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ODPOWIEDZI KANDYDATA NA KOMISARZA   

NA PYTANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Maire GEOGHEGAN-QUINN

(badania naukowe i innowacje)

Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pani kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłaby Pani odpowiedzialna? Co skłania Panią do ubiegania się 
to o stanowisko? W jaki sposób może Pani wykazać przed Parlamentem 
Europejskim swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność 
prowadzona w przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie 
poddawać w wątpliwość sprawowanych przez Panią obowiązków w Komisji?

Zawsze byłam gorącą zwolenniczką Unii Europejskiej – najbardziej udanego projektu 
pokojowego na świecie. Przez ostatnie 25 lat pracowałam w samym sercu Unii Europejskiej.

Jako członek rządu irlandzkiego odpowiadałam w latach 1987-1991 za sprawy europejskie 
oraz koordynowałam organizację irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej w 1990 r.

Moje obowiązki w ramach prezydencji UE obejmowały stosunki z Parlamentem Europejskim. 
Reprezentowałam Irlandię podczas posiedzeń Rady Ministrów Spraw Zagranicznych. W tym 
sześciomiesięcznym okresie przewodniczyłam również posiedzeniom rad ds. budżetu, 
kultury, rozwoju i telekomunikacji.

Jako minister Irlandii ds. turystyki, transportu i komunikacji (1992-1993 r.) i minister 
sprawiedliwości (1993–1994 r.) zdobyłam dalsze doświadczenie w kwestiach europejskich i 
w polityce. Przez te trzy lata reprezentowałam rząd Irlandii na odpowiednich posiedzeniach 
Rady Ministrów.

Od marca 2000 r. jako członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego utrzymywałam 
szerokie kontakty polityczne z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w 
odniesieniu do szeregu kwestii europejskich, za które byłam odpowiedzialna. 

W trakcie mojej kariery pełniłam szereg ważnych funkcji politycznych, które moim zdaniem 
są bardzo istotne dla proponowanego zakresu odpowiedzialności przydzielonego mi w 
ramach Komisji Europejskiej.
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Motywuje mnie potrzeba zagwarantowania, aby polityczne, gospodarcze i społeczne cele Unii 
Europejskiej były zawsze promowane, chronione i szanowane. 

Jako członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i była minister rządu Irlandii 
rozumiem, jak ważne zasady kolegialności i wspólnej odpowiedzialności działają w praktyce.

Jako członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zawsze wykonywałam z całkowitą 
bezstronnością i niezależnością obowiązki wynikające z Traktatu.

Jeżeli zostanę członkiem Komisji Europejskiej, gwarantuję, że w dalszym ciągu będę 
całkowicie niezależnie wykonywać moje zadania polityczne w imieniu wszystkich obywateli 
Unii Europejskiej. Będę w pełni przestrzegać litery i ducha Traktatu oraz Kodeksu 
postępowania komisarzy UE.

Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem 
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłaby Pani swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznałaby się Pani za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 
podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Pani 
departamentów?

Będę dbała o interesy Unii Europejskiej w sposób kolegialny. Jest to szczególnie ważne w 
przypadku kwestii politycznych, które znajdują się bezpośrednio w zakresie moich 
kompetencji, ale są blisko związane z innymi obszarami działania Komisji Europejskiej.

Będę dążyła do zagwarantowania, aby osiągnięto założenia polityczne dla następnej Komisji 
przedstawione niedawno Parlamentowi Europejskiemu przez przewodniczącego Barroso. 
Uważam, że pełne osiągnięcie tych ważnych celów politycznych wymaga wszechstronnej 
współpracy i partnerstwa z Parlamentem Europejskim.

Jestem zagorzałą zwolenniczką traktatu lizbońskiego, który słusznie przyznaje Parlamentowi 
Europejskiemu nowe, większe uprawnienia.

Jako członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego miałam zaszczyt i okazję 
utrzymywania bliskich kontaktów politycznych z członkami Parlamentu Europejskiego.

Byłam również osiem razy wybierana do parlamentu irlandzkiego. To doświadczenie 
polityczne sprawiło, że jestem w pełni świadoma wagi demokracji parlamentarnej.

Jeżeli zostanę członkiem Komisji Europejskiej, zapewnię prowadzenie konstruktywnego 
dialogu oraz regularny, przejrzysty i terminowy przepływ informacji do Parlamentu 
Europejskiego w odniesieniu do wszystkich ważnych politycznych i prawnych aspektów 
dziedziny, za którą odpowiadam. Skuteczne wdrożenie priorytetów politycznych wymaga 
bliskiej współpracy między Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim, opartej na 
otwartości, zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Jestem w pełni zaangażowana we współpracę z Parlamentem Europejskim, zgodnie z duchem 
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i przepisami porozumienia ramowego pomiędzy Komisją Europejską i Parlamentem 
Europejskim.

