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SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS

SPØRGSMÅL TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR

Máire IRE GEOGHEGAN-QUINN

(Forskning, innovation og videnskab)

Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed

1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har 
særlig relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's 
almene interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad 
motiverer Dem? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-
Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller 
fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i 
Kommissionen?

Jeg har altid været en glødende tilhænger af EU, som er det mest vellykkede fredsbevarende 
projekt i verden. I de sidste 25 år har jeg haft mit virke i hjertet af EU.

Jeg var i 1987-1991 medlem af Irlands regering og havde ansvaret for europæiske anliggender 
og dermed koordineringen af det irske EU-formandskab i 1990.

Som led i mine opgaver under EU-formandskabet havde jeg ansvaret for forbindelserne med 
Europa-Parlamentet, og jeg var Irlands repræsentant på møderne i Rådet (udenrigsministrene). 
Jeg var i det halve år også formand for rådsmøder om budget, kultur, udvikling og 
telekommunikation.

Jeg udvidede yderligere min EU-erfaring og politiske erfaring, da jeg var Irlands minister for 
turisme, transport og kommunikation (1992-1993) og justitsminister (1993-1994). I de nævnte 
tre år repræsenterede jeg Irlands regering på møderne blandt de pågældende ressortministre i 
Rådet.

Siden marts 2000 har jeg som medlem af Den Europæiske Revisionsret haft hyppige politiske 
kontakter med såvel Europa-Parlamentet som Europa-Kommissionen i en række EU-
spørgsmål inden for mine ansvarsområder.

I løbet af min karriere har jeg haft flere betydningsfulde politiske poster, som jeg alle sammen 
finder meget relevante for den portefølje, det er blevet foreslået at tildele mig i Europa-
Kommissionen.
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Jeg er motiveret af, at det er nødvendigt at sikre, at EU's politikker, herunder den økonomiske 
politik og socialpolitikken, til enhver tid bliver tilgodeset, forsvaret og respekteret.

Som medlem af Revisionsretten og som tidligere minister i den irske regering er jeg helt klar 
over, hvordan det vigtige kollegialitetsprincip, princippet om kollektivt ansvar, udøves i 
praksis.

I Revisionsretten har jeg altid været fuldstændig upartisk og uafhængig i udførelsen af mine 
traktatbaserede opgaver.

Hvis mit medlemskab af Europa-Kommissionen bliver stadfæstet, kan jeg forsikre, at jeg 
fortsat vil være helt uafhængig, når jeg kaster mig over det politiske arbejde på vegne af alle 
EU's borgere. Jeg vil til punkt og prikke efterleve traktaten og adfærdskodeksen for EU-
kommissærer, både i ånd og bogstav.

Forvaltning af Deres ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet og dets 
udvalg

2. Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet?   I hvilket 
omfang mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres 
tjenestegrenes handlinger?

Jeg vil på kollegial vis arbejde for at tilgodese EU's interesser. Det får særlig stor betydning i 
de politikspørgsmål, der hører direkte under min politiske kompetence, men er nært knyttet til 
arbejdet under andre af Europa-Kommissionens porteføljer.

Jeg vil arbejde utrætteligt på at sikre, at de politiske retningslinjer for den næste Kommission, 
som José Manuel Barroso for kort tid siden fremlagde for Europa-Parlamentet, bliver opfyldt. 
Efter min opfattelse er et uforbeholdent samarbejde og partnerskab med Europa-Parlamentet 
en forudsætning for, at alle disse vigtige politiske mål bliver nået.

Jeg er en stor tilhænger af Lissabontraktaten, som med rette giver Europa-Parlamentet nye og 
større beføjelser.

Som medlem af Revisionsretten har jeg haft fornøjelsen af og muligheden for at være i nær 
politisk kontakt med medlemmer af Europa-Parlamentet.

Endvidere er jeg otte gange blevet valgt ind i det irske parlament. Denne politiske erfaring har 
gjort det parlamentariske demokratis betydning helt klart for mig.

Hvis mit medlemskab af Europa-Kommissionen bliver stadfæstet, vil jeg sørge for en meget 
konstruktiv dialog og en regelmæssig, gennemsigtig og rettidig informationsstrøm med 
Europa-Parlamentet om alle de centrale politiske og lovgivningsmæssige aspekter af min 
portefølje. Hvis det skal lykkes for os at virkeliggøre vores politiske prioriteter, må der skabes 
meget tætte arbejdsmæssige relationer mellem Europa-Kommissionen og Europa-
Parlamentet, som bygger på åbenhed, tillid og gensidig respekt.
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Jeg kan give tilsagn om at arbejde sammen med Europa-Parlamentet i overensstemmelse med 
bestemmelserne i rammeaftalen mellem Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet og i 
aftalens ånd.

