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KOMISSION JÄSENEHDOKKAAN VASTAUKSET

EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Maire GEOGHEGAN-QUINN

(Tutkimus, innovointi ja tiede)

Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen 
riippumattomuus

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 
tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 
ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten 
varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa 
kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa?

Olen aina intohimoisesti kannattanut Euroopan unionia, joka on maailman onnistunein 
rauhanprojekti. Viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana olen työskennellyt aivan EU:n 
sydämessä. 

Toimiessani Eurooppa-asioista vastaavana Irlannin hallituksen jäsenenä vuosina 1987–1991 
huolehdin Irlannin EU-puheenjohtajuuden järjestelyjen koordinoinnista vuonna 1990.

EU-puheenjohtajuuden aikana tehtäviini kuului vastata suhteista Euroopan parlamenttiin ja 
toimia Irlannin edustajana ulkoministerineuvoston kokouksissa. Toimin myös budjetti-, 
kulttuuri-, kehitysyhteistyö- ja televiestintäneuvostojen puheenjohtajana kyseisen 
puolivuotiskauden aikana.

Sain lisää poliittista ja Eurooppa-kokemusta toimiessani Irlannin matkailu-, liikenne- ja 
viestintäministerinä (1992–1993) ja oikeusministerinä (1993–1994). Edustin Irlannin 
hallitusta asianomaisissa ministerineuvoston kokouksissa näiden kolmen vuoden aikana.

Maaliskuusta 2000 alkaen minulla on ollut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä 
laajoja poliittisia kontakteja sekä Euroopan parlamenttiin että Euroopan komissioon 
vastuulleni kuuluvissa Eurooppa-asioissa.

Olen urani aikana hoitanut useita tärkeitä poliittisia tehtäviä, joita pidän hyvin relevantteina 
Euroopan komissiossa minulle ehdotetun vastuualueen kannalta.

Minua motivoi tarve varmistaa, että Euroopan unionin poliittisia, taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia päämääriä edistetään, puolustetaan ja kunnioitetaan herkeämättä.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä ja entisenä Irlannin hallituksen ministerinä 
ymmärrän täysin, miten keskeiset kollegisuuden ja kollegisen vastuun periaatteet toimivat 
käytännössä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa olen hoitanut perustamissopimukseen perustuvia 
tehtäviäni aina täysin puolueettomasti ja riippumattomasti.

Jos nimitykseni Euroopan komission jäseneksi vahvistetaan, takaan toimivani täysin 
riippumattomasti poliittisessa työssäni Euroopan unionin kansalaisten hyväksi. Tulen 
noudattamaan täysin perussopimuksen ja Euroopan komission jäsenten toimintasääntöjen 
henkeä ja kirjainta.

Tehtävien hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja 
osastojenne toiminnasta?

Aion työlläni edistää Euroopan unionin etuja kollegisesti. Tällä on erityinen merkitys asioissa, 
jotka kuuluvat suoraan poliittiseen vastuualueeseeni mutta liittyvät myös läheisesti muiden 
komissaarien salkkuihin.

Pyrin kaikin tavoin varmistamaan, että puheenjohtaja Barroson hiljattain Euroopan 
parlamentille esittämät seuraavan komission poliittiset linjaukset saavutetaan. Näkemykseni on, 
että nämä tärkeät poliittiset tavoitteet edellyttävät täyttä yhteistyötä ja kumppanuutta 
Euroopan parlamentin kanssa.

Kannatan hyvin vahvasti Lissabonin sopimusta, jossa Euroopan parlamentille annetaan 
oikeutetusti uudet ja vahvemmat toimivaltuudet.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä minulla on ollut etuoikeus ja mahdollisuus 
ylläpitää läheisiä poliittisia kontakteja Euroopan parlamentin jäseniin.

Minut on myös valittu Irlannin parlamenttiin kahdeksan kertaa. Tämä poliittinen kokemus 
takaa, että olen täysin selvillä edustuksellisen demokratian merkityksestä.

Jos nimitykseni Euroopan komission jäseneksi vahvistetaan, tulen huolehtimaan hyvin 
rakentavasta vuoropuhelusta sekä säännöllisestä, avoimesta ja varhaisesta tiedonvaihdosta 
Euroopan parlamentin kanssa kaikista keskeisistä vastuulleni kuuluvista poliittisista ja 
lainsäädännöllisistä asioista. Poliittisten prioriteettiemme toteuttaminen edellyttää hyvin 
tiivistä avoimuuteen, luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa työsuhdetta 
Euroopan komission ja Euroopan parlamentin välillä.

Olen täysin sitoutunut työskentelemään Euroopan parlamentin kanssa komission ja 
parlamentin välisen puitesopimuksen henkeä ja määräyksiä noudattaen.

Euroopan komission jäsenenä olisin vastuussa ja tilivelvollinen Euroopan parlamentille 
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ajamistani poliittisista ohjelmista.

