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Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε 
υπεύθυνος; Τι σας παρακινεί; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε 
παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν 
αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής;

Κατά τα τελευταία 20 έτη, άσκησα πολλά καθήκοντα στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση 
της Μάλτας, μεταξύ των οποίων ως υπουργός Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών 
Υποθέσεων και Περιβάλλοντος, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς και ως μέλος και 
για αρκετά χρόνια ως επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τα καθήκοντα αυτά μου έδωσαν τη δυνατότητα να ασχοληθώ με πολλούς τομείς της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να εμβαθύνω την πεποίθησή μου ότι η Ευρώπη είναι 
ισχυρότερη όταν είναι ενωμένη. Μια μικρή χώρα όπως η Μάλτα ωφελείται πάρα πολύ με την 
ολοκλήρωση των οικονομικών και πολιτικών της συστημάτων με τις γειτονικές της χώρες. 
Για τον λόγο αυτό, υπήρξα ένθερμος υποστηρικτής της προσχώρησης της Μάλτας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση επί τριάντα και πλέον χρόνια, για την προετοιμασία της οποίας συνέβαλα 
ως μέλος της μεικτής επιτροπής μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Μάλτας. Επίσης, ήμουν υπεύθυνος για την ενσωμάτωση του κοινοτικού 
κεκτημένου όσον αφορά τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις στο δίκαιο της Μάλτας.

Ουσιαστικά, σε όλη την πολιτική μου σταδιοδρομία, αγωνίστηκα και υπερασπίστηκα τις 
ευρωπαϊκές αξίες που αντικατοπτρίζονται στις Συνθήκες, με την ύψιστη έκφρασή τους 
σήμερα στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
ασχολήθηκα συστηματικά με θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών. Τα θέματα 
αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αξίας που έχει η αλληλεγγύη, στην οποία βασίζεται 
η ΕΕ και η οποία πρέπει να υποστηριχθεί με μεγάλο σθένος, ιδίως στο σημερινό πλαίσιο 
δημοσιονομικής λιτότητας.
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Πιστεύω ότι η πολιτική μου πείρα στη Μάλτα, η οποία λόγω του μικρού της μεγέθους 
στηρίχθηκε πάντα στη στενή συνεργασία με άλλες χώρες, το επαγγελματικό μου υπόβαθρο 
ως δικηγόρου και η μακροχρόνια πείρα μου από την εκπόνηση και διαπραγμάτευση 
νομοθεσίας για ποικίλα θέματα μου παρέχουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να αναπτύξω και 
να εφαρμόσω με επιτυχία πολιτικές της ΕΕ.

Εγγυώμαι απολύτως την ακεραιότητα και ανεξαρτησία του έργου μου. Έχω συμπληρώσει τη 
δήλωση συμφερόντων όπως προβλέπει ο κώδικας δεοντολογίας για τους Επιτρόπους και την 
έχω δημοσιοποιήσει. Αναλαμβάνω τη δέσμευση να την επικαιροποιώ σε περίπτωση 
μεταβολών και τουλάχιστον κάθε χρόνο.

Έχω πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τις Συνθήκες (άρθρο 17 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ, άρθρο 245 της ΣΛΕΕ), ιδίως δε του γεγονότος ότι οι Επίτροποι δεν 
πρέπει να δέχονται οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα, και 
δεσμεύομαι να τις τηρήσω πλήρως.

Γνωρίζω επίσης το άρθρο 245 της ΣΛΕΕ και δεσμεύομαι να σεβαστώ πλήρως τη διάταξη 
αυτή, η οποία περιέχει βασικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας και δεοντολογικές αρχές που πρέπει 
να τηρούν τα μέλη της Επιτροπής, ιδίως, την υποχρέωση να απέχουν από κάθε ενέργεια 
ασυμβίβαστη με τα καθήκοντά τους, να μην ασκούν καμία άλλη επαγγελματική 
δραστηριότητα, αμειβόμενη ή όχι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και το καθήκον να 
συμπεριφέρονται με εντιμότητα και διακριτικότητα ως προς την αποδοχή ορισμένων θέσεων 
ή ωφελημάτων μετά τη θητεία τους. Αναλαμβάνω επίσημα την υποχρέωση να τηρώ τους 
κανόνες δεοντολογίας που προβλέπονται στο άρθρο 245 της ΣΛΕΕ και στον κώδικα 
δεοντολογίας για τους Επιτρόπους, που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2011.

