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PASKIRTOJO KOMISIJOS NARIO ATSAKYMAI

Į EUROPOS PARLAMENTO KLAUSIMYNĄ

Máire GEOGHEGAN-QUINN

(Moksliniai tyrimai, inovacijos ir mokslas)

Bendroji kompetencija, nusiteikimas dirbti Europos labui ir asmeninis 
savarankiškumas

1. Į kuriuos Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus turėtų būti ypač 
atsižvelgta svarstant galimybę Jus paskirti Komisijos nariu? Kurie iš šių aspektų 
itin svarbūs siekiant, kad būtų skatinamas bendrasis Europos interesas, ypač 
srityje, už kurią būtumėte atsakinga? Kas Jus motyvuoja? Kaip galėtumėte įtikinti 
Europos Parlamentą savo savarankiškumu? Kaip užtikrintumėte, kad dėl Jūsų 
ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių abejonių dėl Jūsų pareigų 
vykdymo Komisijoje?

Visada tvirtai rėmiau Europos Sąjungą – sėkmingiausią taikos užtikrinimo projektą pasaulyje. 
Pastaruosius 25 metus dirbau pačiame Europos Sąjungos interesų centre.

1987–1991 m. Airijos Vyriausybėje buvau atsakinga už Europos reikalus, todėl 1990 m. 
koordinavau Airijos pirmininkavimo Europos Sąjungai organizacinius klausimus.

Kai ES pirmininkavo Airija, be kitų pareigų, buvau atsakinga už ryšius su Europos 
Parlamentu, taip pat buvau Airijos atstovė Užsienio reikalų ministrų tarybos susitikimuose. Be 
to, per tuos šešis mėnesius pirmininkavau už biudžetą, kultūrą, plėtrą ir telekomunikacijas 
atsakingų ministrų tarybos posėdžiams.

Su Europos reikalais susijusią ir politinę patirtį toliau kaupiau eidama Airijos turizmo, 
transporto ir ryšių ministro (1992–1993 m.) ir teisingumo ministro (1993–1994 m.) pareigas. 
Per tuos trejus metus atstovavau Airijos Vyriausybei atitinkamuose Ministrų Tarybos 
posėdžiuose.

Nuo 2000 m. kovo, vykdydama Europos Audito Rūmų nario pareigas, palaikau įvairiapusius 
politinius ryšius su Europos Parlamentu ir Europos Komisija įvairiais europinės svarbos 
klausimais.

Per savo karjerą ėjau įvairias svarbias politines pareigas, kurios, mano manymu, itin susijusios 
su pareigomis Europos Komisijoje, į kurias mane siūloma skirti.
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Mane veikti skatina būtinybė užtikrinti, kad Europos Sąjungos vykdoma valdymo, ekonominė 
ir socialinė politika būtų remiama, ginama ir jos būtų visada laikomasi.

Kaip Europos Audito Rūmų narė ir buvusi Airijos Vyriausybės ministrė, puikiai suprantu, 
kaip svarbūs kolegialumo ir bendros atsakomybės principai įgyvendinami praktiškai.

Sutartimi nustatytas pareigas Europos Audito Rūmuose visada vykdžiau visiškai nešališkai ir 
savarankiškai.

Jeigu mano kandidatūra į Europos Komisijos nario pareigas bus patvirtinta, užtikrinu, kad 
politinę veiklą visų Europos Sąjungos piliečių labui ir toliau vykdysiu visiškai savarankiškai. 
Pasižadu tvirtai laikytis Sutarties dvasios ir raidės ir Europos Komisijos narių elgesio 
kodekso.

Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu bei jo 
komitetais

2. Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte 
savo atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir už Jums pavaldžių 
departamentų veiklą?

Europos Sąjungos interesus sieksiu ginti kolegialiai. Tai itin svarbu sprendžiant politikos 
klausimus, kurie bus tiesiogiai priskirti mano politinei kompetencijai, tačiau yra labai susiję ir 
su kitų Europos Komisijos narių atsakomybės sritimis.

