
CM\800897HU.doc PE431.148v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

22.12.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Máire GEOGHEGAN-QUINN, a kutatásért, az innovációért és a tudományért 
felelős biztosjelölt meghallgatása

A Máire GEOGHEGAN-QUINN által írásban elküldött válaszokat a melléklet tartalmazza.

A titkárság



PE431.148v01-00 2/7 CM\800897HU.doc

HU

Maire GEOGHEGAN-QUINN 

BIZTOSJELÖLT VÁLASZAI

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEKRE

(Kutatás-, innováció- és tudománypolitika)

Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség

1. Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 
alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a 
területen, amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja 
erre? Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi 
módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége 
nem teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?

Mindig is lelkes támogatója voltam az Európai Uniónak, melyet a világ legsikeresebb 
békekezdeményezésének tartok. Az elmúlt huszonöt év során munkám középpontjában 
mindvégig az Európai Unió állt.

Az ír kormány európai ügyekért felelős tagjaként 1987–91-ben én koordináltam az Európai 
Unió 1990-es ír elnökségének megszervezésével kapcsolatos munkát.

Az EU-elnökség időtartama alatt feladataim közé tartozott az Európai Parlamenttel fenntartott 
kapcsolatok ápolása, és én képviseltem Írországot a Külügyminiszterek Tanácsa ülésein. 
Emellett e hat hónap során a költségvetési, a kulturális, a fejlesztéspolitikai és a távközlési 
tanácsban is elláttam elnöki feladatokat.

További európai, illetve szakpolitikai tapasztalatokat szerezhettem akkor, amikor az ír 
kormányban 1992–93-ban idegenforgalmi, közlekedési és távközlési miniszterként, valamint 
amikor 1993–94-ben igazságügy-miniszterként tevékenykedtem. Ebben a három évben 
magam képviseltem Írország kormányát a Miniszterek Tanácsa kapcsolódó ülésein.

2000 márciusa óta az Európai Számvevőszék tagjaként feladataim ellátása során több európai 
kérdéssel összefüggésben is széles körű politikai kapcsolatokat ápoltam mind az Európai 
Parlamenttel, mind az Európai Bizottsággal.

Életpályám során több fontos politikai tisztséget is betöltöttem, és úgy hiszem, mindegyikük 
szorosan kapcsolódik ahhoz a tárcához, amelyet az előterjesztett javaslat az Európai 
Bizottságban számomra előirányoz.
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Motivációként élem meg azt az elvárást, hogy gondoskodni kell az Európai Unió politikai, 
gazdasági és társadalmi szakpolitikáinak folyamatos fejlesztéséről, megóvásáról és 
érvényesüléséről.

Az Európai Számvevőszék tagjaként és az ír kormány volt minisztereként jól ismerem a 
kollegialitás és a kollektív felelősség nagyon fontos elveinek gyakorlati működését.

Az Európai Számvevőszéken a Szerződéseken alapuló feladataim ellátása során mindenkor 
teljes mértékben részrehajlástól mentesen, független módon jártam el.

Ha az Európai Bizottság tagjaként megerősítést nyerek, garantálni fogom, hogy politikai 
tevékenységemet továbbra is teljes mértékben független módon, az Európai Unió valamennyi 
polgárának javára fogom végezni. Az Európai Bizottság tagjaira irányadó magatartási kódexet 
mind szellemében, mind betű szerint maradéktalanul követni fogom.

A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel és annak bizottságaival

2. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 
szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 
saját, illetve hivatalának tevékenysége okán?

Az Európai Unió érdekeinek érvényesítésére a kollegialitás szellemében fogok törekedni. Ez 
azokban az esetekben lesz különösen fontos, amikor egy adott kérdés közvetlenül politikai 
feladatkörömbe tartozik, egyúttal azonban az Európai Bizottság más tárcáihoz is szorosan 
kapcsolódik.

Minden erőmmel azon leszek, hogy megvalósuljon a José Manuel Barroso elnök által az 
Európai Parlament előtt nemrégiben ismertetett, a hivatalba lépő Bizottság számára készült 
politikai iránymutatás. Úgy látom, hogy e fontos politikai célkitűzések maradéktalan valóra 
váltása szoros együttműködést és partnerséget fog igényelni az Európai Bizottság és az 
Európai Parlament között.

