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VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED EUROOPA PARLAMENDI

KÜSIMUSTIKULE

Maire GEOGHEGAN-QUINN

(Teadus ja innovatsioon)

Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus

1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel 
ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest 
vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa 
Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, 
praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis?

Olen alati südamest toetanud Euroopa Liitu, mis on maailma kõige edukam rahuprojekt. 
Viimased 25 aastat olen töötanud Euroopa Liidu südames.

Aastatel 1987–1991 olin Euroopa küsimuste eest vastutav Iiri valitsuse liige ning 
koordineerisin 1990. aastal Iiri eesistumist Euroopa Liidus.

Iirimaa eesistujaks oleku ajal vastutasin ka suhete eest Euroopa Parlamendiga ning esindasin 
Iirimaad välisministrite nõukogus. Selle kuuekuulise perioodi jooksul juhatasin ka eelarve-, 
kultuuri-, arengu- ja telekommunikatsiooninõukogude istungeid.

Minu Euroopa-suunaline ja poliitiline töö jätkus Iiri turismi-, transpordi- ja sideministrina 
(1992–1993) ning justiitsministrina (1993–1994). Nende kolme aasta jooksul esindasin Iiri 
valitsust nõukogu vastavatel istungitel.

Alates 2000. aasta märtsist on mul Euroopa Kontrollikoja liikmena olnud seoses 
mitmesuguste Euroopa küsimustega tihedad poliitilised kontaktid nii Euroopa Parlamendi kui 
ka Euroopa Komisjoniga.

Olen oma karjääri jooksul töötanud mitmel poliitiliselt tähtsal ametikohal ning usun, et need 
kõik on väga olulised mulle määratud vastutusvaldkonna jaoks Euroopa Komisjonis.

Oma töös lähtun vajadusest alati edendada, kaitsta ja järgida Euroopa Liidu 
tegevuspõhimõtteid nii poliitilistes, majanduslikes kui ka sotsiaalsetes küsimustes. 

Euroopa Kontrollikoja liikmena ja Iiri valitsuse endise ministrina on mul täielik arusaam 
sellest, kuidas kollegiaalsuse ja ühise vastutuse olulised põhimõtted toimivad.
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Euroopa Kontrollikojas olen täitnud oma aluslepingust tulenevaid kohustusi alati täieliku 
erapooletuse ja sõltumatusega.

Kui mind kinnitatakse Euroopa Komisjoni liikmeks, tagan, et jätkan oma poliitilist tööd täiesti 
sõltumatuna, lähtudes Euroopa Liidu kõigi kodanike huvidest. Juhindun täiel määral 
aluslepingu ja volinike käitumisjuhendi põhimõtetest ja sätetest.

Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast 
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma 
osakondade tegevusega?

Luban töötada kollegiaalselt ja Euroopa Liidu huvides. See on eriti oluline selliste 
poliitikaküsimuste puhul, mis kuuluvad otseselt minu poliitilisse pädevusse, kuid on tihedalt 
seotud komisjoni teiste volinike vastutusvaldkondadega.

Töötan visalt selleks, et järgida järgmise komisjoni poliitilisi suuniseid, mis president Barroso 
esitas hiljuti Euroopa Parlamendile. Leian, et nende oluliste poliitiliste eesmärkide täielikuks 
elluviimiseks on vaja igakülgset koostööd ja partnerlust Euroopa Parlamendiga.

Toetan väga tugevalt Lissaboni lepingut, mis annab Euroopa Parlamendile õigustatult uusi ja 
suuremaid volitusi.

Euroopa Kontrollikoja liikmena on mul olnud au ja võimalus suhelda poliitilisel tasandil 
tihedalt Euroopa Parlamendi liikmetega.

Mind on kaheksal korral valitud Iiri parlamenti. See poliitiline kogemus on aidanud tagada, et 
olen täielikult teadlik parlamentaarse demokraatia tähtsusest.

Kui mind kinnitatakse Euroopa Komisjoni liikmeks, luban tagada väga konstruktiivse 
dialoogi ning korrapärase, läbipaistva ja õigeaegse teabevahetuse Euroopa Parlamendiga oma 
vastutusvaldkonna kõigis olulisemates poliitilistes ja seadusandlikes küsimustes. Meie 
poliitiliste prioriteetide elluviimiseks peavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament tegema 
väga tihedat koostööd, mis põhineb avatusel, usaldusel ja vastastikusel austusel.

Luban koostöös Euroopa Parlamendiga lähtuda komisjoni ja parlamendi vahelise raamlepingu 
põhimõtetest ja õiguslikest sätetest.

Euroopa Komisjoni liikmena kannan Euroopa Parlamendi ees vastutust ja aruandekohustust 
seoses oma vastutusvaldkonna poliitikaprogrammidega.

