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FREAGRAÍ AR CHEISTIÚCHÁN PHARLAIMINT NA hEORPA  

DON CHOIMISINÉIR AINMNITHE

Máire GEOGHEGAN-QUINN

(Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht)

Inniúlacht ghinearálta, tiomantas don Eoraip agus neamhspleáchas pearsanta

1. Cad iad na gnéithe de do chuid cáilíochtaí pearsanta agus de do thaithí atá thar a 
bheith ábhartha chun go bhféadfá dul i gceann poist mar Choimisinéir agus chun 
go bhféadfá leas ginearálta na hEorpa a chur chun cinn, go háirithe sa réimse a 
mbeadh tusa freagrach as? Cad a thugann ugach duit? Cad iad na ráthaíochtaí 
neamhspleáchais atá tú in ann a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa, agus cén 
chaoi a gcinnteofá nach ndéanfadh aon ghníomhaíochtaí a rinne tú san am a 
caitheadh, atá ar siúl anois agat nó a bheadh ar siúl amach anseo agat, an bonn a 
bhaint den tslí a gcomhlíonfaidh tú do chuid dualgas sa Choimisiún?

Seasaim agus sheas mé go díocasach i gcónaí leis an Aontas Eorpach, an tionscadal síochána 
is mó a bhfuil rath air ar domhan. Táim ag obair i gcroílár an Aontais Eorpaigh le 25 bliain 
anuas.

Bhí mé freagrach, agus mé i mo bhall de Rialtas na hÉireann, as gnóthaí Eorpacha idir 1987 
agus 1991; sa cháil sin dom, chomhordaigh mé an t-eagrúchán a rinneadh ar Uachtaránacht na 
hÉireann ar an Aontas Eorpach, a bhí ann i 1990.

Mar chuid de na dualgais a bhí orm le linn na hUachtaránachta sin ar an AE, bhí mé freagrach 
as caidreamh le Parlaimint na hEorpa agus ba mise toscaire na hÉireann ag cruinnithe 
Chomhairle na nAirí Eachtracha. Bhí mé i mo chathaoirleach freisin ar chruinnithe de chuid 
na gComhairlí buiséid, cultúir, forbartha agus teileachumarsáide i rith na tréimhse sé mhí sin.

Fuair mé tuilleadh taithí ar an Eoraip agus ar bheartas nuair ba mise an tAire i Rialtas na 
hÉireann a bhí freagrach as Turasóireacht, Iompar agus Cumarsáid (1992-1993) agus nuair a 
bhí mé i m’Aire Dlí agus Cirt (1993-1994). Rinne mé ionadaíocht thar ceann Rialtas na 
hÉireann ag na cruinnithe ábhartha de Chomhairle na nAirí i rith na tréimhse trí bliana sin.

Ó mhí an Mhárta 2000 i leith, agus mé i mo chomhalta de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, bhí 
teagmhálacha polaitiúla fairsinge agam le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún 
maidir le réimse leathan saincheisteanna Eorpacha mar chuid de na freagrachtaí a bhí orm.   

Ghlac mé roinnt freagrachtaí tábhachtacha polaitiúla i rith mo ghairmréime, agus creidim go 
bhfuil siad ar fad fíor-ábhartha don réimse cúraim a bheartaítear a thabhairt dom sa 
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Choimisiún Eorpach.    

Cúis ugaigh dom an gá atá ann a áirithiú go ndéantar beartais pholaitiúla, eacnamaíocha agus 
shóisialta an Aontais Eorpaigh a chothú, a chosaint agus a urramú gach uile thráth.

Mar chomhalta de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa agus mar iar-Aire i Rialtas na hÉireann, tuigim 
go hiomlán an chaoi a n-oibríonn prionsabail thábhachtacha na coláisteachta agus na 
comhfhreagrachta i gcleachtas.

Agus mé ag obair i gCúirt Iniúchóirí na hEorpa, chomhlíon mé mo dhualgais a bhí bunaithe ar 
an gConradh ar bhonn iomlán neamhchlaonta agus neamhspleách gach uile thráth.

