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ODGOVORI NA VPRAŠALNIK

EVROPSKEGA PARLAMENTA ZA KANDIDATKO ZA 
KOMISARKO

Maire GEOGHEGAN-QUINN

(Raziskave, inovacije in znanost)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti
na področju, za katero bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, trenutne in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije?

Vedno sem navdušeno podpirala Evropsko unijo, ki je najuspešnejši mirovni projekt na svetu. 
V zadnjih 25-ih letih sem delala v samem osrčju Evropske unije.

Kot članica irske vlade, pristojna za evropske zadeve od leta 1987 do 1991, sem usklajevala 
organizacijo irskega predsedstva Evropske unije leta 1990.

V času predsedstva EU sem bila pristojna za stike z Evropskim parlamentom in sem zastopala 
irsko vlado na zasedanjih Sveta ministrov za zunanje zadeve. V tem šestmesečnem obdobju 
sem tudi vodila zasedanja svetov za proračun, kulturo, razvoj in telekomunikacije.

Svoje evropske in politične izkušnje sem nadalje pridobivala kot irska ministrica, pristojna za 
turizem, promet in komunikacije (1992–1993), ter ministrica za pravosodje (1993–1994). V
tem triletnem obdobju sem bila predstavnica irske vlade na ustreznih zasedanjih Sveta 
ministrov.

Od marca 2000 imam kot članica Evropskega računskega sodišča in v okviru svojih 
pristojnosti obširne politične stike z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo glede 
vrste evropskih vprašanj.

Na svoji poklicni poti sem imela številne pomembne politične odgovornosti, in menim, da so 
vse zelo pomembne za delovno področje, za katerega me je predlagala Evropska komisija.

Spodbuja me potreba, da v vsakem trenutku zagotovim pospeševanje, zagovarjanje in 
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spoštovanje političnih, gospodarskih in socialnih ciljev, za katere si prizadeva Evropska unija.

Kot članica Evropskega računskega sodišča in nekdanja ministrica irske vlade popolnoma 
razumem, kako pomembna načela kolegialnosti in skupne odgovornosti delujejo v resničnih 
okoliščinah.

Na Evropskem računskem sodišču sem svoje obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe, ves čas 
izpolnjevala popolnoma nepristransko in neodvisno.

Če bom potrjena za članico Evropske komisije, bom zagotovila, da bom še naprej popolnoma 
neodvisno opravljala svoje politično delo v imenu vseh državljanov Evropske unije. V celoti 
bom ravnala v skladu z duhom in pogoji Pogodbe ter kodeksa ravnanja komisarjev.

Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

Prizadevala si bom, da bom na kolegijalen način delovala v interesu Evropske unije. To je 
zlasti pomembno pri obravnavanju vprašanj politike, ki bodo neposredno v moji politični 
pristojnosti, a so hkrati tesno povezana z delom na drugih delovnih področij Evropske 
komisije.

Vztrajno si bom prizadevala za uresničenje političnih smernic za novo Komisijo, kot jih je 
Evropskemu parlamentu nedavno predstavil predsednik Barroso. Menim, da je za popolno 
uresničenje teh pomembnih političnih ciljev nujno vsestransko sodelovanje in partnerstvo z 
Evropskim parlamentom.

Odločno podpiram Lizbonsko pogodbo, ki Evropskemu parlamentu upravičeno zagotavlja 
nova in okrepljena pooblastila.

Kot članica Evropskega računskega sodišča sem imela čast in priložnost, da sem bila v tesnih 
političnih stikih s poslanci Evropskega parlamenta.

Prav tako sem bila osemkrat izvoljena v irski parlament. Zaradi te politične izkušnje se 
popolnoma zavedam pomembnosti parlamentarne demokracije.

Če bom potrjena za članico Evropske komisije, bom zagotovila ustvarjalen dialog ter reden, 
pregleden in pravočasen pretok informacij z Evropskim parlamentom v zvezi z vsemi 
ključnimi političnimi in zakonodajnimi vidiki mojega delovnega področja. Za uspešno 
uresničitev prednostnih ciljev politike morata Evropska komisija in Evropski parlament 
oblikovati tesen medsebojni delovni odnos, ki bo temeljil na odprtosti, zaupanju in 
medsebojnem spoštovanju.

V celoti se zavezujem, da bom z Evropskim parlamentom sodelovala v skladu z duhom in 
zakonodajnimi določbami okvirnega sporazuma med Evropsko komisijo in Evropskim 
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parlamentom.