3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse 
suurendamise, koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud 
algatuste ja taotluste tõhusate järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu 
jõustumist? Kas olete seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate 
menetlustega valmis edastama parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente 
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kui nõukogule?

Luban teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, et aidata Euroopa Liidul leida tõhusaid 
lahendusi tõsistele poliitilistele küsimustele teaduse ja innovatsiooni vallas. Euroopa 
Parlamendil on nende tähtsate teemade käsitlemisel väga suur roll.

Tuleb rõhutada, et Lissaboni leping annab ELi institutsioonidele teaduspoliitika valdkonnas 
uued volitused. Lepingus on teadus- ja tehnoloogiabaasi tugevdamine sätestatud Euroopa 
Liidu konkreetse eesmärgina.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 182 lõikega 5 antakse ELi institutsioonidele 
erivolitused võtta seadusandliku tavamenetlusega vastu meetmeid, mida peetakse vajalikuks, 
et luua hästi toimiv Euroopa teadusruum (ERA).

ELi toimimise lepingu artiklis 181 on Lissaboni lepinguga täpsustatud, milliseid algatusi võib 
Euroopa Komisjon teha, et aidata ELi liikmesriikidel paremini kooskõlastada oma 
teadusuuringuid.

Analüüsin põhjalikult kõiki Euroopa Parlamendi taotlusi uute seadusandlike meetmete 
algatamiseks. Annan Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru oma tööst Euroopa Komisjoni 
liikmena.

Võin igale Euroopa Parlamendi liikmele kinnitada, et käsitlen kõiki parlamendiliikmete 
esitatud poliitilisi taotlusi õiglaselt, täielikult, põhjalikult ja kedagi diskrimineerimata. Luban, 
et Euroopa Parlamendi liikmetel on vajaduse korral alati võimalik minuga otse ühendust 
võtta.

Luban viia poliitikaprogrammi ellu koostöös Euroopa Parlamendiga, juhindudes partnerluse, 
läbipaistvuse ja tõhususe põhimõtetest.

Euroopa Liit saab hästi toimida ja saavutada oma peamised poliitilised, majanduslikud ja 
sotsiaalsed eesmärgid ainult siis, kui Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon teevad ühiste 
eesmärkide saavutamise nimel sihikindlat ja struktureeritud koostööd.

Poliitikaga seotud küsimused

4. Millised on kolm peamist prioriteeti, mida kavatsete oma kavandatavas 
valdkonnas edendada, võttes vajaduse korral arvesse rahandus-, majandus- ja 
sotsiaalset kriisi ning säästva arenguga seotud probleeme?

Minu peamine prioriteet on tagada, et teaduse ja innovatsiooni valdkonnas seatakse Euroopa 
tasandil selged strateegilised sihid, mis võimaldaksid viia ellu strateegia EL 2020. Soovin 
töötada selle nimel, et teaduse ja innovatsiooniga seotud küsimused oleksid alati Euroopa 
Liidu poliitikakujundamise keskmes. Ainult nii on võimalik luua ja säilitada töökohti Euroopa 
teadmistepõhises majanduses, meelitada Euroopasse ka tulevikus välismaiseid 
otseinvesteeringuid ning kiirendada majanduse elavdamist.

Me suudame Euroopas välja arendada konkurentsivõimelise ja aruka majanduse. EList võib 
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saada üks maailma esinduslikumaid teadus- ja innovatsioonipiirkondi.

Nende eesmärkide saavutamiseks peavad kõik era- ja avaliku sektori sidusrühmad ELis 
tegema koostööd. Tuleb ellu rakendada poliitika viienda vabaduse saavutamiseks Euroopas 
ning tagada teaduse ja innovatsiooni valdkonnas teabe ja teadmiste vaba liikumine.

Teaduses ja innovatsioonis tuleb teha tihedamat rahvusvahelist koostööd, et suudaksime 
tõhusalt lahendada suuri ülemaailmseid probleeme, mis hõlmavad eelkõige kliimamuutust, 
energiajulgeolekut ja elanikkonna vananemist.

Soovin jõuda kaasaegse Euroopa teadusruumi rajamiseni, et leida strateegilised lahendused nii 
meie majanduse kui ka ühiskonna ees seisvatele probleemidele. Töötan selle nimel, et 
rakendada ellu 2008. aasta Ljubljana protsess, mille eesmärk on tugevdada teaduskoostööd 
Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel.

Praegu 7. raamprogrammi kontekstis rakendatavaid finants- ja haldusmenetlusi tuleb oluliselt 
lihtsustada, et muuta raamprogramm praktikas tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks. Tuleb 
välja töötada poliitika väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate aktiivsemaks osalemiseks 7. 
raamprogrammis.

