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ODPOVEDE DEZIGNOVANEJ ČLENKY KOMISIE

NA DOTAZNÍK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Máire GEOGHEGAN-QUINN

(Výskum, inovácia a veda)

Celkové schopnosti, európska angažovanosť a osobná nezávislosť

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a Vašich skúseností sú obzvlášť dôležité pre 
to, aby ste sa stali komisárkou a podporovali všeobecné európske záujmy, najmä 
v oblasti, za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Aké záruky 
nezávislosti môžete predložiť Európskemu parlamentu a ako by ste zabezpečili, aby 
žiadna minulá, súčasná alebo budúca Vami vykonávaná činnosť nemohla 
spochybniť výkon Vašich úloh v rámci Komisie?

Vždy som bola nadšenou prívrženkyňou Európskej únie, ktorá je najúspešnejším mierovým 
projektom na svete. Uplynulých 25 rokov som pracovala v samom srdci Európskej únie.

V rokoch 1987 – 1991 som ako členka írskej vlády pre európske záležitosti koordinovala 
organizovanie írskeho predsedníctva Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo v roku 1990. 

Počas tohto predsedníctva EÚ som v rámci svojich povinností zodpovedala za vzťahy 
s Európskym parlamentom a bola som írskou delegátkou na zasadnutiach Rady ministrov 
zahraničných vecí. Počas šesťmesačného obdobia som viedla aj zasadnutia výborov pre 
rozpočet, kultúru, rozvoj a telekomunikácie.

Ďalšie skúsenosti v európskych a politických otázkach som získala v období, keď som v írskej 
vláde zastávala funkciu ministerky pre cestovný ruch, dopravu a komunikácie (1992 – 1993) a 
funkciu ministerky spravodlivosti (1993 – 1994). Počas tohto trojročného obdobia som 
zastupovala írsku vládu na príslušných zasadnutiach Rady ministrov.

Ako členka Európskeho dvora audítorov som od marca 2000 v rámci svojich zodpovedností 
nadväzovala intenzívne politické kontakty s Európskym parlamentom i s Európskou komisiou 
v celom rade európskych záležitostí.

Počas svojej kariéry som bola zodpovedná za viacero dôležitých politických oblastí, ktoré sú 
podľa môjho názoru veľmi podstatné z hľadiska navrhovaného portfólia, ktoré mi bolo 
pridelené v Európskej komisii.
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Motivuje ma skutočnosť, že je potrebné zabezpečovať neustále presadzovanie, obhajovanie a 
dodržiavanie politických, hospodárskych a sociálnych politík, ktorým sa Európska únia 
venuje. 

Ako členka Európskeho dvora audítorov a bývalá ministerka írskej vlády plne chápem, ako 
v praxi fungujú dôležité princípy kolegiality a kolektívnej zodpovednosti.

V Európskom dvore audítorov som svoje povinnosti založené na zmluve po celý čas plnila 
s úplnou nestrannosťou a nezávislosťou.

Ak budem potvrdená vo funkcii členky Európskej komisie, budem ručiť za to, že pri výkone 
svojej politickej práce v mene všetkých občanov Európskej únie zostanem aj naďalej 
nezávislá. Plne sa podriadim duchu a podmienkam Zmluvy o EÚ a Kódexu správania 
európskych komisárov.

Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi

2. Ako by ste posúdili svoju úlohu členky kolégia komisárov? Do akej miery by ste cítili 
zodpovednosť voči Parlamentu za svoje kroky a za konanie Vašich útvarov?

Na dosahovaní záujmov Európskej únie budem pracovať kolegiálnym spôsobom. Je to
obzvlášť dôležité pri práci s politickými otázkami, ktoré budú patriť priamo do mojej 
politickej právomoci, no ktoré sú úzko spojené s prácou iných portfólií Európskej komisie.

