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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE

PARLAMENTULUI EUROPEAN

ADRESATE COMISARULUI DESEMNAT

Maire GEOGHEGAN-QUINN

(Cercetare, Inovare și Știință)

Competență generală, angajament european și independență personală

1. Ce aspecte ale experienței și calificării dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante din perspectiva de a deveni comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă 
motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului 
European și cum veți proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile 
dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune sub semnul 
întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei?

Am fost dintotdeauna o susținătoare înflăcărată a Uniunii Europene, care reprezintă cel mai 
reușit proiect de pace din lume. În ultimii 25 de ani, activitatea mea s-a desfășurat în jurul 
chestiunilor legate de Uniunea Europeană.

Ca membră a guvernului irlandez responsabilă cu afacerile europene în perioada 1987-1991, 
am coordonat organizarea președinției irlandeze a Uniunii Europene, în 1990.

În timpul președinției irlandeze a UE, am fost responsabilă, printre altele, de relațiile cu 
Parlamentul European, îndeplinind totodată și rolul de delegat din partea Irlandei la reuniunile 
Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe. De asemenea, în cele șase luni de președinție 
irlandeză, am prezidat reuniuni ale Consiliilor Buget, Cultură, Dezvoltare și Telecomunicații.

Experiența mea europeană și politică a continuat să se extindă odată cu numirea mea în 
funcția de Ministru al Turismului, Transporturilor și Comunicațiilor (1992-1993) și, ulterior, 
de Ministru al Justiției (1993-1994). În această perioadă de trei ani, am fost reprezentanta 
guvernului irlandez la reuniunile Consiliului de Miniștri în domeniile acoperite de portofoliul 
meu.

Începând cu martie 2000, în calitate de membră a Curții de Conturi Europene și ca parte a 
responsabilităților mele, am avut contacte politice intense atât cu Parlamentul European, cât și 
cu Comisia Europeană cu privire la o gamă largă de aspecte europene.

De-a lungul carierei mele, am îndeplinit o serie de atribuții importante de natură politică, pe 
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care le consider foarte relevante pentru portofoliul care mi-a fost propus în cadrul Comisiei 
Europene.

Motivația mea o constituie necesitatea de a garanta că strategiile de natură politică, economică 
și socială puse în aplicare de Uniunea Europeană sunt promovate, apărate și respectate în 
orice moment.

Ca membră a Curții de Conturi Europene și ca fost ministru în guvernul irlandez, sunt pe 
deplin conștientă de modul în care funcționează în practică principii esențiale precum 
colegialitatea și responsabilitatea colectivă.

În activitatea desfășurată la Curtea de Conturi Europeană, mi-am exercitat întotdeauna cu 
imparțialitate și independență deplină îndatoririle care reies din tratat.

Dacă voi fi confirmată în funcția de membră a Comisiei Europene, vă asigur că voi continua 
să îmi desfășor activitatea politică cu independență deplină, în numele tuturor cetățenilor 
Uniunii Europene. Voi acționa în deplină conformitate cu spiritul și litera tratatului și cu 
Codul de conduită al comisarilor europeni.

Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile sale

2. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în Colegiul comisarilor? În 
ce sens v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile 
acțiuni și pentru acelea ale serviciilor dumneavoastră?

Voi urmări realizarea intereselor Uniunii Europene conform principiului colegialității. Acest 
lucru este deosebit de important în cazul aspectelor de politică ce vor ține în mod direct de 
competențele mele politice, dar care sunt strâns legate de alte portofolii ale Comisiei 
Europene.

Voi depune eforturi susținute pentru a garanta îndeplinirea obiectivelor de politică stabilite 
pentru următoarea Comisie, prezentate recent Parlamentului European de Președintele 
Barroso. În opinia mea, implementarea exhaustivă a acestor importante obiective de politică 
necesită cooperarea totală cu Parlamentul European și parteneriatul cu acesta.

Sunt o susținătoare înflăcărată a Tratatului de la Lisabona, care prevede în mod justificat 
acordarea unor competențe noi și extinse Parlamentului European.

Ca membră a Curții de Conturi Europene, am avut privilegiul și posibilitatea de a stabili 
contacte politice strânse cu membri ai Parlamentului European.

Totodată, am fost aleasă de opt ori ca membră în parlamentul irlandez. Datorită acestei 
experiențe politice, pot spune că sunt pe deplin conștientă de importanța democrației 
parlamentare.

Dacă voi fi confirmată în funcția de membră a Comisiei Europene, mă voi asigura că va exista 
un dialog foarte constructiv și un flux de informații periodic, transparent și prompt cu 
Parlamentul European referitor la toate aspectele politice și legislative esențiale ale 
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portofoliului meu. Pentru a implementa cu succes prioritățile noastre politice, Comisia 
Europeană și Parlamentul European trebuie să conlucreze foarte strâns, pe baza deschiderii, 
încrederii și respectului reciproc.

Mă angajez pe deplin să colaborez cu Parlamentul European în spiritul și în conformitate cu 
dispozițiile legale ale acordului-cadru încheiat între Comisia Europeană și Parlamentul 
European.

