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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VAN HET EUROPEES

PARLEMENT VOOR KANDIDAAT-COMMISSARIS

Maire GEOGHEGAN-QUINN

(Onderzoek, Innovatie en Wetenschap)

Algemene bekwaamheid, Europese inzet en onafhankelijkheid

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor 
het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het 
Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? 
Welke is uw motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het 
Europees Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw 
vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de 
uitoefening van uw plichten binnen de Commissie?

Ik ben altijd al een vurig voorvechter van de Europese Unie geweest, het meest succesvolle 
vredesproject in de wereld. De afgelopen 25 jaar heb ik in het hart zelf van de Europese Unie 
gewerkt.

Als lid van de Ierse regering bevoegd voor Europese aangelegenheden in de periode 1987-
1991 heb ik de organisatie van het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie in 1990 
gecoördineerd.

Gedurende dit EU-voorzitterschap ging ik onder meer over de betrekkingen met het Europees 
Parlement en was ik de Ierse afgevaardigde op de vergaderingen van de Raad van ministers 
van buitenlandse zaken. In die zes maanden heb ik bovendien vergaderingen van de Raden 
Begroting, Cultuur, Ontwikkeling en Telecommunicatie voorgezeten.

Ik heb verdere Europese en beleidservaring opgedaan toen ik Iers minister van Toerisme, 
vervoer en communicatie (1992-1993) en minister van Justitie (1993-1994) was. Ik heb 
gedurende die drie jaar de Ierse regering op de betreffende vergaderingen van de Raad van 
ministers vertegenwoordigd.

Als lid van de Europese Rekenkamer beschik ik sinds maart 2000 in het kader van mijn 
verantwoordelijkheden ten aanzien van een verscheidenheid van Europese aangelegenheden 
bij zowel het Europees Parlement als de Europese Commissie over uitgebreide politieke 
contacten.

Gedurende mijn carrière heb ik een aantal belangrijke beleidsverantwoordelijkheden gedragen 
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die naar ik meen alle zeer relevant zijn voor de portefeuille waarvoor ik binnen de Europese 
Commissie ben voorgedragen.

Mijn motivatie is dat ervoor moet worden gezorgd dat de door de Europese Unie nagestreefde 
politieke, economische en sociale doelstellingen te allen tijde worden bevorderd, verdedigd en 
gerespecteerd.

Als lid van de Europese Rekenkamer en als voormalig minister van de Ierse regering begrijp 
ik ten volle de praktische draagwijdte van de belangrijke beginselen van collegialiteit en 
collectieve verantwoordelijkheid. 

Bij de Europese Rekenkamer heb ik mijn taken uit hoofde van het Verdrag altijd in volle 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitgevoerd.

Ik beloof dat ik, indien ik als lid van de Europese Commissie wordt bevestigd, mijn 
beleidswerk namens alle burgers van de Europese Unie in volledige onafhankelijkheid zal 
voortzetten. Ik zal steeds geheel naar de letter en de geest van het Verdrag en de gedragscode 
voor Europese commissarissen handelen. 

Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement en zijn 
commissies

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording 
willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?

Ik zal in mijn werk op collegiale wijze de belangen van de Europese Unie nastreven. Dit is 
vooral belangrijk wanneer het om beleidskwesties gaat die rechtstreeks onder mijn politieke 
bevoegdheid vallen, maar nauw op de werkzaamheden van andere portefeuilles van de 
Europese Commissie aansluiten.

Ik zal mij er energiek voor inzetten dat de politieke richtsnoeren voor de volgende 
Commissie, zoals recentelijk door voorzitter Barroso aan het Europees Parlement 
gepresenteerd, worden verwezenlijkt. Voor een gehele tenuitvoerlegging van deze belangrijke 
beleidsdoelstellingen zijn naar mijn oordeel samenwerking en partnerschap in alle opzichten 
met het Europees Parlement vereist.