Jako członek Komisji Europejskiej będę odpowiadać przed Parlamentem Europejskim za 
moje programy polityczne.

3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pani gotowa poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z 
planowanymi inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pani gotowa 
udostępnić Parlamentowi informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Będę ściśle współpracowała z Parlamentem Europejskim, tak aby skutecznie stawiać czoła 
wyzwaniom politycznym, przed którymi stoi Unia Europejska w dziedzinie badań, innowacji 
i nauki. Parlament Europejski będzie odgrywał zasadniczą rolę w tych niezwykle ważnych 
kwestiach politycznych.

Należy podkreślić, że traktat lizboński przyznaje instytucjom UE nowe uprawnienia w 
zakresie polityki badawczej. Na mocy Traktatu umocnienie bazy naukowej i technicznej stało 
się konkretnym celem Unii Europejskiej.

Na mocy art. 182 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) instytucje UE 
otrzymują konkretne uprawnienia w ramach zwyczajnej procedury legislacyjnej, pozwalające 
na przyjęcie środków uważanych za niezbędne do osiągnięcia skutecznej europejskiej 
przestrzeni badawczej.

Ponadto, na mocy art. 181 TFUE, traktat lizboński uściślił, jakie inicjatywy może 
podejmować Komisja Europejska w celu promowania działań badawczych prowadzonych 
wspólnie przez różne państwa członkowskie UE.

Będę dokładnie analizować wszelkie wnioski Parlamentu Europejskiego wzywające do 
podjęcia nowych środków prawnych. Będę regularnie informowała Parlament Europejski o 
moich pracach na stanowisku członka Komisji Europejskiej.

Zapewniam wszystkich posłów Parlamentu Europejskiego, że wszelkie wnioski adresowane 
do mnie ze strony posłów zostaną rozpatrzone w sposób sprawiedliwy, pełny, dokładny i 
niedyskryminacyjny. Gwarantuję, że członkowie Parlamentu Europejskiego będą mieli 
bezpośredni dostęp, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Zobowiązuję się do prowadzenia programu politycznego wraz z Parlamentem Europejskim, w 
oparciu o zasady partnerstwa, przejrzystości i skuteczności.

Unia Europejska funkcjonuje najlepiej i może osiągnąć najważniejsze cele polityczne, 
gospodarcze i społeczne wtedy, gdy Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad 
osiągnięciem wspólnych celów w sposób zdecydowany, ustrukturyzowany i w duchu 
współpracy.
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Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi

4. Jakie są trzy priorytety, do realizacji, których będzie Pani dążyła w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
wzrostem? 

Moim głównym priorytetem będzie zapewnienie jasnego ukierunkowania strategicznego na 
szczeblu europejskim w dziedzinie badań, innowacji i nauki, w celu osiągnięcia strategii UE 
2020. Pragnę zagwarantować, że kwestie badań, innowacji i nauki w UE zawsze będą w 
centrum polityki Unii Europejskiej. Jest to niezbędne dla zachowania i tworzenia miejsc pracy 
w europejskiej gospodarce opartej na wiedzy, co pozwoli UE na pozostanie atrakcyjnym 
celem zagranicznych bezpośrednich inwestycji oraz na szybszą naprawę gospodarczą.

Możemy stworzyć w Europie konkurencyjną i inteligentną gospodarkę. UE może stać się 
światowym centrum doskonałości w dziedzinie badań, innowacji i nauki.

Aby osiągnąć powyższe cele, wszystkie zainteresowane strony z sektora publicznego i 
prywatnego w UE muszą działać w duchu partnerstwa i współpracy. Należy przyjąć przepisy 
pozwalające na rozwój „piątej swobody” w Europie, gwarantując tym samym swobodny 
przepływ informacji i wiedzy w dziedzinie badań, innowacji i nauki.

Dla rozwiązania największych wyzwań, przed którymi stoi dziś cały świat, takich jak zmiany 
klimatu, bezpieczeństwo dostaw energii i starzejące się społeczeństwo, niezbędna będzie 
szersza współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań, innowacji i nauki.

Pragnę ustanowienia nowoczesnej europejskiej przestrzeni badawczej, która pozwoli na 
strategiczne rozwiązywanie wyzwań stojących przed naszą gospodarką i społeczeństwem 
Europy. W pełni popieram wdrożenie procesu lublańskiego z 2008 r., mającego na celu 
zacieśnienie współpracy w zakresie badań naukowych między Unią Europejską a 
poszczególnymi państwami członkowskimi.

Musimy uprościć procedury finansowe i administracyjne obowiązujące w 7PR, co pozwoli na 
lepsze i bardziej przyjazne zarządzanie programem. Należy wprowadzić przepisy 
gwarantujące w przyszłości większy stopień udziału małych i średnich przedsiębiorstw w 
7PR.