Lelkes támogatója vagyok a Lisszaboni Szerződésnek, amely – helyesen – új hatásköröket 
ruház az Európai Parlamentre, a meglévők közül pedig többet megerősít.

Az Európai Számvevőszék tagjaként abban a kiváltságos és kedvező helyzetben voltam, hogy 
szoros politikai kapcsolatokat ápolhattam az Európai Parlament egyes tagjaival.

Az ír országgyűlésbe nyolc ízben is beválasztottak. Ez a politikai tapasztalat nagy szerepet 
játszik abban, hogy teljes mértékben átélem a parlamentáris demokrácia fontosságát.

Ha az Európai Bizottság tagjaként megerősítést nyerek, gondoskodni fogok arról, hogy a 
tárcámhoz tartozó valamennyi fontos politikai és jogalkotási kérdésben nagyon konstruktív 
párbeszéd és rendszeres, átlátható és késedelmektől mentes információáramlás legyen az 
Európai Bizottság és az Európai Parlament között. Legfontosabb politikai céljaink teljesítése 
csak akkor lehet sikeres, ha az Európai Bizottság és az Európai Parlament nagyon szoros 
munkakapcsolatot tart fenn, és ebben a nyíltság, a bizalom és a kölcsönös tisztelet elveit 
követi.
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Teljes mértékben elkötelezettje vagyok annak, hogy az Európai Parlamenttel való munkám 
során az Európai Bizottság és az Európai Parlament között fennálló keretmegállapodás jogi 
rendelkezéseit mind szellemükben, mind betű szerint kövessem.

Az Európai Bizottság tagjaként a feladatkörömbe tartozó szakpolitikai programok kapcsán 
felelős és elszámoltatható leszek az Európai Parlament előtt.

3. Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a 
kibővített együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament 
álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében, figyelembe 
véve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését is? A tervezett kezdeményezésekkel 
vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet 
a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal?

Vállalom, hogy szorosan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel annak érdekében, 
hogy eredményesen léphessünk fel a kutatásügy, az innováció és a tudomány területén az 
Európai Unió előtt álló kihívásokkal szemben. Ezeken a létfontosságú szakpolitikai 
területeken az Európai Parlament központi szerepet fog játszani.

Fontos kiemelni, hogy a kutatáspolitika területén a Lisszaboni Szerződés új hatásköröket ad 
az európai uniós intézményeknek. Ezzel a szerződéssel a tudományos és a technológiai bázis 
megerősítése az Európai Unió különös célkitűzéseinek egyikévé vált.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 182. cikkének (5) bekezdése 
értelmében az Európai Unió intézményei a rendes jogalkotási eljárás keretében különös 
hatáskörökkel rendelkeznek az európai kutatási térség sikeres megvalósításához szükségesnek 
tartott intézkedések meghozatalában.

Emellett az EUMSZ 181. cikkének módosításával a Lisszaboni Szerződés egyértelműbbé tette 
azoknak a kezdeményezéseknek a körét is, amelyeket az Európai Bizottság az EU különböző 
tagállamaiban folytatott kutatási tevékenységek összehangolásának elősegítése érdekében 
tehet.

Az Európai Parlamentnek minden olyan kérését alaposan meg fogom vizsgálni, amely új 
jogalkotási intézkedések kezdeményezésére irányul. Az Európai Bizottság tagjaként végzett 
munkámról rendszeresen be fogok számolni az Európai Parlamentnek.

Az Európai Parlament valamennyi tagját biztosíthatom arról, hogy a parlamenti képviselők 
politikai természetű kéréseit tisztességes módon, teljes körűen, alaposan és a 
diszkriminációmentesség elvének betartásával fogom kezelni. Gondoskodni fogok arról is, 
hogy az Európai Parlament tagjai szükség esetén bármikor közvetlenül elérhessenek.

Eltökélt szándékom, hogy a szakpolitikai programok végrehajtása során a partnerség, az 
átláthatóság és a hatékonyság elvei alapján működjek együtt az Európai Parlamenttel.

Az Európai Unió akkor működik a legjobban és csak akkor teljesítheti legfontosabb politikai, 
gazdasági és társadalmi célkitűzéseit, ha az Európai Parlament és az Európai Bizottság 
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egymással karöltve, eltökélten, strukturált módon, egymást támogatva törekszik közös 
céljaink megvalósítására.