Má dheimhnítear mé mar chomhalta den Choimisiún Eorpach, tugaim ráthaíocht go leanfaidh 
mé de bheith iomlán neamhspleách agus m’obair pholaitiúil á cur i gcrích agam ar son 
shaoránaigh uile an Aontais Eorpaigh. Cloífidh mé go huile is go hiomlán le hidir spiorad 
agus téarmaí  an Chonartha agus an Chóid Iompair do Choimisinéirí Eorpacha.  

Bainistiú an réimse cúraim agus comhar le Parlaimint na hEorpa agus a coistí

2. Cén tuairisc a thabharfá ar do ról mar Chomhalta de Choláiste na gCoimisinéirí? I 
do thuairimse, cá luíonn an fhreagracht leatsa as do chuid gníomhartha féin agus 
as gníomhartha na ndaoine eile i do chuid ranna, agus cá seasann tú maidir le 
cuntas a thabhairt don Pharlaimint ina leith sin?

Oibreoidh mé chun leasanna an Aontais Eorpaigh a shaothrú ar bhealach coláisteach.
Baineann tábhacht ar leith leis sin maidir le saincheisteanna beartais a bheidh díreach faoi 
m'inniúlacht pholaitiúil féin ach a bhfuil dlúthcheangal acu leis an obair a dhéantar sna réimsí 
cúraim eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

Oibreoidh mé go dian lena áirithiú go mbainfear amach na treoirlínte polaitiúla don chéad 
Choimisiún eile faoi mar a léirigh an tUachtarán Barroso iad le déanaí do Pharlaimint na 
hEorpa. Dar liomsa, tá comhar agus comhpháirtíocht iomlán le Parlaimint na hEorpa de dhíth 
chun na cuspóirí tábhachtacha polaitiúla sin a chur chun feidhme ina n-iomláine.

Tugaim tacaíocht fhíorláidir do Chonradh Liospóin lena dtugtar cumhachtaí nua agus 
feabhsaithe do Pharlaimint na hEorpa mar is cóir.

Agus mé i mo chomhalta de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, bhí sé de phribhléid agus de dheis 
agam dlúth-theagmháil pholaitiúil a chothabháil le feisirí Pharlaimint na hEorpa.

Thairis sin, d'éirigh liom i dtoghcháin do Dháil Éireann ar ocht n-ócáid éagsúla. De bharr na 
taithí polaitiúla sin, is deimhin go bhfuilim iomlán feasach faoin tábhacht a bhaineann le 
daonlathas parlaiminteach. 

Má dheimhnítear mé mar chomhalta den Choimisiún Eorpach, áiritheoidh mé idirphlé 
fíordhearfach leis an bParlaimint mar aon le sreabhadh rialta, trédhearcach agus tráthúil 
faisnéise i ndáil leis na príomhghnéithe polaitiúla agus reachtacha de mo réimse cúraim. Le go 
n-éireoidh linn ár dtosaíochtaí polaitiúla a chur chun feidhme, ní mór caidreamh oibre 
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fíordhlúth a bheith ann idir an Coimisiún Eorpach agus Parlaimint na hEorpa, ar caidreamh é 
atá bunaithe ar iontaoibh agus ar urraim fhrithpháirteach. 

Tá rún daingean agam oibriú le Parlaimint na hEorpa i gcomhréir le spiorad agus forálacha 
dlíthiúla an Chomhaontaithe Réime idir an Coimisiún Eorpach agus Parlaimint na hEorpa.

Mar chomhalta den Choimisiún Eorpach, bheinn freagrach as na cláir bheartais a bheidh mé 
ag gabháil dóibh agus thabharfainn cuntas do Pharlaimint na hEorpa ina leith.    

3. Cad iad na gealltanais shonracha atá tú sásta a dhéanamh chomh fada agus a 
bhaineann le trédhearcacht mhéadaithe, comhar feabhsaithe agus gníomh iardain 
éifeachtach i leith sheasaimh na Parlaiminte agus iarrataí ar thionscnaimh 
reachtacha, agus é sin i bhfianaise theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin? Maidir 
le tionscnaimh bheartaithe nó nósanna imeachta reatha, an bhfuil tú toilteanach 
faisnéis agus doiciméid a sholáthar don Pharlaimint ar an mbonn comhionann 
céanna agus a dhéantar leis an gComhairle?