Kot članica Evropske komisije bi bila odgovorna in bi pred Evropskim parlamentom 
odgovarjala za akcijske programe, ki bi jih izvajala.

3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Prizadevala si bom za tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom, da se bomo lahko 
uspešno spopadali z resnimi političnimi izzivi, s katerimi se bo Evropska unija soočala na
področju raziskav, inovacij in znanosti. Evropski parlament bo imel osrednjo vlogo pri teh 
zelo pomembnih političnih vprašanjih.

Pomembno je poudariti, da so z Lizbonsko pogodbo institucije EU dobile nova pooblastila na 
področju raziskovalne politike. Krepitev znanstvene in tehnološke osnove je s to pogodbo 
postala poseben cilj Evropske unije.

V skladu s členom 182(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije imajo institucije EU posebna 
pooblastila, da z rednim zakonodajnim postopkom sprejmejo ukrepe, ki se zdijo potrebni za 
oblikovanje uspešnega evropskega raziskovalnega prostora.

Poleg tega je v skladu s členom 181 Pogodbe o delovanju Evropske unije Lizbonska pogodba 
dodala razjasnitev glede vrste pobud, ki jih Evropska komisija lahko sprejme za spodbujanje 
usklajevanja raziskovalnih dejavnosti med različnimi državami članicami EU.

Podrobno bom preučila vse zahtevke Evropskega parlamenta za začetek novih zakonodajnih 
ukrepov. Evropskemu parlamentu bom redno poročala o delu, ki ga bom opravljala kot 
članica Evropske komisije.

Vsem poslancem Evropskega parlamenta lahko zagotovim, da bom vsak politični zahtevek 
poslancev Evropskega parlamenta obravnavala pošteno, popolno, temeljito in 
nediskriminatorno. Poslancem evropskega parlamenta bom zagotovila neposreden dostop, 
kadar koli bo potrebno.

Zavezujem se k izvajanju programa politike z Evropskim parlamentom, ki bo temeljilo na 
načelih partnerstva, preglednosti in učinkovitosti.

Evropska unija najbolje deluje in lahko doseže ključne politične, gospodarske in socialne 
cilje, kadar si Evropski parlament in Evropska komisija odločno, v skupnem sodelovanju in 
strukturirano prizadevata za uresničevanje skupnih ciljev.

Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so tri najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi upoštevaje finančno, gospodarsko in 
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socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostnim razvojem?

Moja glavna prednostna naloga bo na evropski ravni zagotoviti jasno strateško osredotočenost 
na področju politike glede raziskav, inovacij in znanosti, da bo strategija EU 2020 lahko v 
celoti uresničena. Zagotoviti hočem, da bodo raziskave, inovacije in znanost v EU vedno v 
osrčju oblikovanja politike v Evropski uniji. To je nujno za ohranitev in ustvarjenje novih 
delovnih mest v evropskem gospodarstvu, ki temelji na znanju, če želimo ohraniti Evropo, ki 
bo tudi v prihodnosti privlačna za neposredne tuje naložbe, ter pospešiti oživitev 
gospodarstva.

V Evropi lahko razvijemo konkurenčno in pametno gospodarstvo. EU lahko postane svetovno 
središče odličnosti na področju raziskav, inovacij in znanosti.

Vendar je za uresničitev teh ciljev politike nujno sodelovanje vseh zainteresiranih strani iz 
javnih in zasebnih sektorjev v EU v duhu partnerstva in sodelovanja. Politike moramo izvajati 
tako, da bomo razvili peto svobodo v Evropi ter zagotovili prost pretok informacij in znanja 
na področju raziskav, inovacij in znanosti v Evropi.

Nujno bo boljše mednarodno sodelovanje na področju raziskav, inovacij in znanosti, če se 
bomo želeli uspešno spoprijeti z današnjimi velikimi svetovnimi izzivi, ki vključujejo 
predvsem podnebne spremembe, energetsko varnost in staranje prebivalstva.

Želim vzpostaviti moderen evropski raziskovalni prostor, ki bo lahko strateško obravnaval 
izzive, s katerimi se srečujeta tako gospodarstvo kot evropska družba. V celoti si bom 
prizadevala za izvajanje ljubljanskega procesa iz leta 2008, ki skuša na področju raziskav 
okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in posameznimi državami članicami.

Ustrezno bo treba poenostaviti sedanje finančne in upravne postopke iz sedmega okvirnega 
programa, da bo njegova uporaba učinkovitejša in uporabnikom prijaznejša. Oblikovati je 
treba politike, ki bodo v prihodnosti zagotovile aktivnejše sodelovanje malih in srednje 
velikih podjetij v sedmem okvirnem programu.