Všemožne sa budem usilovať o naplnenie politických usmernení pre novú Komisiu, ktoré 
nedávno predstavil predseda Barroso Európskemu parlamentu. Podľa môjho názoru si úplná 
implementácia týchto politických cieľov vyžaduje absolútnu spoluprácu a partnerstvo 
s Európskym parlamentom.

Som pevnou zástankyňou Lisabonskej zmluvy, ktorá právom poskytuje nové a posilnené 
právomoci Európskemu parlamentu.

Ako členka Európskeho dvora audítorov som mala tú česť a príležitosť udržiavať úzke 
politické kontakty s poslancami Európskeho parlamentu.

Osemkrát som tiež bola úspešne zvolená do írskeho parlamentu. Vďaka tejto politickej 
skúsenosti si plne uvedomujem dôležitosť parlamentnej demokracie.

Ak budem potvrdená vo funkcii členky Európskej komisie, zabezpečím, aby sa vytvoril 
konštruktívny dialóg a pravidelný, transparentný a včasný tok informácií s Európskym 
parlamentom, pokiaľ ide o všetky kľúčové politické a legislatívne aspekty môjho portfólia. 
Na úspešnú implementáciu našich politických priorít musí medzi Európskou komisiou a 
Európskym parlamentom existovať veľmi úzky pracovný vzťah založený na otvorenosti, 
dôvere a vzájomnom rešpekte. 

Som plne odhodlaná spolupracovať s Európskym parlamentom v duchu rámcovej dohody 
medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom a v súlade s jej ustanoveniami.
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Ako členka Európskej komisie by som sa Európskemu parlamentu zodpovedala za politické 
programy, ktoré budem plniť.

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať v zmysle širšej transparentnosti, 
posilnenej spolupráce a účinných následných opatrení vyplývajúcich zo stanovísk 
Parlamentu a jeho požiadaviek v súvislosti s legislatívnymi iniciatívami, a to tiež so 
zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy? V súvislosti s plánovanými 
iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi, ste pripravená poskytovať Parlamentu 
informácie a dokumenty na rovnakej úrovni ako Rade?

Zaväzujem sa k úzkej spolupráci s Európskym parlamentom, aby sme mohli účinne riešiť 
vážne politické výzvy, ktorým Európska únia čelí v oblastiach výskumu, inovácie a vedy. 
Európsky parlament bude mať v týchto životne dôležitých politických otázkach ústrednú 
úlohu.

Je dôležité zdôrazniť, že Lisabonská zmluva poskytuje inštitúciám EÚ nové právomoci 
v oblasti politiky výskumu. Na základe tejto zmluvy sa posilňovanie vedeckej a 
technologickej základne stalo špecifickým cieľom Európskej únie.

Podľa článku 182 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) majú inštitúcie EÚ 
v rámci riadneho legislatívneho postupu špecifické právomoci na prijímanie opatrení, ktoré sa 
považujú za potrebné na úspešné uskutočnenie Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Okrem toho podľa článku 181 ZFEÚ sa Lisabonskou zmluvou doplnilo objasnenie, pokiaľ ide 
o druh iniciatív, ktoré môže Európska komisia podniknúť na podporu koordinácie 
výskumných činností medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ.

Dôkladne preskúmam každú požiadavku Európskeho parlamentu týkajúcu sa iniciovania 
nových legislatívnych opatrení. Pravidelne budem Európskemu parlamentu podávať správy 
o práci, ktorú budem vykonávať ako členka Európskej komisie.

Každého poslanca Európskeho parlamentu môžem ubezpečiť, že každej politickej 
požiadavke, ktorú mi predloží ktorýkoľvek poslanec, sa budem venovať nestranným, 
komplexným, dôkladným a nediskriminačným spôsobom. Zabezpečím, aby poslanci 
Európskeho parlamentu mali priamy prístup, kedykoľvek to bude potrebné.

Som pripravená implementovať spolu s Európskym parlamentom politický program založený 
na zásade partnerstva, transparentnosti a efektívnosti.