Tá rún daingean agam oibriú i ndlúthchomhar le Parlaimint na hEorpa le go mbeimid in ann 
dul i ngleic ar bhonn éifeachtach leis na dúshláin pholaitiúla thromchúiseacha atá le tabhairt 
ag an Aontas Eorpach i réimsí an taighde, na nuálaíochta agus na heolaíochta. Beidh ról 
lárnach ag Parlaimint na hEorpa sna saincheisteanna beartais seo a bhfuil tábhacht ollmhór ag 
baint leo.

Tá sé den tábhacht a aibhsiú go dtugann Conradh Liospóin cumhachtaí nua d'institiúidí an AE 
i réimse an bheartais taighde.  Faoin gConradh sin, is cuspóir sonrach de chuid an Aontais 
Eorpaigh é an bonn eolaíoch agus teicneolaíoch a threisiú.

Faoi Airteagal 182(5) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), tugadh 
cumhachtaí sonracha d'institiúidí an AE faoin ngnáthnós imeachta reachtach bearta a 
ghlacadh a mheastar gur gá iad chun Limistéar Eorpach Taighde (LET) a bhfuil rath air a 
bhaint amach.

Thairis sin, faoi Airteagal 181 de CFAE, tugadh soiléirú isteach trí bhíthin Chonradh Liospóin 
maidir leis an gcineál tionscnaimh is féidir leis an gCoimisiún Eorpach a dhéanamh d'fhonn 
comhordú gníomhaíochtaí taighde idir Bhallstáit éagsúla an AE a chothú.  

Déanfaidh mé scrúdú grinn ar iarraidh ar bith a dhéanfaidh Parlaimint na hEorpa ar 
thionscnamh beart nua reachtach. Tabharfaidh mé tuairisc rialta do Pharlaimint na hEorpa ar 
an obair a bheidh á déanamh agam mar chomhalta den Choimisiún Eorpach. 

Dearbhaím do gach Feisire i bParlaimint na hEorpa go ndéileálfaidh mé ar dhóigh chothrom, 
iomlán, chríochnúil, agus neamh-idirdhealaitheach le hiarraidh pholaitiúil ar bith a dhéanfar 
orm. Áiritheoidh mé go mbeidh Feisirí Pharlaimint na hEorpa in ann teagmháil dhíreach a 
dhéanamh aon uair is gá.  

Tá rún daingean agam clár beartais a chur chun feidhme le Parlaimint na hEorpa, bunaithe ar 
phrionsabail na comhpháirtíochta, na trédhearcachta agus na héifeachtúlachta.   
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Is fearr a fheidhmíonn an tAontas Eorpach agus is féidir leis príomhchuspóirí polaitiúla, 
eacnamaíocha agus sóisialta a bhaint amach nuair a oibríonn Parlaimint an hEorpa agus an 
Coimisiún Eorpach as lámha a chéile chun gabháil do chuspóirí coiteanna ar dhóigh 
dhiongbháilte, struchtúrtha agus chomhoibríoch.

Ceisteanna a bhaineann le beartas

4. Cad iad na trí phríomhthosaíocht a bhfuil sé de rún agatsa gabháil dóibh mar 
chuid den réimse cúraim atá molta, agus aird á thabhairt, i gcás inarb iomchuí, ar 
an ngéarchéim airgeadais, eacnamaíoch agus sóisialta agus ar na cúiseanna imní a 
ghabhann leis an bhforbairt inbhuanaithe?

Príomhthosaíocht domsa is ea a áirithiú go gcuirfear fócas soiléir straitéiseach ar bun ar an 
leibhéal Eorpach i réimsí beartais an taighde, na nuálaíochta agus na heolaíochta sa chaoi go 
mbainfear amach straitéis 2020 an AE ar bhealach cuimsitheach. Is mian liom a ráthú go 
mbeidh saincheisteanna taighde, nuálaíochta agus eolaíochta an AE i gcroílár an phróisis 
cheaptha beartais laistigh den Aontas Eorpach. Tá sé sin riachtanach má táimid chun poist a 
chothabháil agus a chruthú i ngeilleagar eolasbhunaithe na hEorpa, má tá an AE chun leanúint 
de bheith ina láthair mhealltach d'infheistíocht dhíreach choigríche amach anseo agus má 
táimid chun luas a chur faoin téarnamh eacnamaíoch.