Ca membră a Comisiei Europene, voi fi responsabilă și răspunzătoare în fața Parlamentului 
European pentru programele de politică pe care voi urmări să le realizez.

3. Ce angajamente specifice sunteți pregătită să vă asumați în termeni de 
transparență sporită, cooperare mai intensă și luare efectivă în considerare a 
pozițiilor și cererilor Parlamentului în materie de inițiative legislative, inclusiv în 
lumina intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește 
inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți informații și 
documente Parlamentului în aceeaşi măsură ca și Consiliului?

Mă angajez să colaborez îndeaproape cu Parlamentul European pentru a putea face față într-
un mod eficient însemnatelor provocări de ordin politic cu care se confruntă Uniunea 
Europeană în domenii precum cercetarea, inovarea și știința. Parlamentul European va avea 
un rol esențial în aceste aspecte de politică deosebit de importante.

Este important de subliniat faptul că Tratatul de la Lisabona conferă noi puteri instituțiilor UE 
în domeniul politicii de cercetare. În temeiul acestui tratat, consolidarea bazei științifice și 
tehnologice a devenit un obiectiv specific al Uniunii Europene.

Conform dispozițiilor articolului 182 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), instituțiilor UE li se conferă, în cadrul procedurii legislative ordinare, 
puteri specifice de adoptare a măsurilor considerate necesare pentru realizarea cu succes a 
spațiului european de cercetare (SEC).

Mai mult, conform dispozițiilor articolului 181 din TFUE, Tratatul de la Lisabona a adăugat o 
clarificare referitoare la tipul de inițiative pe care le poate adopta Comisia Europeană pentru a 
promova coordonarea activităților de cercetare între statele membre ale UE.

Voi examina atent toate solicitările Parlamentului European de inițiere a unor noi măsuri 
legislative. Voi prezenta Parlamentului European rapoarte periodice cu privire la activitatea 
pe care o voi desfășura ca membră a Comisiei Europene.

Doresc să îi asigur pe toți membrii Parlamentului European că mă voi ocupa în mod echitabil, 
exhaustiv, atent și fără discriminare de toate solicitările de natură politică pe care aceștia mi le 
vor adresa. Mă voi asigura că membrii Parlamentului European vor avea acces direct oricând 
va fi necesar.

Îmi iau angajamentul de a implementa, împreună cu Parlamentul European, un program de 
politică bazat pe parteneriat, transparență și eficiență.
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Uniunea Europeană funcționează cel mai bine și poate îndeplini obiective esențiale de natură 
politică, economică și socială cu condiția ca Parlamentul European și Comisia Europeană să 
conlucreze într-un mod decisiv, structurat și respectând principiile cooperării, pentru atingerea 
obiectivelor comune.

Întrebări legate de politică

4. Care sunt cele trei mari priorități asupra cărora intenționați să vă axați în cadrul 
portofoliului ce vă este propus, ținând seama, acolo unde este cazul, de criza 
financiară, economică și socială și de preocupările legate de dezvoltarea durabilă?

O prioritate esențială pentru mine va fi să garantez că domeniile de politică ale cercetării, 
inovării și științei vor reprezenta un obiectiv strategic clar la nivel european, astfel încât 
strategia UE 2020 să poată fi realizată în cele mai mici detalii. Intenționez să garantez că 
aspectele legate de cercetare, inovare și știință în UE se vor număra întotdeauna printre 
punctele centrale în procesul de elaborare a politicilor în cadrul Uniunii Europene. Acest lucru 
reprezintă o condiție necesară pentru a putea menține și crea locuri de muncă în cadrul 
economiei europene bazate pe cunoaștere, pentru a păstra neschimbat potențialul UE de a 
atrage pe viitor investiții străine directe și pentru a putea accelera redresarea economică.

Avem capacitatea de a dezvolta în Europa o economie competitivă și inteligentă. UE poate 
deveni un centru mondial de excelență în domeniile cercetării, inovării și științei.

Însă pentru a atinge aceste obiective de politică, toate părțile interesate din sectoarele public și 
privat din cadrul UE trebuie să conlucreze în spiritul parteneriatului și al cooperării. Trebuie 
implementate politici care să ducă la instituirea în Europa a celei de-a cincea libertăți și care 
să garanteze libera circulație a informațiilor și cunoștințelor în domeniile cercetării, inovării și 
științei în Europa.

Va trebui să se atingă un nivel mai ridicat al cooperării internaționale în domeniile cercetării, 
inovării și științei, pentru a se putea soluționa în mod eficient „marile provocări globale” ale 
momentului, printre care se numără în special schimbările climatice, securitatea energetică și 
îmbătrânirea populației.

Intenționez să contribui la crearea unui spațiu european de cercetare (SEC) modern, care să 
poată aborda în mod strategic provocările cu care se confruntă atât economia, cât și societatea 
europeană. Mă angajez pe deplin să implementez procesul de la Ljubljana din 2008, care 
urmărește îmbunătățirea cooperării dintre Uniunea Europeană și fiecare dintre statele membre 
în domeniile care țin de cercetare.