Strategia innowacji musi być powiązana z prowadzoną polityką na rzecz rozwoju europejskiej 
przestrzeni badawczej i przyszłych programów ramowych UE w dziedzinie badań 
naukowych. Musimy zacieśnić stosunki między naukowcami i przemysłem, tak aby 
obywatele Europy mogli czerpać jak największe korzyści komercyjne i socjalne z nowych 
innowacyjnych produktów.
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5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pani przedstawić 
i zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pani konkretnie 
zobowiązać, w szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych oraz 
wniosków dołączonych do niniejszej ankiety, które obejmuje Pani przedmiot 
działalności? W jaki sposób ze swej strony zapewni Pani wysoką jakość projektów 
legislacyjnych?

Jeżeli chcemy sprostać wyzwaniom, z którymi zmierzy się europejskie społeczeństwo 
wiedzy, musimy wykazać wyraźne i zdecydowane przywództwo.

Zobowiązuję się podjąć niezbędne działania polityczne, które zapewnią ostateczne stworzenie 
europejskiej przestrzeni badawczej. Przeprowadzę dokładną ocenę postępu dokonanego w 
dążeniu do osiągnięcia konkretnego celu politycznego, jakim jest stworzenie nowoczesnej 
europejskiej przestrzeni badawczej.

Komisja Europejska i Parlament Europejski muszą dokonać analizy przyszłościowych, 
nowych inicjatyw niezbędnych do dostosowania europejskiej przestrzeni badawczej do coraz 
bardziej konkurencyjnego i zglobalizowanego świata. UE musi wyznaczyć jasne cele 
strategiczne i polityczne. Musimy zagwarantować, że dysponujemy właściwymi strukturami 
zarządzania, które pozwolą na jak największe wykorzystanie potencjału, jaki niesie dla Unii 
Europejskiej skuteczna, konkurencyjna i innowacyjna europejska przestrzeń badawcza.

Pragnę w pełni zaangażować się wraz z Parlamentem Europejskim w szczegółowy przegląd 
śródokresowy programu ramowego UE, który rozpocznie się w 2010 r. W kontekście tego 
przeglądu musimy przeanalizować, w jaki sposób można wprowadzić prostsze procedury 
zarządzania 7PR w przyszłości. Przegląd odbędzie się w momencie ponownego 
zdefiniowania priorytetów politycznych, gospodarczych i społecznych zarówno w Unii 
Europejskiej, jak i w kontekście międzynarodowym. Wszelkie zmiany dokonane w wyniku 
przeglądu muszą opierać się na zasadach przewidywalności, spójności, dostępności i 
odpowiedzialności.

W 2010 r. Komisja Europejska opracuje dokument programowy dotyczący innowacji. Musi 
on jasno określać, w jaki sposób polityka innowacji przyczyni się do realizacji strategii UE 
2020. Z niecierpliwością oczekuję na możliwość pracy z moimi współpracownikami nad 
strategicznym planem w dziedzinie technologii energetycznych, który stanowi ważne 
narzędzie służące osiągnięciu celów na 2020 r.

Komisja Europejska i Parlament Europejski muszą ściśle współpracować nad określeniem 
inicjatyw, które zostaną podjęte w ramach tej polityki. Kwestie, które mogłyby zostać 
poddane przeglądowi obejmują zamówienia publiczne, kapitał podwyższonego ryzyka, prawa 
własności intelektualnej, szkolenia oparte na wiedzy, bariery techniczne i kwestie 
regulacyjne. UE może umieścić innowację na pierwszym planie europejskiej agendy 
politycznej, jeżeli wszystkie zainteresowane strony będą współpracować w sposób 
skoordynowany, zdeterminowany i spójny.

Należy wzmocnić współpracę międzynarodową, tak abyśmy mogli razem pracować i 
wykorzystać najlepsze dostępne rozwiązania naukowe i techniczne pozwalające na 
rozwiązanie problemów globalnych, takich jak zmiany klimatu. Skorzystam z ekspertyzy 
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Wspólnego Centrum Badawczego pozwalającej Unii Europejskiej na zastosowanie rozwiązań 
politycznych wspierających rozwój technologii niskoemisyjnych. Przyczyni się to do 
osiągnięcia celów politycznych Unii Europejskiej w zakresie zmian klimatu.

Zapewniam członków Parlamentu Europejskiego, że dokonam dokładnej analizy skutków 
każdej nowej inicjatywy. Jako minister w trzech rządach Irlandii posiadam znaczne 
doświadczenie w dziedzinie prawodawstwa. Ponadto dzięki doświadczeniu zdobytemu w 
Europejskim Trybunale Obrachunkowym dopilnuję, aby właściwe zarządzanie finansami, 
opłacalność i przejrzystość stały się nieodzownymi elementami każdego nowego wniosku.


