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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Maire GEOGHEGAN-QUINN 

(Έρευνα, καινοτομία και επιστήμη)

Γενικές ικανότητες, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα, προσωπική ανεξαρτησία

1. Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε 
υπεύθυνη; Τι σας παρακινεί; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε 
παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν 
αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής;

Υπήρξα ανέκαθεν ένθερμη υποστηρίκτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί το 
επιτυχέστερο ειρηνικό εγχείρημα παγκοσμίως. Την τελευταία εικοσιπενταετία εργάζομαι στο 
επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως μέλος της ιρλανδικής κυβέρνησης, την περίοδο 1987 – 1991, με αρμοδιότητα για τις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις, συντόνισα την οργάνωση της ιρλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), το 1990. 

Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου κατά τη διάρκεια της εν λόγω Προεδρίας της ΕΕ, ήμουν 
υπεύθυνη για τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκπροσωπούσα την Ιρλανδία 
στις συνόδους του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Κατά το εξάμηνο αυτό, προήδρευσα 
επίσης σε συνόδους των συνθέσεων του Συμβουλίου που ήταν αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό, τον πολιτισμό, την ανάπτυξη και τις τηλεπικοινωνίες.

Συνέχισα να αποκτώ ευρωπαϊκή και πολιτική πείρα στη διάρκεια των θητειών μου ως 
Υπουργού Τουρισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών (1992-1993) και ως Υπουργού 
Δικαιοσύνης (1993-1994) της Ιρλανδίας. Κατά την τριετία αυτή, εκπροσωπούσα την 
ιρλανδική κυβέρνηση στις αντίστοιχες συνόδους του Συμβουλίου Υπουργών.

Από τον Μάρτιο του 2000, με την ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, έχω ευρείες πολιτικές επαφές, τόσο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για σειρά ευρωπαϊκών θεμάτων που υπάγονται στις αρμοδιότητές 
μου.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου ανέλαβα αρκετές σημαντικές πολιτικές αρμοδιότητες, 
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που θεωρώ ότι είναι πολύ συναφείς με το χαρτοφυλάκιο που προτείνεται να μου ανατεθεί 
εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με παρακινεί η ανάγκη να διασφαλιστεί η διαρκής προώθηση, υπεράσπιση και εφαρμογή της 
δημόσιας, της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και πρώην μέλος ιρλανδικών 
κυβερνήσεων, αντιλαμβάνομαι πλήρως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη οι 
σημαντικές αρχές της συλλογικότητας και της συλλογικής ευθύνης.

Στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο άσκησα πάντοτε με αμεροληψία και ανεξαρτησία τα 
βασιζόμενα στη Συνθήκη καθήκοντά μου.

Εάν επικυρωθεί ο διορισμός μου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγγυώμαι ότι θα 
παραμείνω τελείως ανεξάρτητη, αναλαμβάνοντας το πολιτικό έργο μου εξ ονόματος όλων 
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συμμορφωθώ απόλυτα με το πνεύμα και το 
γράμμα της Συνθήκης, καθώς και του κώδικα δεοντολογίας των Ευρωπαίων Επιτρόπων.

Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
επιτροπές του

2. Πώς θα εκτιμούσατε το ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από 
ποια άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο 
Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;

Θα εργαστώ με συλλογικό πνεύμα για την προάσπιση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον χειρισμό ζητημάτων άσκησης πολιτικής που 
υπάγονται άμεσα στην πολιτική μου αρμοδιότητα, αλλά συνδέονται στενά με άλλα 
χαρτοφυλάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Θα εργαστώ με ζήλο προκειμένου να επιτευχθεί η τήρηση των πολιτικών κατευθυντήριων 
γραμμών για την επόμενη Επιτροπή, τις οποίες κατέθεσε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ο Πρόεδρος Μπαρόζο. Κατά τη γνώμη μου, για να υλοποιηθούν πλήρως οι 
πολιτικοί αυτοί στόχοι απαιτείται πλήρης συνεργασία και σύμπραξη με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Υποστηρίζω ένθερμα τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ορθώς παραχωρεί νέες και 
ενισχυμένες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου έχω το προνόμιο και τη δυνατότητα να 
διατηρώ στενές πολιτικές επαφές με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έχω επίσης εκλεγεί οκτώ φορές μέλος του ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Η πολιτική αυτή πείρα 
μου έχει εξασφαλίσει πλήρη γνώση της σπουδαιότητας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Εάν επικυρωθεί ο διορισμός μου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εξασφαλίσω πολύ 
εποικοδομητικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τακτική και έγκαιρη ροή 
πληροφοριών με διαφάνεια προς αυτό, σχετικά με όλες τις καίριας σημασίας πολιτικές και 
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νομοθετικές πτυχές του χαρτοφυλακίου μου. Για να υλοποιηθούν με επιτυχία οι 
προτεραιότητες της πολιτικής μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να διατηρούν πολύ στενή σχέση εργασίας, στηριζόμενη στην ειλικρίνεια, την 
εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό.

