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Küsimustik uutele volinikele (2004–2009) 
 

 
ÜLDKÜSIMUSED 
 
I Isiklik ja ametialane 
 
1. Millised ametialased oskused ja erialased töökogemused on Teil enda arvates eriti olulised 
seoses Teie nimetamisega volinikukandidaadiks ja eeldatava volinikukohal töötamisega? 
 
 
II Sõltumatus 
 
2. Kuidas Te kirjeldaksite kohustust täita oma ametiülesandeid sõltumatult ja milline on Teie 
konkreetne nägemus selle põhimõtte rakendamisest praktikas? 
 
3. Palun kirjeldage Euroopa parlamendile üksikasjalikult oma viimatisi ja praeguseid äri-, 
finants- ja poliitilisi huvisid ja ametikohti ning muid siduvaid kohustusi, mis võivad sattuda 
vastuollu Teie tulevase tööga. 
 
 
III Euroopa Liidu tulevik 
 
4. On selge, et kuni põhiseaduse lepingu täieliku ratifitseerimiseni on Euroopa Komisjon ja selle 
liikmed seotud olemasolevate lepingutega. Milliseid samme võiks Euroopa Komisjon juba 
praegu astuda, ootamata ära vastuvõetud põhiseaduse lepingu ametlikku ratifitseerimist? 
 
5. Lissaboni strateegia on kümneaastane strateegia, mille eesmärk on muuta aastaks 2010 
Euroopa Liit maailma kõige dünaamilisema, konkurentsivõimelisema ja jätkusuutlikuma 
majandusega piirkonnaks. Lissaboni strateegia toetub kolmele jätkusuutliku arengu sambale: 
majandusele, sotsiaalvaldkonnale ja keskkonnale. Selle strateegia elluviimine langeb Teie 
ametiajale. Mida Te teeksite volinikuna, et kiirendada Lissaboni eesmärkide saavutamist ja mis 
peaksid olema peamised prioriteedid selles valdkonnas? 
 
6. Kuidas Te kavatsete parandada Euroopa Komisjoni mainet? 
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IV Demokraatlik vastutus Euroopa Parlamendi ees 
 
7. Millisena näete oma vastutust Euroopa Parlamendi ees? 
 

a. Kas puhtalt poliitilistel kaalutlustel peaks volinikukandidaat Teie arvates kuulamise 
negatiivse lõpptulemuse korral oma kandidatuuri tagasi võtma? 

 
b. Kui suures ulatuses olete Te enda arvates vastutav Teie teenistuste poolt parlamendile 

antavate vastuste eest, mille aluseks on parlamendi petitsioonikomisjoni või teiste 
vastutavate komisjonide järelepärimised? Kui Teil palutakse põhjendada või selgitada 
varasemat Euroopa Komisjoni tegevust või varasemaid tegematajätmisi, kui suures 
ulatuses olete Te enda arvates vastutav parlamendi ees? 

 
c. Kuidas Te mõistate oma peadirektoraadi tegevuste eest parlamendi ees poliitilise 

vastutuse kandmise põhimõtet? Milliseid samme kavatsete astuda oma peadirektoraadi 
eduka haldamise tagamiseks? 

 
8. Kui oluliseks Te peate institutsioonidevahelist koostööd Euroopa Komisjoni ja parlamendi 
vahel, eriti Teie vastutusalas olevate asjaomaste parlamendi komisjonidega? Arvestades uut 
olukorda, mida tähendab Teie jaoks läbipaistvus nii institutsioonidevahelises 
õigusloomeprotsessis (Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja nõukogu vahel) kui ka 
institutsioonidevahelistes suhetes üldiselt? 
 
 
V Sooline võrdõiguslikkus 
 
9. Milliseid konkreetseid meetmeid peate vajalikuks soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks oma 
valdkonnas? Kas Teil on poliitiline strateegia ning milliseid finants- ja inimressursse peate 
vajalikuks soolise võrdõiguslikkuse rakendamiseks oma haldusalas? 
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