Ik ben een zeer groot voorstandster van het Verdrag van Lissabon, dat terecht in nieuwe en 
uitgebreide bevoegdheden voor het Europees Parlement voorziet.

Als lid van de Europese Rekenkamer heb ik het voorrecht en de kans nauwe politieke 
contacten met leden van het Europees Parlement te onderhouden.

Bovendien ben ik bij acht verschillende gelegenheden tot Iers parlementslid verkozen. Deze 
politieke ervaring zorgt ervoor dat ik geheel doordrongen ben van het belang van de 
parlementaire democratie.

Indien ik als lid van de Europese Commissie wordt bevestigd, zal ik ervoor zorgen dat er over 
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alle essentiële politieke en wetgevende aspecten van mijn portefeuille een zeer constructieve 
dialoog met en een regelmatige, transparante en tijdige informatiedoorstroming naar het 
Europees Parlement plaatsvindt. Om erin te slagen onze beleidsprioriteiten ten uitvoer te 
leggen, moeten de Europese Commissie en het Europees Parlement een zeer nauwe 
werkrelatie hebben, die gebaseerd is op openheid, vertrouwen en wederzijds respect.

Ik verbind mij er geheel en al toe overeenkomstig zowel de geest als de inhoud van het 
Kaderakkoord tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement met het Europees 
Parlement samen te werken. 

Als lid van de Europese Commissie zal ik aan het Europees Parlement verantwoording 
verschuldigd zijn voor de beleidsprogramma's die ik wil realiseren.

3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in 
het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met 
betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het 
Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?

Ik verbind mij ertoe nauw met het Europees Parlement samen te werken zodat wij de ernstige 
politieke uitdagingen waarmee de Europese Unie op het gebied van onderzoek, innovatie en 
wetenschap geconfronteerd wordt, doeltreffend kunnen aanpakken. Het Europees Parlement 
zal bij de behandeling van deze uiterst belangrijke beleidskwesties een centrale rol toebedeeld 
krijgen.

Het is van belang te onderstrepen dat het Verdrag van Lissabon aan de EU-instellingen 
nieuwe bevoegdheden op het gebied van onderzoeksbeleid verleent. Volgens dit verdrag is 
versterking van de wetenschappelijke en technologische grondslag nu een specifieke 
doelstelling van de Europese Unie.

Volgens artikel 182, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) worden aan de EU-instellingen specifieke bevoegdheden verleend om volgens de 
gewone wetgevingsprocedure de maatregelen vast te stellen die nodig zijn om de Europese 
onderzoeksruimte (EOR) te realiseren.

Bovendien heeft het Verdrag van Lissabon in artikel 181 van het VWEU een verduidelijking 
toegevoegd ten aanzien van het soort initiatieven dat de Europese Commissie kan nemen om 
de coördinatie van onderzoeksactiviteiten tussen de verschillende lidstaten van de EU te 
bevorderen.

Ik zal alle verzoeken van het Europees Parlement tot het nemen van initiatieven voor nieuwe 
wetgeving grondig onderzoeken. Ik zal aan het Europees Parlement regelmatig verslag 
uitbrengen over mijn werkzaamheden als lid van de Europese Commissie.

Ik kan elk lid van het Europees Parlement verzekeren dat ik alle politieke verzoeken die een 
lid van het Europees Parlement aan mij doet op eerlijke, volledige, grondige en niet-
discriminerende wijze zal behandelen. Ik zal ervoor zorgen dat leden van het Europees 
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Parlement ons rechtstreeks kunnen benaderen wanneer zij dat nodig achten.

Ik verbind mij ertoe een beleidsprogramma met het Europees Parlement op basis van de 
beginselen van partnerschap, transparantie en efficiëntie ten uitvoer te leggen.

De Europese Unie werkt op zijn best en kan essentiële politieke, economische en sociale 
doelstellingen bereiken wanneer het Europees Parlement en de Europese Commissie in 
samenwerking vastberaden, gestructureerd en behulpzaam gemeenschappelijke doelstellingen 
nastreven.

