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SVAR PÅ EUROPAPARLAMENTETS

SKRIFTLIGA FRÅGOR TILL DEN NOMINERADE 

KOMMISSIONSLEDAMOTEN

Maire GEOGHEGAN-QUINN

(Forskning, innovation och vetenskap)

Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska 
allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar 
dig? På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga 
oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida 
verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina 
skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Jag har alltid varit en varm anhängare av Europeiska unionen, som är världens mest 
framgångsrika fredsprojekt. Under de senaste 25 åren har jag arbetat i hjärtat av 
Europeiska unionen.

Som medlem av Irlands regering med ansvar för Europafrågor 1987–1991 samordnade jag 
organisationen av det irländska ordförandeskapet för Europeiska unionen som ägde rum 1990.

En del av mina uppgifter under EU-ordförandeskapet var att ansvara för kontakterna med 
Europaparlamentet, och jag var Irlands delegat vid mötena i rådet på utrikesministernivå. Jag 
ledde också rådets möten om budget, kultur, utveckling och telekommunikation under denna 
sexmånadersperiod.

Min erfarenhet av EU och politik fortsatte under min tid som Irlands minister för turism, 
transport och kommunikation (1992–1993) och justitieminister (1993–1994). Jag företrädde 
den irländska regeringen vid möten i ministerrådet om dessa områden under denna 
treårsperiod.

Sedan mars 2000 har jag, i egenskap av ledamot av Europeiska revisionsrätten, haft 
omfattande politiska kontakter med både Europaparlamentet och Europeiska kommissionen i 
en mängd EU-frågor som en del av mina arbetsuppgifter.

Under min karriär har jag innehaft ett antal viktiga politiska ämbeten, och jag tror att de alla 
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är mycket relevanta för mitt föreslagna ansvarsområde i Europeiska kommissionen.

Jag motiveras av behovet att säkerställa att Europeiska unionens politiska, ekonomiska och 
sociala politik alltid främjas, försvaras och respekteras.

Som ledamot av Europeiska revisionsrätten och tidigare minister i den irländska regeringen är 
jag fullt medveten om hur de viktiga principerna om kollegialitet och kollektivt ansvar 
fungerar i praktiken.

Vid Europeiska revisionsrätten utförde jag alltid mina fördragsbaserade uppgifter med 
fullständig opartiskhet och oavhängighet.

Om jag utnämns till ledamot av Europeiska kommissionen garanterar jag att jag kommer att 
fortsätta att vara fullständigt oberoende i mitt politiska arbete för alla medborgare i 
Europeiska unionen. Jag kommer att fullt ut att arbeta i den anda och enligt de villkor som 
fördraget och uppförandekoden för kommissionsledamöter föreskriver.

Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På 
vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

Jag kommer att arbeta för Europeiska unionens intressen på ett kollegialt sätt. Detta är särskilt 
viktigt när det gäller de politiska frågor som kommer att falla direkt under min politiska 
behörighet, men som är nära förbundna med a n d r a  ansvarsområden inom 
Europeiska kommissionen.

Jag kommer att arbeta hårt för att uppnå de politiska riktlinjerna för nästa kommission som 
ordförande Barroso nyligen presenterade för Europaparlamentet. Som jag ser det krävs ett
långtgående samarbete och partnerskap med Europaparlamentet för att fullt ut genomföra 
dessa viktiga politiska mål.

Jag är en ivrig anhängare av Lissabonfördraget, som med rätta ger nya och stärkta 
befogenheter till Europaparlamentet.

Som ledamot av Europeiska revisionsrätten har jag haft privilegiet och möjligheten att ha nära 
politiska kontakter med ledamöter i Europaparlamentet.

Jag har även blivit invald i det irländska parlamentet vid åtta olika tillfällen. Denna politiska 
erfarenhet gör att jag är fullt medveten om vikten av parlamentarisk demokrati.

Om jag utnämns till ledamot av Europeiska kommissionen kommer jag att se till att det förs 
en konstruktiv dialog och ett regelbundet och öppet informationsutbyte i rätt tid med 
Europaparlamentet avseende alla viktiga politiska och rättsliga aspekter inom mitt 
ansvarsområde. Om vi ska lyckas genomföra våra politiska prioriteringar måste 
Europeiska kommissionen och Europaparlamentet ha ett mycket nära samarbete baserat på 
öppenhet, tillit och ömsesidig respekt.
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Jag är fast besluten att fullt ut samarbeta med Europaparlamentet, i den anda och enligt de 
bestämmelser som finns i ramavtalet mellan Europeiska kommissionen och 
Europaparlamentet.

