chování komisařů.

Správa úřadu a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory

2. Jak byste zhodnotila Vaši úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 
odpovědnost za vykonávání Vašeho úřadu a za činnost Vašich oddělení a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

Při plnění zájmů Evropské unie budu postupovat ve spolupráci s celým sborem. Takový 
postup je důležitý zejména v oblasti politických otázek spadajících přímo do mé politické 
pravomoci, které však úzce souvisí i s prací jiných portfolií Evropské komise.

Budu usilovně pracovat na tom, aby byly politické pokyny pro příští Komisi, které předseda 
Barroso nedávno předložil Evropskému parlamentu, splněny. K úplnému dosažení těchto 
důležitých politických cílů je podle mého názoru nutná úzká spolupráce a partnerství 
s Evropským parlamentem.

Jsem velkým zastáncem Lisabonské smlouvy, která Evropskému parlamentu právem uděluje 
nové a rozšířené pravomoce.

Jako členka Evropského soudního dvora jsem měla jedinečnou možnost a příležitost udržovat 
s Evropským parlamentem úzké politické kontakty.

Byla jsem též osmkrát úspěšně zvolena do irského parlamentu. Díky této politické zkušenosti 
jsem si plně vědoma důležitosti parlamentní demokracie.

Pokud budu jako členka Evropské komise potvrzena, zajistím, aby byl s Evropským 
parlamentem veden velmi konstruktivní dialog a probíhala pravidelná, transparentní a včasná 
výměna informací ohledně všech klíčových politických a legislativních aspektů mého úřadu. 
Aby se podařilo provést naše politické priority, musí Evropská komise a Evropský parlament 
velmi úzce spolupracovat na základě otevřenosti, důvěry a vzájemného respektu.

Plně se zavazuji spolupracovat s Evropským parlamentem v duchu rámcové dohody mezi 
Evropskou komisí a Evropským parlamentem a v souladu s jejími právními ustanoveními.

Jako členka Evropské komise bych byla Evropskému parlamentu odpovědná za politické 
programy, které budu provádět a o kterých budu Parlament informovat.
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3. Jak konkrétně zamýšlíte zvýšit transparentnost postupů, posílit spolupráci 
s Evropským parlamentem a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na 
stanoviska EP a jeho výzvy k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 
probíhající postupy, jste připravena poskytovat EP stejné informace a dokumenty 
jako Radě?

Zavazuji se k úzké spolupráci s Evropským parlamentem, abychom mohli efektivně řešit 
vážné politické výzvy v oblasti výzkumu, inovace a vědy, kterým Evropská unie čelí. 
Evropský parlament bude mít v těchto politických otázkách zásadního významu ústřední 
úlohu.

Je důležité zdůraznit, že Lisabonská smlouva uděluje institucím EU v oblasti politiky 
výzkumu nové pravomoce. Podle této smlouvy se posilování vědecké a technologické 
základny stalo konkrétním cílem Evropské unie.

Podle čl. 182 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie se institucím EU v souladu 
s řádným legislativním postupem udělují specifické pravomoce přijímat opatření, která jsou 
považována za nezbytná k úspěšnému uskutečnění evropského výzkumného prostoru.

Kromě toho přidala Lisabonská smlouva do článku 181 Smlouvy o fungování EU vysvětlení, 
jaký druh podnětu může Evropská komise dát, aby podporovala koordinaci výzkumných 
činností mezi různými členskými státy EU.

Důkladně prozkoumám všechny žádosti o zavedení nových legislativních opatření předložené 
Evropským parlamentem. Budu Evropskému parlamentu pravidelně podávat zprávy o práci, 
kterou budu jako členka Evropské komise vykonávat.

Ujišťuji každého člena Evropského parlamentu, že se budu spravedlivě, komplexně, důkladně 
a nediskriminačním způsobem zabývat všemi politickými žádostmi, které mi členové EP 
předloží. Zajistím, aby členové Evropského parlamentu měli přímý přístup k informacím, 
kdykoli bude třeba.

Zavazuji se k provádění politického programu s Evropským parlamentem na základě zásad 
partnerství, transparentnosti a účinnosti.

Evropská unie funguje nejlépe a může dosáhnout klíčových politických, ekonomických 
a sociálních cílů za předpokladu, že budou Evropský parlament a Evropská komise 
spolupracovat a sledovat společné cíle rozhodným a strukturovaným způsobem v duchu 
spolupráce.

Otázky týkající se svěřené oblasti politik

4. Jaké tři priority jste si stanovila v rámci Vašeho navrženého postu a jak hodláte 
v případech, kde je to vhodné, zohlednit finanční, hospodářskou a sociální krizi 
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a otázky spojené s udržitelným rozvojem?

Mojí klíčovou prioritou bude stanovení jasného strategického těžiště na evropské úrovni 
v oblasti politiky výzkumu, inovace a vědy, aby bylo možno zcela dosáhnout strategických 
cílů EU pro rok 2020. Chci zaručit, aby byly otázky EU v oblasti výzkumu, inovace a vědy 
v samém středu politického rozhodování Evropské unie. To je důležité, pokud chceme udržet 
a vytvářet pracovní místa ve znalostní ekonomice Evropy, pokud má EU zůstat v budoucnu 
atraktivní jako místo pro přímé zahraniční investice a pokud chceme urychlit hospodářskou 
obnovu.

V Evropě můžeme vytvořit konkurenceschopnou a inteligentní ekonomiku. EU se může stát 
světovým střediskem výzkumu, inovace a vědy na špičkové úrovni.