Visomis išgalėmis stengsiuosi užtikrinti, kad Komisijos Pirmininko J. M. Barroso Europos 
Parlamentui neseniai pateiktos naujos sudėties Komisijos politinės gairės būtų įgyvendintos. 
Mano manymu, tam, kad šie svarbūs politiniai tikslai būtų visiškai pasiekti, būtinas visapusis 
bendradarbiavimas ir partnerystė su Europos Parlamentu.

Kuo tvirčiausiai pritariu Lisabonos sutarčiai, kuria Europos Parlamentui pagrįstai suteikiama 
naujų įgaliojimų ir sustiprinami turėtieji.

Dirbdama Europos Audito Rūmuose, turėjau itin vertingą galimybę palaikyti glaudžius 
politinius ryšius su Europos Parlamento nariais.

Be to, aštuonis kartus buvau išrinkta į Airijos Parlamentą. Ši politinė patirtis įrodo, kad 
puikiai suprantu parlamentinės demokratijos svarbą.

Jeigu mano kandidatūra į Europos Komisijos nario pareigas bus patvirtinta, užtikrinu, kad su 
Europos Parlamentu palaikysiu itin konstruktyvų dialogą, o informacija apie visus 
pagrindinius politinius ir teisinius mano atsakomybės srities aspektus bus teikiama reguliariai, 
skaidriai ir laiku. Kad būtų įgyvendinti mūsų politiniai prioritetai, Europos Komisija ir 
Europos Parlamentas turi itin glaudžiai bendradarbiauti laikydamiesi atvirumo, pasitikėjimo ir 
abipusės pagarbos principų.

Tvirtai įsipareigoju bendradarbiauti su Europos Parlamentu laikydamasi Europos Komisijos ir 
Europos Parlamento bendrojo susitarimo dvasios ir teisinių nuostatų.
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Tapusi Europos Komisijos nare, už savo vykdomas politines programas būčiau atsakinga ir 
atskaitinga Europos Parlamentui.

3. Kokius ypatingus įsipareigojimus esate pasirengusi prisiimti, kad būtų užtikrinta 
daugiau skaidrumo, paskatintas bendradarbiavimas ir veiksmingai įgyvendintos 
Parlamento pozicijos bei raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų, taip pat Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo požiūriu? Ar esate pasirengusi teikti Parlamentui, kaip ir 
Tarybai, informaciją ir dokumentus, susijusius su planuojamomis iniciatyvomis ar 
vykdomomis procedūromis?

Įsipareigoju glaudžiai bendradarbiauti su Europos Parlamentu, kad galėtume veiksmingai 
spręsti sudėtingus politinius uždavinius, kurių Europos Sąjungai kyla mokslinių tyrimų, 
inovacijų ir mokslo srityse. Europos Parlamentas atliks svarbų vaidmenį sprendžiant šiuos 
esminius politikos klausimus.

Svarbu pabrėžti, kad pagal Lisabonos sutartį mokslinių tyrimų politikos srityje ES 
institucijoms suteikiama naujų įgaliojimų. Pagal šią sutartį mokslo ir technologijų bazės 
stiprinimas tapo konkrečiu Europos Sąjungos tikslu.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 182 straipsnio 5 dalimi ES institucijoms suteikiami 
specialūs įgaliojimai taikant įprastą teisėkūros procedūrą priimti priemones, kurios yra 
būtinos, kad Europos mokslinių tyrimų erdvė būtų veiksminga.

Be to, remiantis Lisabonos sutartimi, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 181 straipsnyje 
paaiškinta, kokių iniciatyvų Europos Komisija gali imtis siekdama skatinti atskirų ES 
valstybių narių mokslinių tyrimų veiklos koordinavimą.

Atidžiai nagrinėsiu visus Europos Parlamento raginimus inicijuoti naujas teisines priemones. 
Tapusi Europos Komisijos nare, reguliariai informuosiu Europos Parlamentą apie savo veiklą.

Pasižadu, kad kiekvieno Europos Parlamento nario man pateiktus politinius raginimus 
nagrinėsiu sąžiningai, visapusiškai, atidžiai ir laikydamasi nediskriminavimo principo. 
Užtikrinsiu, kad Europos Parlamento nariai prireikus į mane galėtų kreiptis tiesiogiai.

