
DV\538594FI.doc  PE 337.594 

FI FI 

28.07.04 
 

Kysymykset uusille komission jäsenille (2004–2009) 
 
 
YLEISET KYSYMYKSET 
 
I. Henkilökohtaiset ja työkokemukseen liittyvät asiat 
 
1. Minkä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueiden katsotte vaikuttaneen erityisesti 

nimitykseenne, ja mitä niistä pidätte erityisen merkittävinä tulevaa komission jäsenen 
roolia ajatellen? 

 
II. Riippumattomuus 
 
2. Miten kuvailisitte velvollisuuttanne hoitaa tehtäviänne riippumattomasti ja miten aiotte 

konkreettisesti noudattaa tätä periaatetta? 
 
3. Voitteko antaa Euroopan parlamentille yksityiskohtaisia tietoja viimeaikaisista ja 

nykyisistä taloudellisista ja poliittisista kytköksistänne ja toimistanne sekä muista 
sitoumuksista, jotka saattavat olla ristiriidassa tulevien tehtävienne kanssa? 

 
III. Euroopan unionin tulevaisuus 
 
4. Nykyiset perussopimukset sitovat tietenkin komissiota ja sen jäseniä, kunnes sopimus 

Euroopan perustuslaista on saatu kokonaan ratifioiduksi. Koska sopimus perustuslaista 
kuitenkin on nyt hyväksytty, mihin toimiin komissio voi mielestänne ryhtyä jo ennen 
sopimuksen muodollista ratifiointia? 

 
5. Lissabonin strategia on kymmenvuotisstrategia, jolla pyritään tekemään Euroopan 

unionista maailman dynaamisin, kilpailukykyisin ja kestävin talous vuoteen 2010 
mennessä. Strategiaan sisältyvät kestävän kehityksen kolme pilaria: talous, sosiaaliasiat ja 
ympäristö. Toimikautenne päättyy juuri vuoteen 2010. Miten Te komission jäsenenä 
toimisitte vauhdittaaksenne Lissabonin tavoitteiden toteutumista, ja mitkä olisivat 
mielestänne tärkeimmät painopistealueet? 

 
6. Miten aiotte parantaa komission julkista kuvaa? 
 
 
IV. Demokraattinen vastuu Euroopan parlamentille 
 
7. Miten katsotte olevanne vastuussa Euroopan parlamentille? 
 

a) Oletteko pelkästään poliittiselta kannalta katsoen sitä mieltä, että asianomaisen 
komission jäsenehdokkaan olisi vedettävä ehdokkuutensa takaisin siinä tapauksessa, 
että parlamentin järjestämä kuuleminen johtaa kielteiseen lausuntoon? 
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b) Missä määrin katsotte olevanne vastuussa vastauksista, jotka yksikkönne laativat 
parlamentille sen vetoomusvaliokunnan tai muiden asiasta vastaavien valiokuntien 
esittämien pyyntöjen johdosta? Jos Teitä kehotetaan perustelemaan tai selittämään 
komission aiempia toimia tai laiminlyöntejä, missä määrin katsotte olevanne 
vastuuvelvollinen parlamentille? 

 
c) Millaisessa poliittisessa vastuussa katsotte olevanne parlamentille pääosastonne tai 

-osastojenne toiminnasta? Mihin toimiin aiotte ryhtyä varmistaaksenne, että 
pääosastoanne tai -osastojanne hallinnoidaan hyvin? 

 
8. Miten tärkeänä pidätte yhteistyötä toimielinten (komission ja parlamentin) välillä ja 

etenkin vastuualueeseenne liittyvien valiokuntien kanssa? Mikä on mielestänne tässä 
uudessa tilanteessa avoimuuden merkitys Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston 
välisessä lainsäädäntöprosessissa sekä yleisesti toimielinten välisissä suhteissa? 

 
 
V. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
 
9. Minkä konkreettisten toimenpiteiden katsotte olevan tarpeen, jotta varmistetaan, että 

sukupuolinäkökulma sisällytetään oman alanne toimintalinjoihin? Onko Teillä 
toimintastrategiaa sukupuolinäkökulman huomioon ottamista varten, ja mitä taloudellisia 
ja henkilöresursseja valtavirtaistamiseen mielestänne tarvitaan omalla toimialallanne? 
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