3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja 
toiveiden tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
huomioon ottaen? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja 
käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille 
tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Tulen huolehtimaan tiiviistä yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa, jotta voimme 
tuloksellisesti vastata Euroopan unionin vakaviin poliittisiin haasteisiin tutkimuksen, 
innovoinnin ja tieteen alalla. Euroopan parlamentti osallistuu keskeisesti näiden äärimmäisen 
tärkeiden poliittisten kysymysten käsittelyyn.

On tärkeää korostaa, että Lissabonin sopimus antaa EU:n toimielimille uusia valtuuksia 
tutkimuspolitiikan alalla. Sen myötä tiede- ja teknologiaperustan lujittamisesta on tullut 
Euroopan unionille nimenomainen tavoite.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 182 artiklan 5 kohdassa EU:n 
toimielimille annetaan erityiset valtuudet säätää tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
toimenpiteistä, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimivan eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) 
aikaansaamiseksi.

Lisäksi SEUT-sopimuksen 181 artiklan myötä Lissabonin sopimuksella selvennetään, 
millaisia aloitteita Euroopan komissio voi tehdä edistääkseen tutkimustoimien koordinointia 
EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Tutkin perusteellisesti kaikki pyynnöt, joita Euroopan parlamentti esittää uuden 
lainsäädännön vireillepanemiseksi. Raportoin säännöllisesti Euroopan parlamentille työstäni, 
jota teen Euroopan komission jäsenenä.

Voin taata jokaiselle Euroopan parlamentin jäsenelle, että käsittelen kaikki parlamentin 
jäsenten minulle esittämät pyynnöt puolueettomasti, täysimääräisesti, perusteellisesti ja 
syrjimättömästi. Tulen huolehtimaan siitä, että olen tarvittaessa suoraan Euroopan 
parlamentin jäsenten saavutettavissa.

Olen sitoutunut panemaan täytäntöön poliittisen ohjelman Euroopan parlamentin kanssa 
noudattaen kumppanuuden, avoimuuden ja tehokkuuden periaatteita.

Euroopan unioni toimii parhaiten ja voi saavuttaa keskeiset poliittiset, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset tavoitteensa, kun Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio työskentelevät 
yhdessä kohti yhteisiä tavoitteita määrätietoisesti, jäsennellysti ja yhteistyöpohjalta.

Poliittiset kysymykset

4. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitetta, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen 
tehtävienne yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon rahoitus- ja 
talouskriisi sekä sosiaalinen kriisi sekä kestävään kehitykseen liittyvä huoli?
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Itselleni keskeinen prioriteetti on varmistaa, että Euroopan tasolla omaksutaan selkeä 
strateginen näkemys tutkimus-, innovointi- ja tiedepolitiikan aloilla niin, että EU 2020 
-strategia voidaan toteuttaa täysimääräisesti. Haluan taata, että EU:n tutkimus-, innovointi- ja 
tiedekysymykset ovat alati Euroopan unionin politiikanteon keskiössä. Tämä on edellytys 
sille, että voimme pitää yllä työllisyyttä ja luoda uusia työpaikkoja Euroopan tietopohjaisessa 
taloudessa, että EU voi tarjota houkuttelevan kohteen ulkomaisille suorille sijoituksille ja että 
talouden elpymistä voidaan vauhdittaa.

Euroopasta voidaan kehittää kilpailukykyinen ja älykäs talous. EU:sta voidaan tehdä 
maailmantason huippuosaamiskeskus tutkimuksen, innovoinnin ja tieteen aloilla.

Näiden poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien EU:n intressitahojen niin yksityisellä 
kuin julkisellakin sektorilla on työskenneltävä yhdessä kumppanuuden ja yhteistyön hengessä.
EU:ssa tarvitaan toimenpiteitä, joilla kehitetään viidettä vapautta eli varmistetaan tiedon ja 
osaamisen vapaa liikkuvuus tutkimuksen, innovoinnin ja tieteen aloilla Euroopassa.

Tutkimuksen, innovoinnin ja tieteen aloilla tarvitaan laajempaa kansainvälistä yhteistyötä, 
jotta tämän päivän merkittäviin globaaleihin haasteisiin eli ennen kaikkea 
ilmastonmuutokseen, energiavarmuuteen ja väestön ikääntymiseen voidaan vastata 
tuloksekkaasti.

Haluan saada aikaan modernin eurooppalaisen tutkimusalueen, joka kykenee vastaamaan 
strategisesti Euroopan talouden ja yhteiskunnan haasteisiin. Olen täysin sitoutunut panemaan 
täytäntöön vuonna 2008 sovitun Ljubljanan prosessin, jolla on tarkoitus lisätä Euroopan 
unionin ja sen yksittäisten jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tutkimuksen aloilla.

Seitsemännessä puiteohjelmassa tällä hetkellä käytössä olevia rahoitus- ja hallintomenettelyjä 
on yksinkertaistettava, jotta puiteohjelman käytännön toteutus tehostuisi ja tulisi 
käyttäjäystävällisemmäksi. Seitsemännessä puiteohjelmassa tarvitaan toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan pienten ja keskisuurten yritysten laajempi osallistuminen puiteohjelmaan 
tulevaisuudessa.