Beleidskwesties

4. Welke zijn de drie voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u 
aangeboden portefeuille wilt nastreven, waar nodig rekening houdend met de 
financiële, economische en sociale crisis en de punten van zorg in verband met de 
duurzame ontwikkeling?

Een sleutelprioriteit voor mij is ervoor te zorgen dat op Europees niveau op de 
beleidsgebieden onderzoek, innovatie en wetenschap een duidelijke strategische koers wordt 
uitgestippeld zodat de EU 2020-strategie volledig kan worden gerealiseerd. Ik wil garanderen 
dat kwesties in verband met EU-onderzoek, -innovatie en -wetenschap in de beleidsvorming 
binnen de Europese Unie steeds een zeer centrale plaats zullen innemen. Dit is noodzakelijk 
willen wij in de Europese kenniseconomie banen behouden en creëren, wil de EU als 
toekomstige locatie voor directe buitenlandse investeringen aantrekkelijk blijven en willen wij 
het economische herstel versnellen.

Wij kunnen in Europa een competitieve en slimme economie ontwikkelen. De EU kan een 
mondiaal centrum van excellentie worden op het gebied van onderzoek, innovatie en 
wetenschap.

Maar om deze beleidsdoelstellingen te bereiken, moeten alle stakeholders uit de private en 
publieke sectoren binnen de EU in een geest van partnerschap en behulpzaamheid 
samenwerken. Er moeten beleidslijnen ten uitvoer worden gelegd om in Europa de vijfde 
vrijheid te ontwikkelen en in Europa het vrije verkeer van informatie en kennis op het gebied 
van onderzoek, innovatie en wetenschap te verzekeren.

Op het gebied van onderzoek, innovatie en wetenschap is een hogere graad van internationale 
samenwerking nodig willen de "grote mondiale uitdagingen" van vandaag, waaronder vooral 
de klimaatverandering, energiezekerheid en vergrijzing van de bevolking, doeltreffend 
kunnen worden aangepakt.

Ik wil de totstandkoming van een moderne Europese onderzoeksruimte (EOR) voltooien, die 
op strategische wijze het hoofd kan bieden aan de uitdagingen die zowel op onze economie 
als op de Europese samenleving afkomen. Ik verbind er mij geheel en al toe het 
Ljubljanaproces van 2008, dat erop gericht is samenwerking tussen de Europese Unie en 
afzonderlijke lidstaten op het gebied van onderzoek uit te breiden, ten uitvoer te leggen.

De financiële en administratieve procedures die momenteel binnen het raamwerk van KP7 
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gelden, moeten naar behoren worden vereenvoudigd zodat wij het praktische beheer van dit 
Kaderprogramma efficiënter en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Er dient een beleid te 
worden gevoerd dat ervoor zal zorgen dat de graad van deelname van kleine en middelgrote 
ondernemingen aan KP7 in de toekomst hoger zal liggen.

Er moet een innovatiestrategie worden gekoppeld aan de beleidslijnen die ten uitvoer worden 
gelegd om zowel de Europese onderzoeksruimte als de toekomstige Kaderprogramma's voor 
onderzoek van de EU te ontwikkelen. De banden tussen onderzoekers en industrie moeten 
worden aangehaald zodat wij de mogelijke commerciële en maatschappelijke voordelen van 
recentelijk ontwikkelde innovatieve producten voor de burgers van Europa kunnen 
maximaliseren.

5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u voornemens 
voor te leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen 
kunt u doen vooral ten aanzien van de in de bijlage opgenomen prioriteiten en 
verzoeken van de commissies die onder uw bevoegdheid zouden vallen? Hoe zou u 
persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit van wetsvoorstellen?

Wij moeten duidelijk en besluitvaardig leiderschap tonen, willen wij de uitdagingen waarmee 
Europa's kennismaatschappij geconfronteerd wordt, kunnen aangaan. 