Politikával kapcsolatos kérdések

4. Melyek azok a fő prioritások három, amelyeknek megvalósítását célul tűzné ki az 
Ön számára javasolt tárca tekintetében, adott esetben figyelemmel a pénzügyi, 
gazdasági és szociális válságra, továbbá a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
aggodalmakra?

Egyik fő prioritásom arról gondoskodni, hogy a kutatásügy, az innováció és a tudomány 
területén egyértelmű európai szintű stratégia szülessék, ezt ugyanis szükségesnek tartom a 
2020-ig szóló uniós stratégia átfogó teljesítéséhez. Szeretném garantálni, hogy a kutatással, az 
innovációval és a tudománnyal összefüggő EU-szintű kérdések mindenkor központi helyet 
foglaljanak el az Európai Unió politikájának alakításában. Nem lehet ez másként, ha az 
európai tudásalapú gazdaság keretei között ugyanilyen szintű foglalkoztatást és új 
munkahelyeket szeretnénk, ha az Európai Unió továbbra is vonzó kíván maradni a közvetlen 
külföldi befektetések számára, és ha fel kívánjuk gyorsítani gazdaságunk talpra állását.

Európában nem lehetetlen versenyképes, korunk szellemének megfelelő gazdaságot 
kialakítani. Az EU a kutatás, az innováció és a tudomány világában világszinten is a kiválóság 
központjává válhat.

Ezek a célok azonban csak akkor érhetők el, ha a magán- és a közszektor valamennyi érintett 
szereplője a partnerség és az együttműködés szellemében EU-szerte összefog egymással. A 
különböző politikai törekvéseknek el kell vezetniük az ötödik európai szabadság valósággá 
válásához, vagyis biztosítaniuk kell, hogy a kutatás, az innováció és a tudomány területén 
valóban szabadon áramoljék Európában az információ és a tudás.

A kutatás, az innováció és a tudomány területén nagyobb nemzetközi összefogás lesz 
szükséges ahhoz, hogy napjaink „nagy globális kihívásait”, közöttük is kiemelkedő helyen az 
éghajlatváltozás, az energiaellátás biztonsága és a népesség öregedése kapcsán felmerülő 
kérdéseket kezelni tudjuk.

Szeretném, ha munkám nyomán olyan korszerű európai kutatási térség jönne létre, amely 
stratégiai szemléletű választ képes kínálni a gazdaságunk, illetőleg az európai társadalom előtt 
álló kihívásokra. Minden erőmmel azon leszek, hogy a gyakorlatba is átültessem a 2008-ban 
útjára indított ljubljanai folyamatot, amely az Európai Unió és az egyes tagállamok közötti 
kutatásügyi együttműködés megerősítését célozza.

A hetedik keretprogram gyakorlati működésének hatékonyabbá és „felhasználóbarátabbá” 
tételéhez megfelelő módon egyszerűsíteni kell a keretprogram jelenleg érvényes pénzügyi és 
adminisztratív eljárásait. Politikát kell kialakítani arra, hogy a hetedik keretprogramban a 
jövőben nagyobb számban vegyenek részt a kis- és középvállalkozások.

Az európai kutatási térség fejlesztésére és az EU jövőbeni kutatási keretprogramjainak 
kidolgozására irányuló politikához innovációs stratégiának is társulnia kell. Szorosabbra kell 
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fűzni a kapcsolatokat a kutatók és az ipar között ahhoz, hogy maximalizálhatók legyenek azok 
a kereskedelmi és társadalmi előnyök, amelyeket az újonnan kifejlesztett, innovatív termékek 
az európai polgárok számára magukkal hozhatnak.

5. Melyek azok az egyedi jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, amelyeket 
szeretne – és milyen ütemezésben – megvalósítani? Milyen kötelezettségeket tud 
vállalni a tárcája hatáskörébe tartozó kérdésekben különösen a bizottságok 
prioritásaival, illetve vonatkozó igényeivel kapcsolatban? Személyesen miképpen 
tudná garantálni a jogalkotási javaslatok megfelelő minőségét?

Az európai tudásalapú társadalom előtt álló kihívások egyértelmű, határozott vezetést tesznek 
szükségessé.