Sekä eurooppalaisen tutkimusalueen että EU:n tulevien tutkimuspuiteohjelmien 
kehittämiseksi toteutettaviin politiikkoihin on liitettävä innovointistrategia. Tutkijoiden ja 
yritysmaailman välisiä yhteyksiä on tiivistettävä, jotta uusista innovatiivisista tuotteista 
saataisiin mahdollisimman suuri kaupallinen ja yhteiskunnallinen hyöty Euroopan 
kansalaisille.

5. Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita aiotte 
esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin niiden 
valiokuntien esittämien painopistealueiden ja toiveiden suhteen, jotka ovat tämän 
lomakkeen liitteenä ja jotka kuuluvat vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti 
takaisitte lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun?

Meidän on osoitettava selkeää ja määrätietoista johtajuutta Euroopan osaamisyhteiskunnan 
haasteisiin vastaamiseksi.
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Aion vakaasti ryhtyä eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen edellyttämiin poliittisiin 
toimenpiteisiin. Aion arvioida perusteellisesti edistystä, jota tässä erityisessä strategisessa 
tavoitteessa eli modernin eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämisessä on saavutettu.

Euroopan komission ja Euroopan parlamentin on tarkasteltava, mitä uusia ja 
tulevaisuussuuntautuneita aloitteita tarvitaan, jotta eurooppalainen tutkimusalue vastaisi 
tarkoitustaan globalisoituvassa kovenevan kilpailun maailmassa. EU:n on yhdessä 
määriteltävä selkeät strategiset tavoitteet ja poliittiset linjaukset. Meidän on varmistettava, että 
käytössä on sopivat hallintorakenteet, jotta Euroopan unioni hyötyisi mahdollisimman paljon 
menestyksekkään, kilpailukykyisen ja innovoivan eurooppalaisen tutkimusalueen 
mahdollisuuksista.

Tulen Euroopan parlamentin kanssa osallistumaan tiiviisti EU:n tutkimuspuiteohjelman 
perusteelliseen väliarviointiin, joka käynnistyy vuonna 2010. Arvioinnin yhteydessä on 
analysoitava tarkasti, miten seitsemännen puiteohjelman toteutuksessa voidaan siirtyä 
yksinkertaistettuihin menettelyihin. Samaan aikaan tämän arvioinnin kanssa määritellään 
uudelleen poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia prioriteetteja sekä Euroopan unionissa 
että kansainvälisesti. Arvioinnin yhteydessä mahdollisesti tehtävien muutosten on 
perustuttava seuraaviin johtaviin periaatteisiin: ennustettavuus, johdonmukaisuus, 
käytettävyys ja vastuullisuus.

Euroopan komission innovointia koskeva tiedonanto laaditaan vuonna 2010. Siinä on 
esitettävä selvästi, miten innovointipolitiikalla myötävaikutetaan EU 2020 -strategiaan. 
Odotan myös innokkaasti pääseväni työskentelemään kollegojeni kanssa strategisen 
energiateknologiasuunnitelman parissa, joka on tärkeä keino EU:n 2020-sitoumusten 
saavuttamisessa.

Euroopan komission ja Euroopan parlamentin on tämän jälkeen työskenneltävä kiinteästi 
yhdessä ja määriteltävä, mitä aloitteita näissä puitteissa tehdään. Tarkasteltavia aiheita 
voisivat olla julkiset hankinnat, riskipääoma, immateriaalioikeudet, tietopohjainen koulutus, 
tekniset esteet ja sääntelykysymykset. EU kykenee siirtämään innovoinnin etusijalle 
eurooppalaisissa poliittisissa linjauksissa, jos kaikki intressitahot ja sidosryhmät 
työskentelevät yhdessä koordinoidusti, määrätietoisesti ja yhteydessä toisiinsa.

Kansainvälistä yhteistyötä on vahvistettava, jotta voimme työskennellä kollektiivisesti ja 
hyödyntää parasta saatavilla olevaa tiedettä ja teknologiaa globaaleihin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, vastaamiseksi. Aion hyödyntää Yhteisen tutkimuskeskuksen 
asiantuntemusta, jotta EU voi toteuttaa strategioita, joilla tuetaan vähähiilisten teknologioiden 
kehittämistä. Tämä auttaa EU:ta saavuttamaan asettamamme ilmastonmuutostavoitteet.

Voin vakuuttaa Euroopan parlamentin jäsenille, että arvioisin perinpohjaisesti kaikkien uusien 
aloitteiden vaikutukset. Toimittuani kolmeen otteeseen Irlannin hallituksen ministerinä 
minulla on laajaa kokemusta lainsäädäntötyöstä. Työni Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa
on lisäksi varmistanut sen, että asianmukainen varainhoito, kustannustehokkuus ja 
läpinäkyvyys ovat olennainen osa mitä tahansa uutta ehdotusta.