Δεσμεύομαι πλήρως να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμορφούμενη με το 
πνεύμα και τηρώντας τις νομικές διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα είμαι υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα προγράμματα άσκησης πολιτικής με τα οποία θα 
ασχολούμαι.

3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένη να αναλάβετε σε σχέση με τη 
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
μεταπαρακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων ενόψει της έναρξης ισχύος της Συνθήκης 
της Λισαβόνας; Σε σχέση με σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και συνεχιζόμενες 
διαδικασίες, είστε διατεθειμένη να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και 
έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο;

Δεσμεύομαι να συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μπορούμε να 
ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις σοβαρές πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτά τα ζωτικής σημασίας πεδία 
άσκησης πολιτικής.

Πρέπει να τονιστεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας παραχωρεί νέες εξουσίες στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ όσον αφορά την πολιτική στον τομέα της έρευνας. Βάσει της συνθήκης αυτής, 
η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης έχει αναδειχθεί σε ειδικό στόχο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 182 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι αρμόδια να θεσπίζουν τα μέτρα που 
κρίνονται αναγκαία για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΑ), 
αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Επιπλέον, με το άρθρο 181 της ΣΛΕΕ, η Συνθήκη της Λισαβόνας διασαφηνίζει το είδος των 
πρωτοβουλιών που μπορεί να αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση του 
συντονισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ.

Θα εξετάζω διεξοδικά τα αιτήματα που θα υποβάλλει ενδεχομένως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την κατάρτιση νέων νομοθετικών μέτρων. Θα υποβάλλω τακτικά στο 
Κοινοβούλιο εκθέσεις σχετικά με το έργο μου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορώ να διαβεβαιώσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα διεκπεραιώνω με 
τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο και μετά από ενδελεχή εξέταση κάθε αίτημα άσκησης 
πολιτικής που θα μου υποβάλλει μέλος του Κοινοβουλίου. Θα εξασφαλίσω την άμεση 
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πρόσβαση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οποτεδήποτε προκύπτει ανάγκη. 

Δεσμεύομαι να εφαρμόσω πρόγραμμα άσκησης πολιτικής σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο με βάση τις αρχές της σύμπραξης, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει τα μέγιστα και μπορεί να επιτυγχάνει καίριους πολιτικούς, 
οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συνεργάζονται σε κοινές επιδιώξεις με αποφασιστικότητα και με δομημένο και 
ομαδικό τρόπο εργασίας.

Ζητήματα συναφή με την άσκηση πολιτικής

4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες που έχετε πρόθεση να επιδιώξετε στο 
πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου 
αρμόζει, την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση και τις 
ανησυχίες που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη;

Βασική προτεραιότητά μου θα είναι να εξασφαλίσω τον ορισμό επακριβούς στρατηγικού 
σημείου εστίασης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ασκούμενη πολιτική στους τομείς της 
έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης υλοποίηση 
της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020. Επιθυμώ να εγγυηθώ ότι τα ζητήματα ευρωπαϊκής 
έρευνας, καινοτομίας και επιστήμης θα βρίσκονται πάντα στον πυρήνα της χάραξης πολιτικής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στην 
ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης και να δημιουργηθούν νέες, για να παραμείνει η ΕΕ 
ελκυστική στο μέλλον ως προορισμός ξένων άμεσων επενδύσεων και για να επιταχυνθεί η 
ανάκαμψη της οικονομίας.

Μπορούμε να αναπτύξουμε ανταγωνιστική και έξυπνη οικονομία στην Ευρώπη. Η ΕΕ μπορεί 
να γίνει παγκόσμιο κέντρο αριστείας στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της 
επιστήμης.

Για να επιτευχθούν όμως αυτοί οι στόχοι πολιτικής, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται με πνεύμα σύμπραξης 
και ομαδικότητας. Πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές που θα προάγουν την πέμπτη ελευθερία 
και θα εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία, στην Ευρώπη, των πληροφοριών και της 
γνώσης στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης.

Για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι "μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις" της εποχής 
μας – με κυριότερες μεταξύ αυτών την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή ασφάλεια και τη 
γήρανση του πληθυσμού – θα χρειαστεί υψηλότερος βαθμός διεθνούς συνεργασίας στους 
τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης.

Επιθυμώ να επιτύχω την υλοποίηση ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, ικανού να 
ανταποκριθεί στρατηγικά στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες τόσο 
η οικονομία μας, όσο και η ευρωπαϊκή κοινωνία. Είμαι απόλυτα προσηλωμένη στην 
εφαρμογή της διαδικασίας της Λιουμπλιάνα, του 2008, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεμονωμένων κρατών μελών στον ερευνητικό 
τομέα.
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Οι οικονομικές και διοικητικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σήμερα βάσει του 7ου
προγράμματος-πλαισίου (ΠΠ7) πρέπει να απλουστευθούν κατάλληλα, ώστε η πρακτική 
λειτουργία του πλαισίου αυτού να γίνει αποδοτικότερη και φιλικότερη προς τον χρήστη. 
Πρέπει να χαραχθούν πολιτικές με τις οποίες θα εξασφαλιστεί μελλοντικά μεγαλύτερη 
συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο ΠΠ7.

Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και την 
κατάρτιση των μελλοντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας πρέπει να 
συνδυαστούν με στρατηγική για την καινοτομία. Πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των 
ερευνητών και της βιομηχανίας, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που μπορούν να 
αποκομίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τα νεοεμφανιζόμενα καινοτόμα προϊόντα.

5. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
έχετε πρόθεση να παρουσιάσετε, και σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα; Ποιες 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορείτε να αναλάβετε ιδίως σε σχέση με τις 
συνημμένες στο παρόν προτεραιότητες και τα αιτήματα των επιτροπών που 
πρόκειται να ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό σας; Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά 
την καλή ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων;

Για να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία της 
γνώσης, πρέπει να αναλάβουμε ευδιάκριτο και αποφασιστικό ηγετικό ρόλο. 

Δεσμεύομαι να λάβω τα αναγκαία μέτρα άσκησης πολιτικής για την ολοκλήρωση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Θα αξιολογήσω σε βάθος τη συντελεσθείσα πρόοδο προς την 
υλοποίηση του ειδικού στόχου της πολιτικής μας, που είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλύσουν τις 
μακρόπνοες και νέες πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να καταστεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος 
Έρευνας ικανός να εκπληρώσει την αποστολή του σε συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού 
και παγκοσμιοποίησης. Η ΕΕ πρέπει να καθορίσει συλλογικά σαφείς στρατηγικές επιδιώξεις 
και στόχους πολιτικής. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη κατάλληλων δομών 
διακυβέρνησης ώστε να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό που θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσω ενός επιτυχημένου, ανταγωνιστικού και καινοτόμου Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.

Είμαι απόλυτα προσηλωμένη στη διενέργεια, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
πλήρους ενδιάμεσης επανεξέτασης του ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου έρευνας, η 
οποία θα ξεκινήσει το 2010. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας επανεξέτασης, οφείλουμε 
να αναλύσουμε προσεκτικά τους τρόπους θέσπισης απλούστερων διαδικασιών για τη 
λειτουργία του ΠΠ7 στο μέλλον. Η εν λόγω επανεξέταση συμπίπτει χρονικά με τον 
επανακαθορισμό των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων μας, τόσο στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στον διεθνή χώρο. Οι τυχόν αλλαγές που θα 
προκύψουν από τη διαδικασία επανεξέτασης πρέπει να έχουν ως άξονα τις εξής γενικές 
αρχές: προβλεψιμότητα, συνέπεια, προσβασιμότητα και λογοδοσία.

Το 2010 θα συνταχθεί το έγγραφο πολιτικού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
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καινοτομία, που πρέπει να ορίζει σαφώς τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές για την 
καινοτομία θα εξυπηρετήσουν τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020. Προσβλέπω επίσης στη 
συνεργασία με τους συναδέλφους σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την τήρηση των δεσμεύσεών 
μας ως προς το 2020.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
συνεργαστούν στενά για να προσδιορίσουν τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν εντός 
αυτού του πλαισίου πολιτικής. Μεταξύ των πιθανών θεμάτων που θα επανεξεταστούν 
συγκαταλέγονται οι δημόσιες συμβάσεις, το επιχειρηματικό κεφάλαιο, τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, η κατάρτιση με βάση τη γνώση, οι τεχνικοί φραγμοί, καθώς και 
ρυθμιστικά ζητήματα. Η ΕΕ μπορεί να αναβαθμίσει την καινοτομία ως ύψιστη προτεραιότητα 
του πολιτικού προγράμματος της Ευρώπης εάν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι 
εμπλεκόμενοι φορείς συνεργαστούν με συντονισμό, αποφασιστικότητα και συνοχή.

Πρέπει να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία ώστε να μπορούμε να εργαζόμαστε συλλογικά και 
να αξιοποιούμε τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά αποτελέσματα και τεχνολογίες για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων πλανητικής κλίμακας, όπως είναι η 
κλιματική αλλαγή. Θα αξιοποιήσω την πείρα του Κοινού Κέντρου Ερευνών προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η εφαρμογή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικών που θα στηρίζουν την 
ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Αυτό θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να επιτύχει τους στόχους της σχετικής με την κλιματική αλλαγή πολιτικής της.

Είμαι σε θέση να διαβεβαιώσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα αξιολογώ 
αυστηρά τις επιπτώσεις κάθε νέας πρωτοβουλίας. Έχοντας διατελέσει υπουργός σε τρεις 
κυβερνήσεις της Ιρλανδίας, διαθέτω μεγάλη πείρα στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. 
Επιπλέον, η θητεία μου στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξασφαλίζει ότι η χρηστή 
οικονομική διαχείριση, η απόδοση των χρημάτων και η διαφάνεια θα αποτελούν εγγενή 
στοιχεία κάθε νέας πρότασης.