Som ledamot av Europeiska kommissionen blir jag ansvarig och redovisningsskyldig för 
Europaparlamentet för mina politiska program.

3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat 
samarbete med Europaparlamentet och e f f e k t i v  uppföljning av 
Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även 
med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande? Är du beredd att förse både 
parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller 
planerade initiativ och pågående förfaranden?

Jag är fast besluten att samarbeta med Europaparlamentet, så att vi effektivt kan möta de stora 
politiska utmaningar som Europeiska unionen står inför inom forskning, innovation och 
vetenskap. Europaparlamentet kommer att ha en central roll i dessa mycket viktiga politiska 
frågor.

Det är viktigt att betona att Lissabonfördraget ger nya befogenheter till EU:s institutioner 
inom forskningspolitiken. Enligt detta fördrag blir det ett uttalat mål för Europeiska unionen 
att stärka den vetenskapliga och tekniska basen.

Enligt artikel 182.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ges särskilda 
befogenheter till EU:s institutioner att i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
föreskriva nödvändiga åtgärder för att genomföra det europeiska forskningsområdet.

I artikel 181 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt förtydligas dessutom genom 
Lissabonfördraget vilken typ av initiativ Europeiska kommissionen kan ta för att främja 
samordningen av verksamheten inom forskning mellan EU:s olika medlemsstater.

Jag kommer noggrant att behandla varje begäran från Europaparlamentet om initiativ till nya 
lagstiftningsåtgärder. Jag kommer regelbundet att rapportera till Europaparlamentet om det 
arbete som jag utför som ledamot av Europeiska kommissionen.

Jag försäkrar parlamentsledamöterna att jag kommer att behandla varje politisk begäran från 
dem rättvist, fullständigt, noggrant och icke-diskriminerande. Jag ska se till att ledamöterna i 
Europaparlamentet vid behov får omedelbar kontakt.

Jag är fast besluten att genomföra ett politiskt program med Europaparlamentet, grundat på 
samarbete, öppenhet och effektivitet.

Europeiska unionen fungerar som bäst och kan uppnå viktiga politiska, ekonomiska och 
sociala mål när Europaparlamentet och Europeiska kommissionen samarbetar mot 
gemensamma mål på ett beslutsamt, strukturerat och samverkande sätt.

Frågor som rör den politiska strategin
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4. Vilka är dina tre huvudprioriteringar inom ditt föreslagna ansvarsområde, med 
beaktande, om så krävs, av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och 
problem som är kopplade till hållbar utveckling?

En viktig prioritering för mig kommer att vara att säkerställa att en tydligt strategisk fokus 
inrättas på EU-nivå inom politikområdena forskning, innovation och vetenskap så att 
EU 2020-strategin kan genomföras fullt ut. Jag vill garantera att EU-frågor om forskning, 
innovation och vetenskap alltid har en central plats vid beslutsfattandet inom Europeiska 
unionen. Detta är nödvändigt om vi ska kunna behålla och skapa jobb inom Europas 
kunskapsbaserade ekonomi, om EU ska kunna förbli attraktivt som en framtida plats för 
utländska direktinvesteringar och om vi ska kunna påskynda den ekonomiska återhämtningen.

Vi kan utveckla en konkurrenskraftig och smart ekonomi i Europa. EU kan bli ett 
kunskapscentrum i världsklass inom forskning, innovation och vetenskap.

För att uppnå dessa politiska mål måste dock alla berörda parter från den privata och 
offentliga sektorn inom EU samarbeta. Man måste föra en politik som utvecklar EU:s femte 
frihet och ger fri rörlighet för information och kunskap inom forskning, innovation och 
vetenskap i Europa.

Det krävs ett utökat internationellt samarbete inom forskning, innovation och vetenskap för att 
dagens stora globala utmaningar, särskilt klimatförändringen, energitrygghet och en åldrande 
befolkning, ska kunna hanteras effektivt.

Jag vill inrätta ett modernt europeiskt forskningsområde som på ett strategiskt sätt kan möta 
de utmaningar som både vår ekonomi och det europeiska samhället står inför. Jag är fast 
besluten att genomföra Ljubljanaprocessen från 2008 som syftar till att stärka samarbetet 
mellan Europeiska unionen och enskilda medlemsstater inom forskningsområdet.

