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ATBILDES UZ EIROPAS PARLAMENTA JAUTĀJUMIEM,

KAS UZDOTI KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTEI

Moirei GĒGENAI-KVINNAI

(Pētniecība, inovācijas un zinātne)

Vispārējā kompetence, apņēmība pildīt amata pienākumus Eiropas mērogā un 
personiskā neatkarība

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs/-a? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas 
Jūs varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?

Esmu vienmēr bijusi dedzīga Eiropas Savienības atbalstītāja, jo tas ir visveiksmīgākais miera 
projekts pasaulē. Pēdējo 25 gadu laikā esmu strādājusi pašā Eiropas Savienības sirdī.

Kā Īrijas valdības locekle, kas atbildīga par Eiropas Savienības lietām, laikposmā no 
1987. līdz 1991. gadam es veicu koordinējošas funkcijas, lai organizētu Īrijas kā 
ES Prezidentvalsts darbu 1990. gadā.

Minētās ES prezidentūras laikā biju atbildīga par attiecībām ar Eiropas Parlamentu un biju 
Īrijas valdības pārstāve ārlietu ministru Padomē. Turklāt minētajā sešu mēnešu laikposmā 
esmu vadījusi budžeta, kultūras, attīstības un telekomunikāciju ministru Padomes sanāksmes.

Mana ar Eiropas Savienību un politiku saistītā pieredze turpinājās, pildot tūrisma, transporta 
un komunikāciju ministra pienākumus laikā no 1992. līdz 1993. gadam un strādājot tieslietu 
ministres amatā 1993.–1994. gadā. Šajā trīs gadu posmā pārstāvēju Īrijas valdību attiecīgajās 
Ministru Padomes sanāksmēs.

Kopš 2000. gada marta, pildot Eiropas Revīzijas palātas locekles amata pienākumus, man ir 
bijusi plaša politiska sadarbība gan ar Eiropas Parlamentu, gan ar Eiropas Komisiju vairākos 
ar Eiropas Savienību saistītajos jautājumos.

Savas profesionālās karjeras laikā man ir bijuši daudzi svarīgi politiskie pienākumi, kuri visi, 
manuprāt, ir ļoti cieši saistīti ar man piedāvāto amatu Eiropas Komisijā.

Mani motivē nepieciešamība nodrošināt Eiropas Savienības politisko, ekonomisko un sociālo 
pasākumu pastāvīgu veicināšanu, aizsardzību un ievērošanu.
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Kā Eiropas Revīzijas palātas locekle un bijusī Īrijas valdības ministre es pilnā mērā apzinos, 
kā koleģialitātes un kolektīvās atbildības principi darbojas praksē.
Savus ar Līgumu uzliktos pienākumus Eiropas Revīzijas palātā esmu vienmēr pildījusi ar 
pilnīgu objektivitāti un neatkarību.

Ja mani apstiprinās par Eiropas Komisijas locekli, es garantēju, ka turpināšu būt pilnīgi 
neatkarīga savā politiskajā darbā visu Eiropas Savienības pilsoņu vārdā. Es pilnībā ievērošu 
Līguma un Eiropas Komisijas locekļu rīcības kodeksa burtu un garu.

Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par Komisāru kolēģijas locekli?
Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs/-a 
atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?

Es strādāšu tā, lai koleģiāli īstenotu Eiropas Savienības intereses. Tas ir jo īpaši svarīgi, risinot 
rīcībpolitikas jautājumus, kuri tieši ietilps manā politikas jomas kompetencē, bet kuri ir cieši 
saistīti ar citu Eiropas Komisijas komisāru darbu.

Es rūpīgi strādāšu, lai nodrošinātu priekšsēdētāja Ž.M. Barrozu nesen izklāstīto nākamās 
Komisijas politisko vadlīniju īstenošanu. Manuprāt, lai pilnā mērā sasniegtu šos svarīgos 
politiskos mērķus, nepieciešama pilnīga sadarbība un partnerība ar Eiropas Parlamentu.

Ļoti atbalstu Lisabonas līgumu, jo tas taisnīgi sniedz Eiropas Parlamentam jaunas, plašākas 
pilnvaras.