Trebuie să se realizeze o simplificare reală a procedurilor financiare și administrative care se 
aplică în prezent în temeiul PC7 (cel de-al șaptelea program-cadru), astfel încât funcționarea 
în practică a acestui program-cadru să fie mai eficientă și mai accesibilă utilizatorilor. Este 
necesar să se definească politici care să asigure un grad sporit de participare în viitor a 
întreprinderilor mici și mijlocii la PC7.

Trebuie să se stabilească o legătură între strategia în domeniul inovării și politicile 
implementate cu scopul de a dezvolta atât spațiul european de cercetare, cât și viitoarele 
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programe-cadru ale UE în materie de cercetare. Este necesar să se stabilească relații mai 
strânse între cercetători și întreprinderi, pentru a fi în măsură să maximizăm avantajele 
comerciale și sociale de care pot beneficia cetățenii Europei ca urmare a produselor 
inovatoare nou dezvoltate.

5. Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și 
conform cărui calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce 
privește, în special, prioritățile comisiilor și solicitările legate de acestea care s-ar 
înscrie în sfera portofoliului dumneavoastră? În ce fel ați asigura, dumneavoastră 
personal, buna calitate a propunerilor legislative?

Trebuie să ne exercităm în mod clar și decisiv rolul de lider pentru a putea face față 
provocărilor cu care se confruntă societatea europeană bazată pe cunoaștere.

Mă angajez să iau măsurile de politică necesare care să asigure realizarea spațiului european 
de cercetare. Voi examina atent progresele realizate în direcția atingerii obiectivului nostru 
specific de politică, acela de a crea un spațiu european de cercetare modern.

Comisia Europeană și Parlamentul European trebuie să analizeze ce inițiative noi și de 
perspectivă sunt necesare pentru a conferi spațiului european de cercetare un caracter adecvat 
scopului final, într-o lume caracterizată din ce în ce mult de competitivitate și globalizare.
Împreună, statele membre ale UE trebuie să stabilească obiective strategice și scopuri politice 
clare. Se impune să ne asigurăm că dispunem de structuri de guvernanță corespunzătoare 
pentru a putea utiliza la maximum potențialul pe care îl va dobândi Uniunea Europeană ca 
urmare a existenței unui spațiu european de cercetare de succes, competitiv și inovator.

Mă angajez pe deplin să realizez, în colaborare cu Parlamentul European, o revizuire 
intermediară cuprinzătoare a Programului-cadru de cercetare al UE, care va începe în 2010. 
Trebuie să analizăm îndeaproape modalitatea de aplicare a unor proceduri simplificate care să 
reglementeze funcționarea viitoare a PC7 în contextul acestui proces de revizuire. Această 
revizuire are loc pe măsură ce ne redefinim prioritățile politice, economice și sociale atât în 
cadrul Uniunii Europene, cât și în context internațional. Toate modificările care pot fi făcute 
în contextul acestui proces de revizuire trebuie să se bazeze pe următoarele principii 
directoare: previzibilitate, consecvență, accesibilitate și răspundere.

Documentul de politică al Comisiei Europene în materie de inovare va fi definit în 2010. 
Acesta trebuie să stabilească cu claritate modalitatea în care politicile din domeniul inovării 
vor contribui la realizarea strategiei UE 2020. Totodată, aștept cu interes să lucrez împreună 
cu colegii mei la planul strategic european pentru tehnologiile energetice, care va constitui un 
instrument important pentru îndeplinirea angajamentelor noastre pentru anul 2020.

Comisia Europeană și Parlamentul European trebuie apoi să colaboreze îndeaproape pentru a 
identifica inițiativele care vor fi demarate ca parte a acestui cadru de politică. Printre 
eventualele aspecte supuse revizuirii s-ar putea număra achizițiile publice, capitalul de risc, 
drepturile de proprietate intelectuală, formarea bazată pe cunoaștere, obstacolele de ordin 
tehnic și aspectele legate de reglementare. UE este în măsură să acorde inovării o poziție 
prioritară pe agenda politică europeană, cu condiția ca toate părțile interesate să conlucreze 
într-un mod coordonat, decisiv și interconectat.
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Cooperarea internațională trebuie consolidată, astfel încât să punem bazele colaborării și 
utilizării în comun a celor mai bune tehnologii și metodologii științifice disponibile, în scopul 
soluționării eficiente a unor probleme globale, cum ar fi schimbările climatice. Voi valorifica 
experiența Centrului Comun de Cercetare pentru a permite Uniunii Europene să pună în 
aplicare politici în sprijinul dezvoltării de tehnologii cu emisii scăzute de carbon. Acest lucru 
va ajuta Uniunea Europeană să își atingă obiectivele de combatere a schimbărilor climatice.

Îi asigur pe membrii Parlamentului European că voi examina cu rigurozitate impactul tuturor 
inițiativelor noi. Având în vedere funcția mea de ministru în trei guverne irlandeze, dispun de 
o vastă experiență în materie de elaborare a legislației. Mai mult, activitatea desfășurată în 
cadrul Curții de Conturi Europene îmi permite să garantez că managementul financiar 
adecvat, rentabilitatea și transparența vor constitui elemente intrinsece ale oricărei noi 
propuneri legislative.