Som medlem af Europa-Kommissionen skal jeg stå til regnskab over for Europa-Parlamentet 
hvad angår det politiske program, jeg vil følge.

3. Hvilke specifikke tilsagn er De villig til at give om større åbenhed, øget samarbejde 
og effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om 
lovgivningsmæssige initiativer, også under hensyntagen til Lissabontraktatens 
ikrafttræden? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende
procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod 
med Rådet?

Jeg kan give tilsagn om at arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet, så vi kan finde en 
reel løsning på de vanskelige politiske udfordringer, EU står over for inden for forskning, 
innovation og videnskab. Europa-Parlamentet bliver en af de centrale aktører i disse helt 
afgørende politiske spørgsmål.

Det er vigtigt at fremhæve, at Lissabontraktaten giver EU-institutionerne nye beføjelser inden 
for forskningspolitikken. Traktaten har sat det specifikke mål for EU at styrke det 
videnskabelige og teknologiske grundlag.

Artikel 182, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten) 
giver EU-institutionerne særlige beføjelser til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af det europæiske forskningsrum (EFR) ved den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Desuden er der ved Lissabontraktaten gjort en tilføjelse i EUF-traktatens artikel 181, som 
præciserer, hvilke initiativer Europa-Kommissionen kan tage for at fremme samordningen af 
forskningsaktiviteterne i de forskellige EU-medlemsstater.

Jeg agter omhyggeligt at gennemgå alle anmodninger fra Europa-Parlamentet om 
igangsætning af nye lovgivningsinitiativer. Jeg vil regelmæssigt aflægge beretning for 
Europa-Parlamentet om mit arbejde som medlem af Europa-Kommissionen.

Jeg kan forsikre alle medlemmer af Europa-Parlamentet om, at jeg vil give alle politiske 
henvendelser fra enhver af dem fair, udtømmende, grundig og lige behandling. Jeg vil sørge 
for, at medlemmer af Europa-Parlamentet kan henvende sig direkte, når som helst de har 
behov for det.

Jeg kan give tilsagn om, at mit politiske program vil blive gennemført sammen med Europa-
Parlamentet på grundlag af principperne om partnerskab, gennemsigtighed og effektivitet.

EU fungerer bedst og kan virkeliggøre sine centrale politiske, økonomiske og sociale 
målsætninger, når Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen indgår i et beslutsomt og 
struktureret samarbejde hen imod de fælles mål.
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Politikrelaterede spørgsmål

4. Hvad er Deres tre vigtigste prioriteter for Deres foreslåede ansvarsområde under 
behørig hensyntagen til den finansielle, økonomiske og sociale krise og behovet for 
en bæredygtig udvikling?

En af mine vigtigste prioriteter bliver at sikre, at der på politikområderne forskning, 
innovation og videnskab bliver et tydeligt strategisk fokus på EU-plan, således at EU's 2020-
strategi kan blive til virkelighed på alle punkter. Jeg ønsker at sikre, at hensyn til EU's 
forskning, innovation og videnskab kommer til at indtage en central plads i alle EU's 
politikker. Det er en nødvendighed, hvis vi skal bevare arbejdspladser og skabe nye i den 
europæiske videnbaserede økonomi, hvis EU fortsat skal være et attraktivt sted for direkte 
investeringer udefra, og hvis vi vil sætte yderligere fart i det økonomiske opsving.

Vi kan udvikle en konkurrencedygtig og intelligent økonomi i Europa. EU kan blive et 
ekspertisecenter på verdensplan inden for forskning, innovation og videnskab.

Men hvis disse politiske mål skal nås, må alle implicerede parter fra både den private og den 
offentlige sektor i EU arbejde sammen i partnerskab. Der må gennemføres politikker, som kan 
udbrede den femte frihed i Europa og sikre uhindret udveksling af information og viden inden 
for forskning, innovation og videnskab i Europa.

Der bliver behov for internationalt samarbejde inden for forskning, innovation og videnskab, 
hvis der virkelig skal gøres noget ved de aktuelle "store globale udfordringer", først og 
fremmest klimaændringer, energiforsyningssikkerhed og den aldrende befolkning.

Jeg ønsker at få etableret et moderne europæisk forskningsrum (EFR), som kan give en 
strategisk indfaldsvinkel til de udfordringer, den europæiske økonomi og det europæiske 
samfund står over for. Jeg står fast på at få gennemført Ljubljanaprocessen fra 2008, som 
tilstræber en styrkelse af samarbejdet mellem EU og de enkelte medlemsstater på 
forskningsområdet.