Európska únia najlepšie funguje a môže dosahovať kľúčové politické, hospodárske a sociálne 
ciele vtedy, keď Európsky parlament a Európska komisia spolupracujú a sledujú spoločné 
ciele odhodlaným, štruktúrovaným a kooperatívnym spôsobom.

Otázky týkajúce sa politík

4. Ktoré tri hlavné priority hodláte presadzovať v rámci Vám navrhovaného portfólia 
s prípadným zreteľom na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a obavy súvisiace 
s trvalo udržateľným rozvojom?
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Mojou kľúčovou prioritou bude vytvorenie jasného strategického ťažiska na európskej úrovni 
v politických oblastiach výskumu, inovácie a vedy, aby sa stratégia EÚ na rok 2020 
komplexne naplnila. Chcem zaručiť, že otázky výskumu, inovácie a vedy v EÚ budú vždy v 
samotnom centre tvorby politík v rámci Európskej únie. Je to potrebné, ak chceme udržať a 
vytvárať pracovné miesta v európskej znalostnej ekonomike, ak má byť EÚ aj naďalej 
príťažlivá ako budúce miesto priamych zahraničných investícií a ak máme urýchliť 
hospodárske oživenie.

V Európe môžeme vytvoriť konkurencieschopné a inteligentné hospodárstvo. EÚ sa môže 
stať svetovým centrom excelentnosti v oblastiach výskumu, inovácie a vedy.

Avšak na dosiahnutie týchto politických cieľov musia všetky zúčastnené strany zo 
súkromného aj verejného sektora v rámci EÚ spoločne pracovať v duchu partnerstva a 
spolupráce. Musia sa implementovať politiky, ktorými sa v Európe vytvorí piata sloboda a 
zabezpečí sa voľný pohyb informácií a znalostí v oblastiach výskumu, inovácie a vedy.

Bude potrebná vyššia úroveň medzinárodnej spolupráce v oblastiach výskumu, inovácie a 
vedy, ak sa majú účinne riešiť veľké globálne výzvy dneška, ku ktorým patria najmä zmena 
klímy, energetická bezpečnosť a starnutie obyvateľstva. 

Chcem dosiahnuť zriadenie moderného Európskeho výskumného priestoru, ktorý môže 
strategickým spôsobom riešiť výzvy, ktorým čelí naša ekonomika i európska spoločnosť. Som 
plne pripravená implementovať ľubľanský proces z roku 2008, ktorý sa snaží posilniť 
spoluprácu medzi Európskou úniou a jednotlivými členskými štátmi v oblastiach výskumu.

Finančné a správne postupy, ktoré sú v súčasnosti zavedené podľa 7. rámcového programu, sa 
musia adekvátne zjednodušiť, aby praktická realizácia tohto rámcového programu bola 
efektívnejšia a prijateľnejšia z hľadiska užívateľa. Musia sa zaviesť politiky, ktorými sa v 
budúcnosti zabezpečí vyššia miera účasti malých a stredných podnikov na 7. rámcovom 
programe.

Inovačná stratégia musí byť prepojená s politikami, ktoré sa implementujú s cieľom rozvíjať 
Európsky výskumný priestor a budúce rámcové programy EÚ v oblasti výskumu. Musí sa 
posilniť užšie prepojenie medzi výskumníkmi a priemyselným odvetvím, aby sme mohli 
maximalizovať obchodné a spoločenské výhody, ktoré môžu občania Európy získať z novo 
vyvinutých inovatívnych produktov.

5. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy mienite predložiť a v 
akom časovom horizonte? Aké konkrétne záväzky môžete prijať najmä v súvislosti s 
prioritami a požiadavkami výborov, ktoré sú uvedené v prílohe a ktoré by patrili do 
Vášho portfólia? Ako by ste osobne zabezpečili vysokú kvalitu legislatívnych 
návrhov?

Musíme ukázať jasné a rozhodné vodcovstvo, ak máme zvládnuť výzvy, ktorým čelí európska 
znalostná spoločnosť.