Meggyőződéssel vallom, hogy meg kell tenni azokat a politikai lépéseket, amelyek biztosítani 
fogják az európai kutatási térség kiteljesítését. Alaposan elemezni fogom a korszerű európai 
kutatási térség kialakítására vonatkozó szakpolitikai célkitűzésünk teljesítésében eddig elért 
eredményeket.

Az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek át kell tekintenie, milyen új, 
előretekintő kezdeményezésekre van szükség ahhoz, hogy az európai kutatási térség megállja 
a helyét az egyre kiélezettebb nemzetközi versenyben, az egyre globalizálódó világban. Az 
Európai Uniónak össze kell fognia annak érdekében, hogy mind az általános stratégia, mind a 
konkrét szakpolitika szintjén világos célokat tűzhessen maga elé. Olyan megfelelő irányítási 
struktúrákról kell gondoskodnunk, amelyek révén maximalizálhatók azok az előnyök, 
amelyek abból származhatnak az Európai Unió számára, ha sikeres, versenyképes, 
versenyalapú és innovatív európai kutatási térség valósul meg.

Teljes mértékben kész vagyok együttműködni az Európai Parlamenttel az Európai Unió 
hetedik kutatási keretprogramjának 2010-ben kezdődő átfogó félidei felülvizsgálatában. E 
felülvizsgálat során részletesen elemeznünk kell, hogy a hetedik keretprogram jövőbeni 
működéséhez miképpen alakíthatók ki egyszerűbb eljárások. A felülvizsgálatra éppen akkor 
kerül sor, amikor mind az Európai Unión belül, mind nemzetközi szinten újra kell 
definiálnunk politikai, gazdasági és társadalmi prioritásainkat. A felülvizsgálat keretében 
bevezetendő módosítások kapcsán minden esetben érvényesíteni kell a kiszámíthatóság, a 
következetesség, a hozzáférhetőség és az elszámoltathatóság elvét.

Az Európai Bizottság 2010-ben fogja kidolgozni az innováció területére vonatkozó 
szakpolitikai dokumentumát. Ebben egyértelműen meg kell majd jelölni, hogyan járul hozzá 
az innovációpolitika a 2020-ig szóló uniós stratégia megvalósításához. Ugyancsak nagy 
várakozással tekintek a stratégiai energiatechnológiai tervvel kapcsolatban a kollégáimmal 
együtt végzendő munka elé, amely fontos szerepet fog játszani a 2020-ra vonatkozó 
vállalásaink teljesítésében.

Az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek ezt követően szorosan együtt kell majd 
működnie az előzőekben felvázolt szakpolitikai keret megvalósításához szükséges konkrét 
kezdeményezések meghatározásában. Az áttekintendő kérdések között minden bizonnyal 
szerepelni fog a közbeszerzés, a kockázati tőke, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, a 
tudásalapú képzés, a technikai akadályok és a szabályozási lehetőségek problémaköre. Az EU 
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az innovációt csak akkor lehet képes Európában a politikai érdeklődés homlokterébe állítani, 
ha az érintettek és az érdekeltek egymással karöltve, egymással összehangoltan és kellő 
elszántsággal folytatják ilyen irányú tevékenységüket. 

Meg kell erősíteni a nemzetközi együttműködést, hiszen a globális problémák, így például az 
éghajlatváltozás kérdésének eredményes kezelése együttes erőfeszítéseket kíván, és a 
tudomány és a technológia legjobb eredményeinek latba vetését igényli. Fel fogom használni 
a Közös Kutatóközpont szakértelmét arra, hogy az Európai Unió szakpolitikai természetű 
lépéseket tehessen a kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák fejlesztésének támogatására. Ez 
segíteni fogja az Európai Uniót az éghajlatváltozás terén kitűzött szakpolitikai céljaink 
megvalósításában.

Biztosíthatom az Európai Parlament tagjait arról, hogy minden új kezdeményezésnek 
alaposan elemezni fogom a hatásait. Mivel három ír kormányban is töltöttem be 
kabinetminiszteri tisztséget, széles körű tapasztalatokkal rendelkezem a jogalkotás területén. 
Az Európai Számvevőszéknél töltött éveim pedig azt garantálják, hogy új javaslataimban 
mindenkor központi helyet fog kapni a helyes pénzügyi irányítás, az értékarányosság és az 
átláthatóság elvének érvényesítése.