Is féidir linn geilleagar iomaíoch agus cliste a fhorbairt san Eoraip. Is féidir leis an AE a 
bheith ina ionad barr feabhais domhanda i réimsí an taighde, na nuálaíochta agus na 
heolaíochta.

Ach d'fhonn na cuspóirí beartais sin a bhaint amach, ní mór do na geallsealbhóirí go léir ón 
earnáil phríobháideach agus ón earnáil phoiblí laistigh den AE oibriú le chéile de mheon 
comhpháirtíochta agus comhair. Ní mór beartais a chur chun feidhme lena bhforbrófar an 
cúigiú saoirse san Eoraip agus lena n-áiritheofar go mbeidh saorghluaiseacht faisnéise agus 
eolais ann i réimsí an taighde, na nuálaíochta agus na heolaíochta san Eoraip.   

Má táthar chun dul i ngleic go héifeachtach le ‘mórdhúshláin dhomhanda’ an lae inniu, lena 
n-áirítear go háirithe an t-athrú aeráide, slándáil fuinnimh agus daonra atá ag dul in aois, beidh 
gá le leibhéal méadaithe comhair idirnáisiúnta i réimsí an taighde, na nuálaíochta agus na 
heolaíochta. 

Is mian liom bunú Limistéir Eorpaigh Taighde (LET) a bhaint amach, ar limistéar é ar féidir 
leis dul i ngleic ar bhealach straitéiseach leis na dúshláin atá le tabhairt ag ár ngeilleagar agus 
ag sochaí na hEorpa araon. Tá rún daingean agam próiseas Liúibleána 2008 a chur chun 
feidhme, próiseas a fhéachann le comhar a threisiú idir an AE agus Ballstáit aonair i réimsí an 
taighde.  

Ní mór simpliú cuí a dhéanamh ar na nósanna imeachta airgeadais agus riaracháin atá ar bun 
faoi láthair faoi FP7 ionas go mbeimid in ann feidhmiú praiticiúil an chláir réime seo a 
dhéanamh níos éifeachtúla agus níos áisiúla don úsáideoir.  Ní mór beartais a chur ar bun lena 
n-áiritheofar go mbeidh leibhéal méadaithe rannpháirtíochta ag fiontair bheaga agus 
mheánmhéide in FP7 amach anseo.
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Ní mór straitéis nuálaíochta a bheith nasctha leis na beartais a chuirfear chun feidhme le go 
bhforbrófar an Limistéar Eorpach Taighde agus cláir réime taighde an AE a bheidh ann 
amach anseo. Ní mór dlúthcheangail idir lucht taighde agus lucht tionscail a threisiú ionas gur 
féidir linn uasmhéadú a dhéanamh ar na sochair thráchtála agus shóisialta is féidir a fhabhrú 
do shaoránaigh na hEorpa de bharr táirgí nuafhorbartha nuálaíocha.  

5. Cad iad na tionscnaimh shonracha reachtacha agus neamhreachtacha a bhfuil sé 
de rún agat a chur chun cinn, agus cén tráthchlár a leagfá síos dóibh? Cad iad na 
tiomantais shonracha a fhéadfaidh tú a dhéanamh i ndáil le tosaíochtaí na gcoistí, 
go háirithe, agus i ndáil le hiarrataí a ghabhann leis sin agus a thiocfadh faoi do 
réimse cúraimí? Conas a áiritheofá féin go pearsanta go mbeadh na tograí 
reachtacha ar chaighdeán maith?

Ní foláir dúinn ceannasaíocht shoiléir chinntitheach a thabhairt má táimid chun na dúshláin 
atá roimh shochaí eolasbhunaithe na hEorpa a thabhairt. 

Tá rún daingean agam na céimeanna riachtanacha beartais a chur i bhfeidhm lena n-áiritheofar 
go gcuirfear an Limistéar Eorpach Taighde i gcrích.  Measfaidh mé go grinn an dul chun cinn 
atá déanta chun ár gcuspóir sonrach beartais a chomhlíonadh, mar atá Limistéar Eorpach 
Taighde nua-aimseartha a fhorbairt. 