Pasižadu kartu su Europos Parlamentu įgyvendinti partnerystės, skaidrumo ir veiksmingumo 
principais grindžiamą politinę programą.

Europos Sąjunga geriausiai veikia ir gali pasiekti pagrindinius politinius, ekonominius ir 
socialinius tikslus, kai Europos Parlamentas ir Europos Komisija bendradarbiauja ir ryžtingai 
bei sistemingai kartu siekia bendrų tikslų.

Klausimai, susiję su politika

4. Kokius tris svarbiausius Jums siūlomos srities prioritetus išskirtumėte prireikus 
atsižvelgdama į finansų, ekonominę ir socialinę krizę, taip pat į problemas, 
susijusias su tvariu vystymusi?
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Pagrindinis mano prioritetas – užtikrinti, kad mokslinių tyrimų, inovacijų ir mokslo politikos 
sritims Europos lygmeniu būtų skiriamas aiškus strateginis dėmesys ir taip būtų visapusiškai 
įgyvendinama ES 2020 m. strategija. Siekiu, kad kuriant Europos Sąjungos politiką ES 
mokslinių tyrimų, inovacijų ir mokslo klausimai visada būtų esminiai. Tai būtina, jei norime 
išlaikyti ir kurti darbo vietas žiniomis grindžiamos Europos ekonomikos sąlygomis, siekiame, 
kad ES ir ateityje pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų ir stengiamės paspartinti 
ekonomikos atsigavimą.

Galime pasiekti, kad Europos ekonomika būtų konkurencinga ir pažangi. ES gali tapti 
pasauliniu mokslinių tyrimų, inovacijų ir mokslo pavyzdiniu centru.

Tačiau tam, kad pasiektume šiuos politinius tikslus, visos ES privačiojo ir viešojo sektorių 
suinteresuotosios šalys turi bendradarbiauti kaip partneriai. Turi būti įgyvendinama politika, 
kuria Europoje būtų kuriama „penktoji laisvė“ ir užtikrinama, kad mokslinių tyrimų, inovacijų 
ir mokslo srityse informacija ir žinios sklistų laisvai.

Kad būtų veiksmingai sprendžiami pagrindiniai visuotiniai uždaviniai, visų pirma susiję su 
klimato kaita, energetiniu saugumu ir senėjančia visuomene, reikės stiprinti tarptautinį 
bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, inovacijų ir mokslo srityse.

Siekiu, kad būtų sukurta šiuolaikiška Europos mokslinių tyrimų erdvė, kuria remiantis būtų 
galima strategiškai spręsti Europos ekonomikai ir visuomenei kylančius uždavinius. Tvirtai 
įsipareigoju įgyvendinti 2008 m. Liublianos proceso nutarimus, kuriais siekiama sustiprinti 
Europos Sąjungos ir atskirų valstybių narių bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityse.

Kad Septintoji bendroji programa būtų veiksmingesnė ir ja būtų lengviau pasinaudoti, būtina 
tinkamai supaprastinti pagal šią bendrąją programą taikomas finansines ir administracines 
procedūras. Turi būti nustatyta politika, kuria būtų užtikrinta, kad ateityje pagal Septintąją 
bendrąją programą vykdomoje veikloje aktyviau dalyvautų mažosios ir vidutinės įmonės.

Inovacijų strategija turi būti susieta su įgyvendinama Europos mokslinių tyrimų erdvės ir 
būsimų ES mokslinių tyrimų bendrųjų programų kūrimo politika. Būtina stiprinti mokslo 
darbuotojų ir pramonės atstovų ryšius, kad Europos piliečiai gautų didžiausios komercinės ir 
socialinės naudos iš naujai sukurtų naujoviškų produktų.

5. Kokias specifines teisėkūros ir su teisės aktų leidyba nesusijusias iniciatyvas 
rengiatės pateikti? Kokiu tvarkaraščiu ketinate šiuo tikslu vadovautis? Kokius 
konkrečius Jūsų atsakomybės sričiai aktualius įsipareigojimus, ypač kai jie susiję 
su komitetų prioritetais ir raginimais, galite prisiimti? Kaip asmeniškai 
užtikrintumėte aukštą teisėkūros pasiūlymų kokybę?