Som odhodlaná podniknúť potrebné politické kroky, ktoré zabezpečia dobudovanie 
Európskeho výskumného priestoru. Dôkladne posúdim pokrok, ktorý sa dosiahol na splnenie 
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nášho konkrétneho politického cieľa vytvoriť moderný Európsky výskumný priestor.

Európska komisia a Európsky parlament musia analyzovať, ktoré výhľadové a nové iniciatívy 
sú potrebné na to, aby Európsky výskumný priestor spĺňal svoj účel vo svete s narastajúcou
mierou konkurencie a globalizácie. Členské štáty EÚ musia spoločne stanoviť jasné 
strategické a politické ciele. Musíme si zabezpečiť vhodné štruktúry riadenia, aby sme mohli 
maximalizovať potenciál, ktorý Európska únia získa vďaka úspešnému, 
konkurencieschopnému a inovatívnemu Európskemu výskumnému priestoru.

Som plne pripravená uskutočniť spolu s Európskym parlamentom komplexné strednodobé 
preskúmanie rámcového programu EÚ pre výskum, ktoré sa začne v roku 2010. Musíme 
podrobne analyzovať, ako by sme mohli zaviesť jednoduchšie postupy na riadenie budúceho 
uskutočňovania 7. rámcového programu v kontexte tohto preskúmania. Toto preskúmanie sa 
uskutoční v čase, keď budeme opätovne vymedzovať svoje politické, hospodárske a sociálne 
priority v rámci Európskej únie i v medzinárodnom kontexte. Akékoľvek zmeny, ktoré sa 
môžu vyskytnúť v kontexte tohto preskúmania, sa musia zakladať na týchto hlavných 
zásadách: predvídateľnosť, konzistentnosť, prístupnosť a zodpovednosť.

Strategický dokument Európskej komisie o inovácii sa sformuluje v roku 2010. Musí sa v 
ňom jasne ustanoviť, akým spôsobom budú politiky týkajúce sa inovácie uskutočňovať 
stratégiu EÚ na rok 2020. Teším sa aj na prácu s kolegami na strategickom pláne 
energetických technológií, ktorý bude dôležitým nástrojom na splnenie našich záväzkov do 
roku 2020.

Európska komisia a Európsky parlament musia preto úzko spolupracovať pri identifikácii 
iniciatív, ktoré sa majú podniknúť ako súčasť tohto politického rámca. Medzi prípadné témy 
na preskúmanie by mohli patriť verejné obstarávanie, rizikový kapitál, práva duševného 
vlastníctva, odborná príprava založená na znalostiach, technické prekážky a regulačné 
záležitosti. EÚ môže úspešne dostať inováciu na vrchol politickej agendy v Európe, ak budú 
všetky zainteresované a zúčastnené strany v rámci svojej spolupráce koordinované, odhodlané 
a navzájom prepojené.

Musí sa posilniť medzinárodná spolupráca, aby sme mohli kolektívne spolupracovať a 
využívať tie najlepšie dostupné vedecké poznatky a technológie s cieľom účinne riešiť 
globálne problémy, ako napríklad zmena klímy. Odborné znalosti Spoločného výskumného 
centra využijem na to, aby Európska únia mohla implementovať politiky, ktorými sa podporí
vývoj nízkouhlíkových technológií. Európskej únii to pomôže pri dosahovaní našich 
politických cieľov týkajúcich sa zmeny klímy.

Poslancov Európskeho parlamentu môžem ubezpečiť, že budem prísne posudzovať vplyv 
každej novej iniciatívy. Ako kabinetná ministerka v troch írskych vládach som získala bohaté 
skúsenosti v oblasti normotvorby. Okrem toho vďaka mojej práci v Európskom dvore 
audítorov budú riadne finančné hospodárenie, finančná efektívnosť a transparentnosť tvoriť 
základ každého nového návrhu.