Ní mór don Choimisiún Eorpach agus do Pharlaimint na hEorpa a anailisiú céard iad na 
tionscnaimh nua réamhbhreathnaitheacha a bhfuil gá leo le go mbeidh an Limistéar Eorpach 
Taighde oiriúnach don fheidhm atá leis i saol atá ag éirí níos iomaíche agus níos 
domhandaithe. Ní mór don AE, ag obair i gcomhar le chéile, cuspóirí straitéiseacha agus 
spriocanna beartais atá soiléir a leagan amach. Ní mór dúinn a áirithiú go bhfuil struchtúir 
chuí rialachais i bhfeidhm againn ionas gur féidir linn uasmhéadú a dhéanamh ar an 
bpoitéinseal a fhabhróidh don Aontas Eorpach ó Limistéar Eorpach Taighde atá rathúil, 
iomaíoch agus nuálaíoch. 

Tá rún daingean agam gabháil d'athbhreithniú lártéarmach cuimsitheach ar Chlár Réime 
Taighde an AE in éineacht le Parlaimint na hEorpa, agus tosóidh an t-athbhreithniú sin in 
2010. Ní mór dúinn grinnanailís a dhéanamh ar an gcaoi is féidir linn nósanna imeachta níos 
simplithe a chur ar bun chun feidhmiú FP7 a rialú amach anseo i gcomhthéacs an phróisis 
athbhreithnithe sin.  Tá an t-athbhreithniú sin le déanamh agus muid ag athchóiriú ár 
dtosaíochtaí polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta laistigh den Aontas Eorpach agus i 
gcomhthéacs idirnáisiúnta araon. Maidir le haon athruithe a dhéanfar i gcomhthéacs an 
athbhreithnithe sin, ní mór iad a bheith bunaithe ar na prionsabail threoracha seo a leanas: 
intuarthacht, comhsheasmhacht, inrochtaineacht agus cuntasacht.

Saineofar páipéar beartais an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis an nuálaíocht in 2010. Ní mór 
a leagan amach ann go soiléir an chaoi a ngnóthófar straitéis 2020 an AE trí bheartais 
nuálaíochta. Táim ag dúil go mór freisin obair a dhéanamh le comhghleacaithe ar an bplean 
straitéiseach um theicneolaíocht fuinnimh a bheidh ina uirlis thábhachtach agus muid ag 
comhlíonadh ár ngealltanais do 2020.

Ar an ábhar sin, ní mór don Choimisiún Eorpach agus do Pharlaimint na hEorpa  oibriú i 
ndlúthchomhar le chéile chun na tionscnaimh a bheidh le lainseáil mar chuid den chreat 
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beartais sin a chinneadh. I measc na saincheisteanna a d'fhéadfaí a áireamh san athbhreithniú 
tá soláthar poiblí, caipiteal fiontair, cearta maoine intleachtúla, oiliúint eolasbhunaithe, 
bacainní teicniúla agus cúrsaí rialála. Éireoidh leis an AE an nuálaíocht a chur ag barr chlár 
oibre beartais na hEorpa má oibríonn na páirtithe leasmhara agus na geallsealbhóirí go léir le 
chéile ar bhealach comhordaithe, diongbháilte agus nasctha.

Ní mór an comhar idirnáisiúnta a threisiú ionas gur féidir linn oibriú i gcomhar le chéile go 
héifeachtach agus an eolaíocht agus na teicneolaíochtaí is fearr dá bhfuil ar fáil a úsáid chun 
dul i ngleic go héifeachtach le fadhbanna domhanda amhail an t-athrú aeráide. Úsáidfidh mé 
saineolas an Airmheáin Chomhpháirtigh Taighde le go mbeidh an tAontas Eorpach in ann 
beartais a chur chun feidhme a thacóidh le forbairt teicneolaíochtaí ísealcharbóin. Cúnamh 
don Aontas Eorpach a bheidh sa mhéid sin agus spriocanna ár mbeartais maidir le hathrú 
aeráide á mbaint amach againn.  

Dearbhaím d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa go measfainn go grinn an iarmhairt a bheadh ag 
aon tionscnamh nua. Ós rud é go raibh mé i m’aire rialtais faoi thrí i Rialtas na hÉireann, tá 
taithí fhairsing agam i réimse na reachtóireachta.  Thairis sin, toisc gur oibrigh mé i gCúirt 
Iniúchóirí na hEorpa, is deimhin go mbeidh bainistíocht airgeadais chuí, luach ar airgead agus 
an trédhearcacht ina mbun-eilimintí d’aon togra nua.