Δεσμεύομαι να αποφύγω κάθε θέση ή κατάσταση που θα μπορούσε να θέσει υπό 
αμφισβήτηση την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη διαθεσιμότητά μου στην Επιτροπή 
και δεν πρόκειται να αναλάβω δημόσιο αξίωμα κανενός είδους ούτε να ασκήσω οποιαδήποτε 
άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, είτε επ’ αμοιβή είτε όχι.

Ήδη από το 1998, όταν ανέλαβα υπουργικό αξίωμα στην κυβέρνηση της Μάλτας, διέκοψα 
κάθε δεσμό με το δικηγορικό μου γραφείο και τη δικηγορική μου πρακτική. Δεν έχω 
επιχειρηματικά συμφέροντα κανενός είδους.

Δεσμεύομαι να ενημερώνω τον Πρόεδρο της Επιτροπής σχετικά με κάθε κατάσταση που 
ενδέχεται να συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση των επίσημων 
καθηκόντων μου.
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Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές

2. Πώς θα εκτιμούσατε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από 
ποια άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο 
Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;

Δεσμεύομαι να αναλάβω τις πολιτικές ευθύνες μου για τις δραστηριότητες της Γενικής 
Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, σύμφωνα με την αρχή της 
συλλογικότητας, και να ασκήσω τις αρμοδιότητές μου σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό 
με τα λοιπά μέλη του Σώματος των Επιτρόπων. Η φιλοδοξία μου θα είναι να στηρίξω την 
ανάπτυξη της συλλογικότητας στο πλαίσιο του Σώματος των Επιτρόπων. Πιστεύω ότι θα 
βαρύνομαι ιδιαίτερα με το καθήκον αυτό, δεδομένης της φύσης του χαρτοφυλακίου για το 
οποίο έχω προταθεί. Για μια επιτυχημένη πολιτική υγείας και προστασίας των καταναλωτών 
απαιτείται στενή συνεργασία με πολλούς άλλους Επιτρόπους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα 
ζητήματα αυτά αντανακλώνται σε όλες τις πολιτικές. Προσβλέπω στο να ανταποκριθώ στην 
πρόκληση αυτή, δεδομένου ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας έχω 
σεβαστεί και αναπτύξει πνεύμα διαλόγου και συναίνεσης, τόσο με τους συναδέλφους μου 
όσο και με τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Η στάση αυτή θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο 
πλαίσιο του Σώματος των Επιτρόπων.