Politike, ki se izvajajo za razvijanje evropskega raziskovalnega prostora in prihodnjih 
okvirnih raziskovalnih programov EU, je treba povezati z inovacijsko strategijo. Okrepiti je 
treba tesnejše stike med raziskovalci in industrijo, da bi čim bolj povečali trgovske in 
družbene koristi, ki jih lahko imajo državljani Evrope od novo razvitih inovativnih 
proizvodov.

5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami in zahtevami odborov, ki so v prilogi in bi spadali na vaše 
delovno področje? Kako bi osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih 
predlogov?

Vodstvo mora biti jasno in odločno, da se bomo lahko spoprijeli z izzivi, s katerimi se sooča 
evropska družba znanja.

Zavezujem se, da bom sprejela vse potrebne ukrepe za dokončno oblikovanje evropskega 
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raziskovalnega prostora. Temeljito bom ocenila napredek pri uresničevanju našega posebnega 
cilja politike, to je razvoj modernega evropskega raziskovalnega prostora.

Evropska komisija in Evropski parlament morata analizirati, katere v prihodnost usmerjene in 
nove pobude so potrebne za ustrezno prilagoditev evropskega raziskovalnega prostora na 
dejanske razmere v svetu, ki je vedno bolj konkurenčen in globaliziran. Države članice 
Evropske unije morajo skupaj določiti jasne strateške in politične cilje. Vzpostaviti moramo 
ustrezne strukture upravljanja, ki bodo Evropski uniji omogočile čim bolje izkoristiti 
možnosti, ki jih bo prinesel uspešen, konkurenčen in inovativen evropski raziskovalni prostor.

Zavezujem se, da bom z Evropskim parlamentom sodelovala pri izčrpnem vmesnem pregledu 
okvirnega raziskovalnega programa EU, ki se bo začel leta 2010. V okviru postopka pregleda 
moramo natančno analizirati, kako bi lahko oblikovali enostavnejše postopke, ki bodo urejali 
prihodnje delovanje sedmega okvirnega programa. Pregled sovpada s trenutkom, ko na novo 
opredeljujemo naše politične, gospodarske in socialne prednostne naloge, tako v Evropski 
uniji kot mednarodni skupnosti. Vse spremembe, ki lahko nastanejo v okviru postopka 
pregleda, morajo temeljiti na naslednjih vodilnih načelih: predvidljivosti, doslednosti, 
dostopnosti in odgovornosti.

Strateški dokument Evropske komisije o inovacijah bo izdelan leta 2010. Jasno mora 
opredeliti, kako bodo politike na področju inovacij uresničevale strategijo EU 2020. Veselim 
se tudi sodelovanja s kolegi pri strateškem načrtu za energetsko tehnologijo, dragocenem 
orodju, ki bo omogočilo, da bomo lažje izpolnili naše zaveze za leto 2020.

Evropska komisija in Evropski parlament morata tesno sodelovati pri določevanju pobud, ki 
bodo del tega političnega okvira. Med zadeve, ki bodo lahko predmet pregleda, spadajo javno 
naročanje, tvegani kapital, pravice intelektualne lastnine, znanstveno izobraževanje, tehnične 
ovire in regulativna vprašanja. Z usklajenim, odločnim in povezanim sodelovanjem vseh 
zainteresiranih strani in interesnih skupin lahko EU inovacije uspešno privede na vrh 
prednostnih nalog v Evropi.

Okrepiti je treba mednarodno sodelovanje, da bomo lahko bolje medsebojno sodelovali in 
uporabljali najboljše razpoložljive znanstvene in tehnološke vire za učinkovito spopadanje s 
svetovnimi težavami, kot so podnebne spremembe. Uporabila bom znanje in izkušnje 
Skupnega raziskovalnega centra, da bo Evropska unija lahko izvajala politike, ki podpirajo 
razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika. To bo Evropski uniji pomagalo pri 
uresničevanju ciljev na področju politike podnebnih sprememb.

Poslancem Evropskega parlamenta lahko zagotovim, da bom natančno ocenila učinek vsake 
nove pobude. Kot nekdanja ministrica v treh irskih vladah sem pridobila bogate izkušnje na 
področju oblikovanja zakonodaje. Zaradi mojih delovnih izkušenj na Evropskem računskem 
sodišču zagotavljam, da bodo dobro finančno poslovanje, učinkovita raba finančnih virov in 
preglednost bistveni element vsakega novega predloga.