Der må ske en betydelig forenkling af de finansielle og administrative procedurer, der i dag 
gælder for syvende rammeprogram, således at programmets gennemførelse i praksis kan blive 
mere effektiv og brugervenlig. Der må indføres politikker til sikring af, at syvende 
rammeprogram i fremtiden får større deltagelse af små og mellemstore virksomheder.

En strategi for innovation må knyttes til politikkerne for udvikling af det europæiske 
forskningsrum og kommende EU-forskningsrammeprogammer. Forskning og erhvervsliv må 
knyttes stærkere og tættere sammen, så Europas borgere kan drage maksimal kommerciel og 
samfundsmæssig fordel af nyudviklede innovative produkter.

5. Hvilke specifikke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer agter 
De at tage og ifølge hvilken tidsplan? Hvilke specifikke tilsagn kan De give, særlig 
hvad angår de af udvalgenes prioriteter og dertil knyttede anmodninger, som vil 
falde ind under Deres ansvarsområde? Hvorledes vil De personligt sikre de 
lovgivningsmæssige forslags kvalitet?
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Hvis vi skal tage de udfordringer op, som Europas vidensamfund står over for, er vi nødt til at 
vise stærk og beslutsom ledelse.

Jeg kan give tilsagn om at tage de politiske skridt, der er nødvendige for at sikre 
gennemførelsen af det europæiske forskningsrum. Jeg vil nøje vurdere, hvor langt man er nået 
med at opfylde det specifikke politiske mål om at udvikle et moderne europæisk 
forskningsrum.

Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet må foretage en analyse af, hvilke 
fremadskuende nye initiativer der er brug for for at gøre det europæiske forskningsrum egnet 
til formålet i en verden, der er præget af stigende konkurrence og globalisering. Sammen må 
vi i EU sætte os klare strategiske og politiske mål. Vi må være sikre på, at vi har de rette 
styringsmidler til at give EU det størst mulige potentiale, der ligger i et velfungerende, 
konkurrencedygtigt og innovativt europæisk forskningsrum.

Jeg er fast besluttet på sammen med Europa-Parlamentet at gennemføre den omfattende 
midtvejsrevision af EU's forskningsrammeprogram, der skal indledes i 2010. Vi må i den 
forbindelse se nøje på, hvordan vi kan nå frem til nogle enklere procedurer for den videre 
styring af syvende rammeprogram. Denne revision finder sted, netop som vi revurderer vores 
politiske, økonomiske og samfundsmæssige prioriteter såvel inden for EU som i en 
international sammenhæng. I eventuelle ændringer som følge af denne revisionsproces skal 
der tages hensyn til følgende hovedprincipper: forudsigelighed, konsekvens, 
adgangsmuligheder og ansvarlighed.

Europa-Kommissionens politikdokument om innovation fastlægges i 2010. Det skal deraf 
fremgå tydeligt, hvordan innovationspolitikkerne skal indgå i EU's 2020-strategi.  Jeg ser også 
frem til sammen med mine kolleger at arbejde på planen for strategisk energiteknologi, som 
bliver et vigtigt redskab til indfrielsen af vores forpligtelser for 2020.

Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet må derefter arbejde tæt sammen om at finde 
frem til, hvilke initiativer der skal sættes i gang inden for denne politiske ramme. Blandt de 
punkter, der kan tages op, er offentlige indkøb, risikovillig kapital, intellektuel ejendomsret, 
videnbaseret uddannelse, tekniske hindringer og lovgivningsspørgsmål. EU kan med held få 
innovation helt til tops på den politiske dagsorden i Europa, hvis alle interesserede parter 
indgår i et koordineret, beslutsomt og meningsfuldt samarbejde.

Det internationale samarbejde må styrkes, så vi alle kan arbejde sammen og udnytte den 
bedste tilgængelige viden og teknologi til at finde effektive løsninger på globale problemer 
såsom klimaforandringer. Jeg vil drage nytte af Det Fælles Forskningscenters ekspertviden, så 
EU kan føre politikker, der understøtter udvikling af teknologi med lav CO2-udledning. Det 
vil hjælpe EU til at virkeliggøre sine klimapolitiske mål.

Jeg kan forsikre Europa-Parlamentets medlemmer om, at jeg nøje vil vurdere konsekvenserne 
af alle nye initiativer. Mit arbejde som minister i tre irske regeringer har givet mig stor 
erfaring i udarbejdelse af lovgivning. Desuden har mit arbejde i EU's revisionsret betydet, at 
forsvarlig finansstyring, valuta for pengene og gennemsigtighed er elementer, der vil indgå i 
alle nye forslag.