Είμαι βουλευτής ο ίδιος. Στη Μάλτα, η κυβέρνηση αποτελεί κοινοβουλευτικό εκτελεστικό 
όργανο. Εκπορεύεται από το Κοινοβούλιο και εκεί έχει την έδρα της. Επομένως, υπό αυτή 
την έννοια, διαθέτω μεγάλη πείρα όσον αφορά την υποχρέωση λογοδοσίας στο Κοινοβούλιο 
και τη μόνιμη συνεργασία μαζί του. Η αρχή της λογοδοσίας της εκτελεστικής εξουσίας προς
τους εκπροσώπους του λαού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Η 
πεποίθηση αυτή χαρακτηρίζει όλη την πολιτική μου σταδιοδρομία στη Μάλτα, ιδίως λόγω 
του ότι άσκησα, και εξακολουθώ να ασκώ, αρμοδιότητα ως μέλος του υπουργικού 
συμβουλίου και επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων, ταυτόχρονα. Θα συνεχίσω στο 
ίδιο πνεύμα, αναλαμβάνοντας πλήρη πολιτική ευθύνη έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεσμεύομαι να καθιερώσω εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τις επιτροπές και τα μέλη του, με βάση το ανοιχτό πνεύμα, τη διαφάνεια, την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και τη συστηματική υποβολή εκθέσεων και ανταλλαγή πληροφοριών, κατά 
τρόπο που να παρέχεται η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί 
αποτελεσματικά δημοκρατικό έλεγχο. Ιδιαίτερα, πιστεύω ότι έχει καθοριστική σημασία να 
καθιερωθεί διάλογος στο αρχικό στάδιο διαμόρφωσης της πολιτικής, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα να αντικατοπτρίζονται πιστά οι απόψεις των ευρωπαίων πολιτών, όπως 
εκφράζονται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρέχω τη διαβεβαίωση ότι οι σχέσεις 
μεταξύ εμού και της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών θα 
βασίζονται στην αφοσίωση, την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια, καθώς και στην αμφίδρομη ροή 
πληροφοριών και την αμοιβαία συνδρομή.
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3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη 
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
παρακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων ενόψει της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της 
Λισαβόνας; Σε σχέση με τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες και τις εν εξελίξει 
διαδικασίες, είστε διατεθειμένος να παράσχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και 
έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο;

Στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών μου ρόλων στη Μάλτα, έμαθα και εκτίμησα τη ζωτική 
σημασία που έχει η διαφάνεια έναντι του Κοινοβουλίου, και θα συνεχίσω προς αυτή την 
κατεύθυνση έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με την ισχυρή 
διοργανική συνεργασία, δεδομένου ότι είναι σημαντικό όχι μόνο να εξασφαλισθεί υψηλής 
ποιότητας και ταχεία λήψη αποφάσεων, αλλά και να ενισχυθεί η νομιμοποίηση και η 
λογοδοσία της δημόσιας διακυβέρνησης. Δεσμεύομαι να εφαρμόσω πλήρως τις διατάξεις της 
συμφωνίας πλαισίου για τη διεύρυνση του πνεύματος όσον αφορά τη βελτίωση της 
διαφάνειας και την ενίσχυση της ροής πληροφοριών μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής.

Λαμβανομένου υπόψη του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι το τέλος 
της παρούσας θητείας του Κοινοβουλίου, σημαντική προτεραιότητα της θητείας μου θα είναι 
η ολοκλήρωση των εν εξελίξει ή μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων. Επομένως, είμαι 
έτοιμος για τη διεξαγωγή συνεχούς και στενού διαλόγου με το Κοινοβούλιο, τις επιτροπές και 
τα μέλη του σχετικά με τις προτάσεις αυτές.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και 
προσπαθεί να αποκτήσει μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα και νομιμοποίηση, καλούμαστε 
όλοι να αναπτύξουμε μεγαλύτερη συστράτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως 
νομοθέτης στη Μάλτα, αναγνώρισα πάντα τη σημασία των κατάλληλων διαβουλεύσεων για 
την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το στοιχείο αυτό έχει ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου ότι έχουμε να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να γεφυρώσουμε το χάσμα με τους πολίτες μας, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά και δημοκρατικά μόνο από το όργανο που τους εκπροσωπεί.

Αναλαμβάνω πλήρως τη δέσμευση να συνεργαστώ στενά και σε συνεχή βάση με το 
Κοινοβούλιο, καθώς και με τις επιτροπές και τα μέλη του και, κυρίως, με τις επιτροπές 
περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων, εσωτερικής αγοράς και 
προστασίας των καταναλωτών, και γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. Η συνεχής, ανοικτή 
και εποικοδομητική διοργανική συνεργασία πολύ πέραν του νομοθετικού έργου είναι 
απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του θεσμικού συστήματος της ΕΕ. Είμαι 
πρόθυμος να προβώ σε συνεχή τακτικό διάλογο, όπως περιγράφεται στη συμφωνία πλαίσιο, 
να συμμετέχω τακτικά σε συνεδριάσεις επιτροπών, διασφαλίζοντας άμεση ροή πληροφοριών 
με τους προέδρους των σχετικών επιτροπών, και να είμαι πάντα διαθέσιμος για διμερείς 
συναντήσεις και απευθείας επικοινωνία με τα μέλη επιτροπών.