Innovatsioonistrateegia peab olema seotud nii Euroopa teadusruumi kui ka tulevaste ELi 
teadusuuringute raamprogrammide väljatöötamise poliitikaga. Tuleb tugevdada teadlaste ja 
tööstuse suhteid, et maksimeerida Euroopa kodanike jaoks uutest uuenduslikest toodetest 
saadavat majanduslikku ja sotsiaalset kasu.

5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja mitteseotud algatusi kavatsete 
esitada ning milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil 
võimalik võtta eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetide ja taotlustega, 
mis on lisatud käesolevale dokumendile ning mis kuuluvad Teie 
vastutusvaldkonda? Kuidas Te isiklikult tagaksite õigusakti ettepanekute kõrge 
kvaliteedi?

Kui soovime lahendada Euroopa teadmistepõhise ühiskonna ees seisvaid probleeme, peame 
asuma otsustavalt juhtpositsioonile.

Olen valmis võtma poliitikameetmeid selleks, et viia lõpule Euroopa teadusruumi loomine. 
Kavatsen põhjalikult hinnata tööd, mida on tehtud kaasaegse teadusruumi väljatöötamiseks, 
mis on meie konkreetne poliitiline eesmärk.

Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament peavad analüüsima, milliseid uusi ja 
tulevikkuvaatavaid algatusi on vaja selleks, et Euroopa teadusruum oleks üha 
konkurentsitihedamas ja globaliseeruvamas maailmas oma ülesannete kõrgusel. EL peab 
ühiselt kehtestama selged strateegilised eesmärgid ja poliitilised sihid. Peame tagama tugevate 
juhtimisstruktuuride olemasolu, et maksimeerida potentsiaalset kasu, mida toob Euroopa 
Liidule edukas, konkurentsivõimeline ja uuenduslik Euroopa teadusruum.

Luban teha Euroopa Parlamendiga tihedat koostööd ELi teadusuuringute raamprogrammi 
vahekokkuvõtte koostamisel, millega tehakse algust 2010. aastal. Vahekokkuvõtte tegemise 
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käigus peame tähelepanelikult analüüsima, kuidas lihtsustada menetlusi 7. raamprogrammi 
edasisel toimimisel. Vahekokkuvõttes juhindume oma muutunud poliitilistest, majanduslikest 
ja sotsiaalsetest prioriteetidest nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kõik 
muutused, mida vahekokkuvõtete tegemine võib kaasa tuua, peavad lähtuma järgmistest 
põhimõtetest: prognoositavus, järjepidevus, juurdepääsetavus ja vastutus.

2010. aastal koostab Euroopa Komisjon innovatsiooniteemalise poliitilise dokumendi. Selles 
tuleb selgesõnaliselt kindlaks määrata, kuidas innovatsioonipoliitika aitab ellu viia strateegiat 
EL 2020. Ootan põnevusega ka võimalust töötada koos kolleegidega välja Euroopa 
energiatehnoloogia strateegiline kava, mis on oluline vahend 2020. aastaks võetud eesmärkide 
saavutamisel.

Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament peavad selles poliitikaraamistikus tehtavate 
algatuste kindlaksmääramiseks tegema tihedat koostööd. Võimalikud läbivaatamist vajavad 
küsimused hõlmavad avalikke hankeid, riskikapitali, intellektuaalomandi õigusi, 
teadmistepõhist koolitust, tehnilisi tõkkeid ja õiguslikke küsimusi. Selleks, et innovatsioon 
saaks tõusta Euroopa poliitikas kesksele kohale, on vaja, et kõik huvitatud pooled ja 
sidusrühmad teeksid kooskõlastatud, sihikindlat ja seotud koostööd.

Rahvusvahelist koostööd tuleb tugevdada, et saaksime töötada ühiselt ja kasutada teaduse ja 
tehnoloogia pakutavaid parimaid võimalusi tulemuslikuks võitlemiseks selliste ülemaailmsete 
probleemidega nagu kliimamuutus. Teadusuuringute Ühiskeskuse asjatundlikul toel loodan 
kaasa aidata sellele, et Euroopa Liit rakendaks vähem süsihappegaasi tekitavate tehnoloogiate 
väljatöötamist toetavat poliitikat. See aitab Euroopa Liidul saavutada kliimamuutusega seotud 
poliitilisi eesmärke.

Võin Euroopa Parlamendi liikmetele kinnitada, et hindan rangelt iga uue algatuse mõju. 
Kolme Iiri valitsuse ministrina olen saanud rikkalikult kogemusi õigusloome valdkonnas. 
Lisaks on mu töö Euroopa Kontrollikojas taganud, et igas oma ettepanekus lähtun 
nõuetekohase finantshalduse, kulude ja tulude vastavuse ja läbipaistvuse põhimõtetest. 