Kā Eiropas Revīzijas palātas loceklei man ir bijusi iespēja uzturēt ciešus politiskus kontaktus 
ar Eiropas Parlamenta deputātiem.

Esmu tikusi ievēlēta arī Īrijas parlamentā pavisam astoņas reizes. Patiecoties šai politiskajai 
pieredzei, es pilnā mērā apzinos, cik svarīga ir parlamentārā demokrātija.

Ja tikšu apstiprināta Eiropas Komisijas locekles amatā, es nodrošināšu ļoti konstruktīvu 
dialogu un regulāru, pārredzamu un savlaicīgu informācijas apmaiņu ar Eiropas Parlamentu 
par visiem būtiskajiem man uzticētās jomas politikas un likumdošanas aspektiem. Lai mūsu 
politisko prioritāšu īstenošana būtu veiksmīga, Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam ir 
jābūt ļoti ciešām darba attiecībām, kas balstās uz atklātību, uzticību un savstarpējo cieņu.

Apņemos strādāt ar Eiropas Parlamentu saskaņā ar Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta 
pamatnolīguma juridisko noteikumu burtu un garu.

Kā Eiropas Komisijas locekle es būšu atbildīga Eiropas Parlamenta priekšā un būšu gatava 
tam atskaitīties par politikas programmām, ko īstenošu.

3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatavs/-a uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un 
īstenotu efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un
pieprasījis iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām 
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iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatavs/-a sniegt Parlamentam 
informāciju un dokumentus tieši tāpat, kā Padomei?

Es cieši sadarbošos ar Eiropas Parlamentu, lai mēs varētu efektīvi risināt Eiropas Savienības 
nopietnos politiskos uzdevumus pētniecības, inovāciju un zinātnes jomā. Eiropas 
Parlamentam būs centrālā loma šajos vitāli svarīgajos rīcībpolitikas jautājumus.

Ir svarīgi uzsvērt, ka Lisabonas līgums sniedz jaunas pilnvaras ES iestādēm pētniecības 
rīcībpolitikas jomā. Saskaņā ar šo līgumu zinātniskās un tehnoloģiskās bāzes stiprināšana ir 
kļuvusi par īpašu Eiropas Savienības mērķi.

Saskaņā ar 182. panta 5. punktu Līgumā par Eiropas Savienības darbību ES iestādēm ir 
piešķirtas konkrētas pilnvaras saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemt 
pasākumus, kurus uzskata par vajadzīgiem, lai panāktu Eiropas Pētniecības telpas veiksmīgu 
izveidi.

Turklāt saskaņā ar minētā līguma 181. pantu Lisabonas līgumā ir precizēts, kāda veida 
pasākumus Eiropas Komisija var veikt, lai sekmētu pētniecības darbību koordināciju dažādu 
ES dalībvalstu starpā.

Es rūpīgi izskatīšu visus Eiropas Parlamenta priekšlikumus par jaunu likumdošanas pasākumu 
ierosināšanu. Es regulāru ziņošu Eiropas Parlamentam par darbu, ko veikšu kā Eiropas 
Komisijas locekle.

Varu galvot katram Eiropas Parlamenta loceklim, ka ikvienu man izteikto EP deputāta 
politisko priekšlikumu izskatīšu taisnīgi, pilnīgi, rūpīgi un bez diskriminācijas. Es 
nodrošināšu arī to, lai Eiropas Parlamenta deputātiem būtu tieša piekļuve man un manam 
personālam, kad vien tas būs vajadzīgs.

Apņemos īstenot rīcībpolitikas programmu kopā ar Eiropas Parlamentu, pamatojoties uz 
partnerības, pārredzamības un efektivitātes principiem.

Eiropas Savienība darbojas vislabāk un var sasniegt galvenos politiskos, ekonomiskos un 
sociālos mērķus tad, ja Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija cieši sadarbojas kopīgu 
mērķu sasniegšanā neatlaidīgā, strukturētā un konstruktīvā veidā.

Ar politiku saistīti jautājumi

4. Nosauciet trīs galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat 
pildīt Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi un problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību.