Όσον αφορά τη συνέχεια που δίδεται στις κοινοβουλευτικές θέσεις, αναλαμβάνω εξ 
ολοκλήρου τη δέσμευση να εφαρμόζω τις διατάξεις της συμφωνίας πλαισίου. Επίσης, θα 
εφαρμόσω πλήρως τις διατάξεις της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών και εγγράφων, κυρίως δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει πλήρεις 
συννομοθετικές εξουσίες με το Συμβούλιο όσον αφορά τους τομείς της υγείας και της 
προστασίας των καταναλωτών.
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Θέματα σχετικά με την άσκηση πολιτικής

4. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες που έχετε πρόθεση να επιδιώξετε στο 
πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου 
αρμόζει, τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, καθώς και 
τις ανησυχίες που συνδέονται με τη διατηρήσιμη ανάπτυξη;

Βασική προτεραιότητά μου θα είναι να στηρίξω και να συμβάλω στην πρωταρχική φιλοδοξία 
της ΕΕ να ανταποκριθεί αποφασιστικά στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Αυτό είναι ζωτικής 
σημασίας για την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Η ύπαρξη κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου είναι κρίσιμης σημασίας για ορισμένους 
βασικούς τομείς της οικονομίας της ΕΕ, όπως ο τομέας των τροφίμων, των φαρμακευτικών 
προϊόντων, των ιατρικών συσκευών, των καλλυντικών και της προστασίας των καταναλωτών 
γενικότερα. Στόχος μου θα είναι να πρωταγωνιστώ στη διατήρηση και την ανάπτυξη αυτών 
των πλαισίων, διασφαλίζοντας επίσης ότι οι μεταρρυθμίσεις βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα στους τομείς αυτούς, που είναι ακόμη πιο σημαντικοί σε μια περίοδο 
κατά την οποία η Ευρώπη βιώνει μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές της 
κρίσεις.

Θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της υγείας. Τα συστήματα υγείας υπόκεινται σε 
ισχυρές πιέσεις σήμερα λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα κράτη 
μέλη. Η πρόθεσή μου είναι να εργαστώ μαζί τους με σκοπό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα 
των συστημάτων υγείας της ΕΕ, με βάση κοινές αξίες καθολικότητας, πρόσβασης σε 
περίθαλψη καλής ποιότητας, ισότητας και αλληλεγγύης, ώστε να καταστούν περισσότερο 
διαφανή και αξιόπιστα για τους ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να μπορούν να 
επωφελούνται από το σύστημα υγείας. Επίσης θα δώσω έντονη έμφαση στη διασφάλιση της 
ορθής εφαρμογής της πρόσφατα εγκριθείσας νομοθεσίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα, και 
στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επανεξέταση της νομοθεσίας 
σχετικά με ιατρικές συσκευές και τις κλινικές δοκιμές, με βάση την ύψιστη αρχή της 
ασφάλειας του ασθενούς. Θα καταβάλω επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία 
υποβολή πρότασης σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, με 
σκοπό να εξασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα του καπνού και των 
συναφών προϊόντων και, ταυτόχρονα, η βελτίωση της προστασίας του κοινού γενικά και των 
νέων ειδικότερα.

Στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, κορυφαία προτεραιότητά μου θα 
αποτελέσει η ολοκλήρωση του έργου των προκατόχων μου σχετικά με την τροφική αλυσίδα 
και η επικαιροποίηση, η βελτίωση και η απλούστευση της νομοθεσίας στην αυστηρά 
ρυθμισμένη εσωτερική μας αγορά για ζώα, φυτά, σπόρους, τρόφιμα και ζωοτροφές. Είμαι της 
άποψης ότι απαιτείται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές μας, καθώς και για 
την αξιοπιστία των εν λόγω τομέων και για την ικανότητά τους να προβαίνουν σε συναλλαγές 
υπό ασφαλείς συνθήκες, αλλά μπορούμε και θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να εξασφαλισθεί ότι η εφαρμογή, ο έλεγχος και η διαχείριση των κανόνων 
είναι πιο απλά και πιο εύκολα για τους οικονομικούς φορείς και τις δημόσιες αρχές. Πρέπει 
επίσης να εξασφαλίσουμε ότι το δικό μας υψηλό επίπεδο προστασίας ισχύει επίσης για τις 
εισαγωγές τροφίμων από τρίτες χώρες.
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Η εμπιστοσύνη των πολιτών στην αγορά είναι καθοριστικής σημασίας διότι επηρεάζει 
αποφασιστικά την κατανάλωση και, με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην ανάπτυξη, 
δεδομένου ότι οι δαπάνες των καταναλωτών αντιπροσωπεύουν το 56% του ΑΕΠ της ΕΕ. Μια 
ασφαλής ευρωπαϊκή αγορά είναι ουσιαστική για να τονωθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Όσον 
αφορά την πολιτική καταναλωτών, θα επιδιώξω να τεθούν οι καταναλωτές στο επίκεντρο της 
χάραξης των πολιτικών της ΕΕ. Το θεματολόγιο για τους καταναλωτές προβλέπει ένα 
συνολικό πλαίσιο δράσης κατά τα επόμενα έτη, με ιδιαίτερη εστίαση στην εφαρμογή. Σε 
συνεργασία με άλλους Επιτρόπους, θα αναπτύξω περαιτέρω πρωτοβουλίες σχετικά με 
τραπεζικούς λογαριασμούς και την ασφάλεια των προϊόντων και θα φέρω σε αίσιο πέρας τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτάσεις για εναλλακτική και επιγραμμική επίλυση 
διαφορών.
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5. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
σκοπεύετε να παρουσιάσετε, και σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα; Ποιες 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορείτε να αναλάβετε ιδίως σε σχέση με τις 
προτεραιότητες των επιτροπών που πρόκειται να ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό σας; 
Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά την καλή ποιότητα των νομοθετικών 
προτάσεων;

Αναλαμβάνω τη δέσμευση να διασφαλίσω ότι οι πολιτικές μου αναπτύσσονται βάσει ορθών 
κανονιστικών πρακτικών και, ιδίως, βάσει ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών, ευρέων 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους φορείς, εμπεριστατωμένης νομικής και οικονομικής 
ανάλυσης και αυστηρής τήρησης της αρχής της αναλογικότητας και της επικουρικότητας.

Η ΕΕ πρέπει να είναι υπερήφανη για τη δέσμευση που έχει αναλάβει για την επίτευξη 
υψηλών επιπέδων ασφάλειας, καθώς και για τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Πρόθεσή μου είναι να συνεχίσω το θετικό έργο των 
προκατόχων μου στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών και να το 
αναπτύξω. Σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης, μας χρειάζεται αδιάλειπτη δράση για να 
ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά την έναρξη της θητείας της 
Επιτροπής και στους κοινούς μας στόχους.

Υπάρχουν πολλές εν εξελίξει νομοθετικές διαδικασίες που αφορούν προτάσεις όπως η 
εναλλακτική και επιγραμμική επίλυση διαφορών, τα ειδικά τρόφιμα, οι διασυνοριακές 
απειλές κατά της υγείας, οι κλινικές δοκιμές και οι ιατρικές συσκευές, θέματα με τα οποία θα 
ασχοληθώ ενεργά. Ενώ αναγνωρίζω πλήρως τις ευαισθησίες που έχουν σχέση με αυτά τα 
θέματα, είμαι έτοιμος να παράσχω κάθε βοήθεια στο Κοινοβούλιο, ώστε να καταστεί δυνατή 
η έγκριση αυτών των προτάσεων κατά την τρέχουσα θητεία του Κοινοβουλίου.