De finansiella och administrativa förfaranden som gäller för det sjunde ramprogrammet måste 
förenklas på lämpligt sätt så att vi kan effektivisera den praktiska administrationen av 
ramprogrammet och göra den mer användarvänlig. Det måste föras en politik som säkerställer 
att små och medelstora företag i större utsträckning deltar i det sjunde ramprogrammet i 
framtiden.

En innovationsstrategi måste sammanlänkas med den politik som förs, i syfte att utveckla 
både det europeiska forskningsområdet och framtida ramprogram för forskning inom EU. 
Närmare kontakter mellan forskarna och industrin måste upprättas så att vi kan dra största 
möjliga nytta av de kommersiella och sociala fördelar som nyutvecklade innovativa produkter 
innebär för EU-medborgarna.

5. Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som inte rör lagstiftning 
tänker du att lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika 
åtaganden kan du göra, särskilt i fråga om utskottens prioriteringar och önskemål 
som följer av dessa, och som skulle omfattas av ditt ansvarsområde? Hur skulle du 
personligen se till att lagstiftningsförslagen håller god kvalitet?
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Vi måste visa ett tydligt och beslutsamt ledarskap om vi ska kunna möta de utmaningar som 
det europeiska kunskapssamhället står inför.

Jag är fast besluten att vidta de politiska åtgärder som krävs för att slutföra det europeiska 
forskningsområdet. Jag kommer noggrant att utvärdera de framsteg som gjorts för att uppfylla 
vårt särskilda politiska mål att utveckla ett modernt europeiskt forskningsområde.

Europeiska kommissionen och Europaparlamentet måste analysera vilka framåtblickande och 
nya initiativ som behövs för att rusta det europeiska forskningsområdet för en allt mer 
konkurrenspräglad globaliserad värld. EU måste fastställa tydliga strategiska och politiska 
mål. Vi måste säkerställa att vi har lämpliga styrningsstrukturer så att vi kan utnyttja 
Europeiska unionens potential genom ett framgångsrikt, konkurrenskraftigt och innovativt 
europeiskt forskningsområde.

Jag är fast besluten att tillsammans med Europaparlamentet genomföra en omfattande 
halvtidsöversyn av EU:s ramprogram för forskning som inleds 2010. Vi måste noggrant 
analysera hur vi kan införa förenklade förfaranden för den framtida driften av det sjunde 
ramprogrammet inom ramen för denna översyn. Denna översyn sker samtidigt som vi 
omdefinierar våra politiska, ekonomiska och sociala prioriteringar, både inom Europeiska 
unionen och internationellt. Eventuella ändringar som följer av denna översyn måste grundas 
på principerna om förutsägbarhet, konsekvens, tillgänglighet och redovisningsskyldighet.

Europeiska kommissionens policydokument om innovation kommer att tas fram 2010. Där 
måste man tydligt fastställa hur innovationspolitiken ska leda till att EU 2020-strategin
uppnås. Jag ser även fram emot att samarbeta med kollegiet om den strategiska EU-planen för 
energiteknik, som blir ett viktigt verktyg för att uppnå våra åtaganden enligt EU 2020.

Europeiska kommissionen och Europaparlamentet måste då tillsammans fastställa vilka 
initiativ som ska lanseras som en del av denna politiska ram. Frågor för eventuell översyn kan 
till exempel vara offentlig upphandling, riskkapital, immateriella rättigheter, kunskapsbaserad 
utbildning, tekniska handelshinder och regleringsfrågor. EU kan framgångsrikt sätta 
innovation högst upp på den politiska dagordningen om alla berörda parter samarbetar på ett 
samordnat, beslutsamt och sammanlänkat sätt.

Det internationella samarbetet måste stärkas så att vi kollektivt kan samarbeta och använda 
den bästa tillgängliga kunskapen och tekniken för att effektivt hantera globala problem såsom 
klimatförändringen. Jag kommer att använda det gemensamma forskningscentrumets expertis 
så att Europeiska unionen kan föra en politik som stöder utvecklingen av teknik med låga 
koldioxidutsläpp. Detta kommer att hjälpa Europeiska unionen att uppnå våra politiska mål 
för klimatförändringen.

Jag kan försäkra Europaparlamentets ledamöter om att jag noggrant kommer att utvärdera 
effekten av eventuella nya initiativ. Eftersom jag har varit statsråd i tre irländska regeringar 
har jag omfattande erfarenhet av lagstiftningsarbete. Mitt arbete för 
Europeiska revisionsrätten innebär dessutom att sund ekonomisk förvaltning, valuta för 
pengarna och öppenhet kommer att ingå i mina förslag.