Galvenais uzdevums man būs nodrošināt Eiropas līmenī skaidru stratēģisko prioritāti 
pētniecības, inovāciju un zinātnes politikas jomai, lai varētu pilnā mērā sasniegt ES 
2020. gadam izvirzīto stratēģiju. Gribu nodrošināt ES pētniecības, inovāciju un zinātnes 
jautājumiem centrālo vietu Eiropas Savienības rīcībpolitikas veidošanā. Tas ir nepieciešams, 
ja vēlamies Eiropas uz zināšanām balstītajā ekonomikā saglabāt darbavietas un radīt jaunas, 
nodrošināt to, ka ES arī turpmāk ir ārvalstu tiešiem ieguldījumiem pievilcīga vieta, un 



CM\800897LV.doc 5/6 PE431.148v01-00

LV

paātrināt ekonomikas atveseļošanos.

Mēs varam attīstīt konkurētspējīgu un viedu ekonomiku Eiropā. ES var kļūt par pasaules 
izcilības centru pētniecības, inovācijas un zinātnes jomā.

Taču, lai sasniegtu šos rīcībpolitikas mērķus, visām ieinteresētajām personām no ES privātā 
un publiskā sektora ir jāstrādā kopā ciešā partnerībā un sadarbībā. Ir jāizstrādā rīcībpolitika, 
kas attīstīs „piekto brīvību” Eiropā un nodrošinās informācijas un zināšanu brīvu apriti 
pētniecības, inovāciju un zinātnes jomā Eiropā.

Ja gribam efektīvi risināt šodienas „lielās globālās problēmas”, tādas kā klimata pārmaiņas, 
energoapgādes drošība un iedzīvotāju novecošana, būs nepieciešama lielāka starptautiskas 
sadarbības pakāpe pētniecības, inovāciju un zinātnes jomā.

Es gribu panākt, lai tiktu izveidota moderna Eiropas Pētniecības telpa, kas var stratēģiski 
risināt problēmas, ar kurām sastopas gan mūsu ekonomika, gan Eiropas sabiedrība. Esmu 
cieši apņēmusies īstenot Ļubļanas 2008. gada procesu, kura mērķis ir stiprināt sadarbību starp 
Eiropas Savienību un atsevišķām dalībvalstīm pētniecības jomā.

Ir jāvienkāršo finansiālās un administratīvās procedūras, kas patlaban ir spēkā saskaņā ar 
7. pamatprogrammu, lai šīs pamatprogrammas praktiskā īstenošana notiktu efektīvākā un 
lietotājiem draudzīgākā veidā. Ir jāievieš rīcībpolitikas pasākumi, kuri nākotnē nodrošinās 
mazo un vidējo uzņēmumu lielāku līdzdalību 7. pamatprogrammā.

Inovāciju stratēģija ir jāsasaista ar rīcībpolitikas pasākumiem, kurus īsteno, lai attīstītu gan 
Eiropas Pētniecības telpu, gan nākotnē gaidāmās ES pētniecības pamatprogrammas. Ir 
jānostiprina ciešākas saiknes starp pētniekiem un rūpniecības uzņēmumiem, lai mēs varētu 
gūt maksimālo komerciālo un sociālo labumu, ko eiropiešiem var dot jaunizstrādāti 
novatoriski produkti.

5. Kādus konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un 
kāds ir plānotais to iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo 
īpaši attiecībā uz komiteju prioritātēm un šai anketai pievienotajām prasībām, kas 
skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs personiski nodrošināsiet, lai likumdošanas 
priekšlikumi būtu kvalitatīvi?

Mums jāuzņemas skaidra un nepārprotama vadība, ja gribam atrisināt problēmas, ar kurām 
Eiropas zināšanu sabiedrība saskaras šodien.

Esmu gatava spert nepieciešamos rīcībpolitikas izstrādes soļus, kuri nodrošinās Eiropas 
Pētniecības telpas pilnīgu izveidi. Es rūpīgi izvērtēšu virzību, kas panākta, lai sasniegtu mūsu 
konkrēti izvirzīto politikas mērķi par modernas Eiropas Pētniecības telpas izveidi.

Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam ir jāanalizē, kuras uz nākotni vērstas jaunas 
iniciatīvas ir nepieciešamas, lai Eiropas Pētniecības telpa būtu adekvāta tās izveidošanas 
mērķim pasaulē, kurā valda arvien lielāka konkurence un globalizācija. Eiropas Savienībai 
kopīgi jāizvirza skaidri stratēģiskie mērķi un rīcībpolitikas uzdevumi. Mums ir jānodrošina, 
ka mūsu rīcībā ir atbilstošas pārvaldības struktūras, lai mēs varētu līdz maksimumam izmantot 
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potenciālu, ko Eiropas Savienība iegūs no veiksmīgi funkcionējošas, konkurētspējīgas un 
inovatīvas Eiropas Pētniecības telpas.

Esmu gatava kopā ar Eiropas Parlamentu iesaistīties visaptverošā ES Pētniecības 
pamatprogrammas termiņa vidusposma pārskata sagatavošanā, kas sāksies 2010. gadā. Šajā 
pārskatīšanas procesā mums ir rūpīgi jāanalizē, kā varam ieviest vienkāršākas procedūras, kas 
reglamentēs 7. pamatprogrammas turpmāko darbību. Minētā pārskata sagatavošana notiek 
vienlaikus ar mūsu politisko, ekonomisko un sociālo prioritāšu pārskatīšanu gan Eiropas 
Savienības, gan starptautiskajā mērogā. Visām izmaiņām, kas var rasties šīs pārskatīšanas 
rezultātā, jābūt balstītām uz šādiem galvenajiem principiem: prognozējamība, konsekvence, 
pieejamība un pārskatatbildība.

Eiropas Komisijas rīcībpolitikas dokuments par inovācijām tiks izstrādāts 2010. gadā. Tajā ir 
skaidri jāizklāsta, kā inovāciju rīcībpolitikas pasākumi sekmēs ES 2020. gadam izvirzītās 
stratēģijas īstenošanu. Es ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar saviem kolēģiem 
energotehnoloģiju stratēģiskā plāna izstrādē, jo tas būs svarīgs instruments 2020. gadam 
izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam ir cieši jāsadarbojas, nosakot, kuras iniciatīvas ir 
jāuzsāk šajā rīcībpolitikas jomā. Iespējamie temati izskatīšanai varētu ietvert publiskos 
iepirkumus, riska kapitālu, intelektuālā īpašuma tiesības, uz zināšanām balstītu apmācību, 
tehniskos šķēršļus un reglamentējošus jautājumus. ES var veiksmīgi panākt to, ka inovācijas 
ir politiskās darbakārtības augšgalā Eiropā, ja visas ieinteresētās personas cieši sadarbojas 
koordinētā, mērķtiecīgā un vienotā veidā.

Ir jāpastiprina starptautiska sadarbība, lai mēs varētu kopīgi darboties un izmantot vislabākās 
pieejamās zinātnes atziņas un tehnoloģijas nolūkā efektīvi atrisināt globālas problēmas, tādas 
ka klimata pārmaiņas. Es izmantošu Kopīgā pētniecības centra ekspertu kompetenci, lai 
Eiropas Savienība varētu īstenot politikas pasākumus, kuri atbalsta zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģiju izstrādi. Tas palīdzēs Eiropas Savienībai sasniegt politikas mērķus klimata 
pārmaiņu jomā.

Varu galvot Eiropas Parlamenta deputātiem, ka es ļoti rūpīgi vērtēšu ietekmi, kas var būt 
ikvienai jaunai iniciatīvai. Tā kā esmu bijusi valdības ministre trijās Īrijas valdībās, man ir 
plaša pieredze likumdošanas jomā. Turklāt mans darbs Eiropas Revīzijas palātā garantēs to, 
ka ikviens jauna likuma priekšlikums balstīsies uz tādiem neatņemamiem elementiem kā 
pareiza finanšu vadība, izdevīgums izmaksu/vērtības ziņā un pārredzamība.