Ik verbind mij ertoe de nodige beleidsstappen te zetten die de voltooiing van de Europese 
onderzoeksruimte zullen waarborgen. Ik zal grondig de vooruitgang beoordelen die is geboekt 
om onze specifieke beleidsdoelstelling, de ontwikkeling van een moderne Europese
onderzoeksruimte, te verwezenlijken.

De Europese Commissie en het Europees Parlement moeten analyseren welke 
toekomstgerichte en nieuwe initiatieven nodig zijn om de Europese onderzoeksruimte in een 
in toenemende mate concurrerende en geglobaliseerde wereld adequaat te maken. Tegelijk 
moet de EU duidelijke strategische doelstellingen en beleidsstreefcijfers vaststellen. Wij 
moeten ervoor zorgen dat wij geschikte governancestructuren voorhanden hebben zodat wij 
het potentieel dat voor de Europese Unie uit een succesvolle, concurrerende en innovatieve 
Europese Onderzoeksruimte zal voortspruiten, kunnen maximaliseren. 

Ik verbind mij er geheel en al toe vanaf 2010 met het Europees Parlement een brede midterm 
review van het Kaderprogramma voor onderzoek van de EU uit te voeren. Wij moeten hierbij 
nauwgezet analyseren hoe wij eenvoudiger procedures voor het toekomstige beheer van KP7 
kunnen invoeren. Deze midterm review zal plaatsvinden terwijl wij onze politieke, 
economische en sociale prioriteiten zowel binnen de Europese Unie als in een internationale 
context opnieuw definiëren. Naar aanleiding van deze evaluatie doorgevoerde wijzigingen 
moeten op de volgende leidende beginselen steunen: voorspelbaarheid, consistentie, 
toegankelijkheid en aanspreekbaarheid. 

De beleidsnota over innovatie van de Europese Commissie wordt in 2010 opgesteld. Er moet 
duidelijk in worden uiteengezet hoe het innovatiebeleid tot het realiseren van de EU 2020-
strategie zal bijdragen. Tevens kijk ik ernaar uit met collega's over het strategische plan voor 
energietechnologie samen te werken, dat een belangrijk instrument zal zijn om onze 2020-
verbintenissen na te komen.
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De Europese Commissie en het Europees Parlement moeten vervolgens in nauw onderling 
overleg vaststellen welke initiatieven in het kader van dit beleidsraamwerk moeten worden 
genomen. Aan evaluatie kunnen onder meer worden onderworpen: overheidsopdrachten, 
durfkapitaal, rechten van intellectueel eigendom, kennisopleiding, technische hinderpalen en 
regelgevingsaangelegenheden. De EU kan met succes innovatie bovenaan op de politieke 
agenda in Europa geplaatst krijgen indien alle belangstellende partijen en stakeholders 
gecoördineerd, vastberaden en ordelijk samenwerken.

De internationale samenwerking dient te worden versterkt zodat wij als een geheel kunnen 
werken en de beste beschikbare wetenschap en technologieën kunnen gebruiken om mondiale 
problemen zoals klimaatverandering doeltreffend aan te pakken. Ik zal van de expertise van 
het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek gebruikmaken zodat de Europese Unie 
beleid ter ondersteuning van de ontwikkeling van koolstofarme technologieën ten uitvoer kan 
leggen. Hierdoor zal de Europese Unie worden geholpen de beleidsdoelstellingen op het 
gebied van klimaatverandering te bereiken.

Ik kan de leden van het Europees Parlement verzekeren dat ik zorgvuldig het effect van elk 
nieuw initiatief zal beoordelen. Doordat ik in drie Ierse regeringen een ministerspost heb 
bekleed, beschik ik over uitgebreide wetgevingservaring. Bovendien is mijn achtergrond bij 
de Europese Rekenkamer een waarborg dat goed financieel beheer, rendement en 
transparantie een intrinsiek onderdeel van elk nieuw voorstel zullen vormen. 