Abychom však těchto politických cílů dosáhli, musí všechny zúčastněné strany ze 
soukromého a veřejného sektoru v EU spolupracovat v duchu partnerství a kooperace. Je 
nutno provést politiky, které v Evropě rozvinou pátou svobodu a zajistí volný pohyb 
informací a znalostí v oblasti výzkumu, inovace a vědy.

V oblasti výzkumu, inovace a vědy bude nezbytná větší míra mezinárodní spolupráce, pokud 
se mají efektivně řešit „velké globální výzvy“ dnešní doby, které zahrnují především změnu 
klimatu, energetickou bezpečnost a stárnoucí populaci.

Mým cílem je zřízení moderního evropského výzkumného prostoru, který bude strategicky 
odpovídat na výzvy, jimž naše ekonomika i evropská společnost čelí. Plně se zavazuji 
k provádění lublaňského procesu z roku 2008, jehož úkolem je posílit spolupráci mezi 
Evropskou unií a jednotlivými členskými státy v oblasti výzkumu.

Je nutno adekvátně zjednodušit finanční a správní postupy, které jsou v současnosti zavedeny 
v rámci sedmého rámcového programu, abychom zefektivnili praktické provádění tohoto 
rámcového programu a učinili ho přijatelnějším pro uživatele. Je třeba učinit opatření, která 
zajistí, aby se na sedmém rámcovém programu v budoucnu ve větší míře podílely i malé 
a střední podniky.

Inovační strategie musí být propojena s politikami, které se provádějí za účelem vytvoření 
evropského výzkumného prostoru i budoucích rámcových programů EU pro výzkum. Je 
nezbytné podporovat užší propojení mezi výzkumnými pracovníky a průmyslem, abychom 
maximalizovali obchodní a společenské přínosy, které mohou občanům Evropy plynout 
z nově vyvinutých inovativních produktů.

5. Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém 
harmonogramu? Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde 
o priority a žádosti, které v souvislosti s těmito iniciativami vznesou výbory EP 
a které budou spadat do oblasti Vaší působnosti? Jak máte v úmyslu osobně 
zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

Pokud máme vyřešit problémy, kterým evropská znalostní společnost čelí, musíme ukázat 
schopnost jasného a rozhodného vedení.
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Jsem odhodlána podniknout nezbytné politické kroky, které zajistí dokončení evropského 
výzkumného prostoru. Důkladně zhodnotím, jaký pokrok byl učiněn na cestě za splněním 
našeho konkrétního politického cíle, jímž je vytvoření moderního evropského výzkumného 
prostoru.

Evropská komise a Evropský parlament musí analyzovat, jaké nové iniciativy jsou do 
budoucna potřeba, aby evropský výzkumný prostor odpovídal nárokům neustále 
konkurenceschopnějšího a globalizovanějšího světa. EU musí společně stanovit jasné 
strategické a politické cíle. Musíme zajistit vhodné řídicí struktury, abychom maximalizovali 
potenciál, který Evropská unie získá díky úspěšnému, konkurenceschopnému a inovativnímu 
evropskému výzkumnému prostoru.

Jsem pevně odhodlána v roce 2010 spolu s Evropským parlamentem komplexně přezkoumat 
rámcový program EU pro výzkum v polovině jeho provádění. V rámci přezkoumání musíme 
přesně analyzovat, jak lze zavést zjednodušené postupy řízení, pokud jde o budoucí provádění 
sedmého rámcového programu. Přezkoumání proběhne v době, kdy znovu definujeme naše 
politické, ekonomické a sociální priority jak v rámci Evropské unie, tak v mezinárodním 
kontextu. Jakékoli změny, které mohou z procesu přezkoumání vyplynout, musí být založeny 
na následujících zásadách: předvídatelnost, soudržnost, přístupnost a odpovědnost.

V roce 2010 bude definován politický dokument Evropské komise o inovaci. Musí jasně 
stanovit, jakým způsobem inovační politiky přispějí ke strategii EU pro rok 2020. Těším se 
rovněž na společnou práci s kolegy v souvislosti se strategickým plánem pro energetické 
technologie, který bude důležitým nástrojem při dosahování našich závazků pro rok 2020.

Evropská komise a Evropský parlament musí úzce spolupracovat, aby určily iniciativy, které 
budou zahájeny jako součást tohoto politického rámce. Možné body k přezkoumání by mohly 
zahrnovat zadávání veřejných zakázek, rizikový kapitál, práva k duševnímu vlastnictví, 
odbornou přípravu a školení, technické překážky a regulační záležitosti. EU se může podařit 
učinit oblast inovací ústředním bodem politické agendy v Evropě, pokud budou všechny 
zúčastněné strany a subjekty spolupracovat koordinovaným, rozhodným a jednotným 
způsobem.

Je třeba posílit mezinárodní spolupráci, abychom mohli společně pracovat a využívat nejlepší 
dostupné vědecké poznatky a technologie, a efektivně tak čelit globálním problémům, 
například změně klimatu. Budu se opírat o odborné znalosti Společného výzkumného 
střediska, díky nimž bude moci Evropská unie provádět politiky, které podpoří rozvoj 
nízkouhlíkových technologií. To usnadní dosahování politických cílů Evropské unie v oblasti 
změny klimatu.

Můžu členy Evropského parlamentu ujistit, že pečlivě posoudím dopad jakékoli nové 
iniciativy. Jako ministryně ve třech irských vládách jsem získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti 
zákonodárství. Vedle toho mohu díky svému předchozímu působení v Evropském účetním 
dvoře zaručit, že každý nový návrh se bude zakládat na principech řádného finančního řízení, 
finanční efektivity a transparentnosti.