Kad išspręstume Europos žinių visuomenei kylančius uždavinius, turime aiškiai ir ryžtingai 
parodyti esą lyderiai.

Įsipareigoju imtis reikiamų politinių priemonių, kad Europos mokslinių tyrimų erdvė būtų 
sukurta. Atidžiai vertinsiu pažangą, padarytą įgyvendinant konkretų mūsų politikos tikslą –
kuriant šiuolaikišką Europos mokslinių tyrimų erdvę.
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Europos Komisija ir Europos Parlamentas turi nagrinėti, kokių pažangių ir naujų iniciatyvų 
reikia, kad Europos mokslinių tyrimų erdvė atitiktų poreikius vis konkurencingesniame ir 
labiau globalizuotame pasaulyje. ES kartu privalo nustatyti aiškius strateginius tikslus ir 
politinius siekius. Turime užtikrinti tinkamą valdymo sistemą, kad dėl veiksmingos, 
konkurencingos ir naujoviškos Europos mokslinių tyrimų erdvės Europos Sąjunga įgytų kuo 
daugiau galimybių.

Tvirtai įsipareigoju bendradarbiauti su Europos Parlamentu atliekant išsamią ES mokslinių 
tyrimų bendrosios programos vidurio laikotarpio peržiūrą, kuri bus pradėta 2010 m. Atliekant 
šią peržiūrą, privalome atidžiai išnagrinėti, kaip supaprastinti būsimos veiklos pagal 
Septintąją bendrąją programą valdymo procedūras. Ši peržiūra atliekama tuo metu, kai iš 
naujo nustatomi mūsų politiniai, ekonominiai ir socialiniai Europos Sąjungos ir tarptautinio 
masto prioritetai. Visi per šią peržiūrą padaryti pakeitimai turi būti grindžiami pagrindiniais 
nuspėjamumo, nuoseklumo, prieinamumo ir atskaitomybės principais.

Europos Komisijos inovacijų politikos dokumentas bus parengtas 2010 m. Jame turi būti 
aiškiai nustatyta, kaip inovacijų politika padės įgyvendinti ES 2020 m. strategiją. Taip pat 
kartu su kolegomis dalyvausiu rengiant strateginį energetikos technologijų planą, kuris yra 
svarbus siekiant įgyvendinti mūsų 2020 m. įsipareigojimus.

Europos Komisija ir Europos Parlamentas turi glaudžiai bendradarbiauti ir kartu nustatyti, 
kokių iniciatyvų pagal šią politikos sistemą reikia imtis. Gali būti persvarstomi viešųjų 
pirkimų, rizikos kapitalo, intelektinės nuosavybės teisių, žiniomis grindžiamo mokymo, 
techninių kliūčių ir reguliavimo klausimai. Jeigu visos suinteresuotosios šalys ir subjektai 
darniai, ryžtingai ir glaudžiai bendradarbiaus, ES galima pasiekti, kad inovacijos taptų 
Europos politinės darbotvarkės prioritetu.

Būtina stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, kad, dirbdami kartu ir naudodamiesi geriausiais 
mokslo išradimais ir technologijomis, galėtume veiksmingai spręsti pasaulines problemas, 
tokias kaip klimato kaita. Pasinaudosiu Jungtinio tyrimų centro kompetencija, kad Europos 
Sąjungoje būtų galima įgyvendinti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
plėtros rėmimo strategijas. Tai padės Europos Sąjungai pasiekti savo klimato kaitos poveikio 
švelninimo politikos tikslus.

Patikinu Europos Parlamento narius, kad griežtai vertinsiu visų naujų iniciatyvų poveikį. 
Buvau trijų Airijos vyriausybių ministrė, todėl teisėkūros srityje turiu daug patirties. Be to, 
remdamasi darbo Europos Audito Rūmuose patirtimi, užtikrinu, kad kiekvienas naujas 
pasiūlymas bus grindžiamas racionalaus finansų valdymo, tinkamo kainos ir kokybės santykio 
ir skaidrumo principais.