Επίσης, έχω την πρόθεση να υποβάλω ορισμένες σημαντικές νομοθετικές προτάσεις, όπως 
για τον καπνό, την ασφάλεια των προϊόντων, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα φάρμακα 
για κτηνιατρική χρήση, την υγιεινή των τροφίμων, την κλωνοποίηση ζώων και τα νέα 
τρόφιμα. Ως θέμα προτεραιότητας, θα υποβάλω μια απολύτως αναγκαία νομοθετική πρόταση 
για τον καθορισμό του πλαισίου των δημοσιονομικών δαπανών στον τομέα τροφίμων και 
ζωοτροφών για την περίοδο 2014-2020 και θα εξασφαλίσω ότι, και σε αυτόν τον τομέα, οι 
δαπάνες στοχεύουν σε δράσεις με ισχυρή και αποδεδειγμένη ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η 
εν λόγω πρόταση θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της δέσμης μέτρων επανεξέτασης στους 
τομείς της υγείας των ζώων, της υγείας των φυτών, των σπόρων και των επίσημων ελέγχων 
στο πλαίσιο της τροφικής αλυσίδας. Η επόμενη άμεση προτεραιότητά μου είναι η πρόταση 
για τον καπνό, στο πλαίσιο της οποίας ο στόχος μου είναι φιλόδοξος και ισόρροπος, για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να διευκολυνθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα του καπνού και των σχετικών προϊόντων και 
να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας εντός των ορίων της Συνθήκης. Αν 
επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου, πρόθεσή μου είναι να υποβάλω την πρόταση 
αυτή στο Σώμα των Επιτρόπων το συντομότερο δυνατό.

Η ασφάλεια των ασθενών δεν έχει σημειώσει ικανοποιητικό ρυθμό βελτίωσης κατά το 
παρελθόν, και η συνεχιζόμενη δημοσιονομική στενότητα αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω 
επιδείνωσης. Με βάση την επικείμενη έκθεση, θα επιδιώξω να εργαστώ για την κατάρτιση 
κοινού σχεδίου δράσης με τα κράτη μέλη.
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Ένα βασικό στοιχείο της θητείας μου θα είναι η ταχεία και αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας και των ισχυόντων δικαιωμάτων. Η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής, ακόμη περισσότερο δε σε περιόδους 
περιορισμένων πόρων. Το στοιχείο αυτό είναι βασικό τόσο για τους καταναλωτές, τα 
δικαιώματα των οποίων πρέπει να εφαρμόζονται, όσο και για τις επιχειρήσεις, με την παροχή 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Η βελτίωση των διαδικασιών επιβολής και των μέσων 
έννομης προστασίας είναι επίσης μία από τις τέσσερις προτεραιότητες στο νέο θεματολόγιο 
για τους καταναλωτές, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική για την πολιτική υπέρ των 
καταναλωτών για τα επόμενα έτη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε μαζί τρόπους με 
τους οποίους είναι δυνατόν να επιταχυνθεί η δράση επιβολής της νομοθεσίας και να 
επιδιώξουμε πιο αποτελεσματικά συστήματα προστασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
εναλλακτικής και επιγραμμικής επίλυσης διαφορών καθώς και της συλλογικής έννομης 
προστασίας.

Όσον αφορά την υγεία, θα συνεχίσω το σημαντικό έργο στήριξης των κρατών μελών για τις 
μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας τους, με βάση τις κοινές αξίες της καθολικότητας, 
της πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής ποιότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Το 
σημερινό οικονομικό κλίμα, σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση 
του κόστους της τεχνολογίας του τομέα της υγείας, θέτει τα συστήματα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης υπό πίεση.

Η υψηλή ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξουν τα 
καλύτερα δυνατά οφέλη για τους ασθενείς και τους καταναλωτές, αλλά και ως συμβολή στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας με την υποστήριξη της καινοτομίας και, κατ’ επέκταση, με τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Στο πρόσωπό μου, 
συνδυάζεται η πείρα ενός δικηγόρου, ενός πανεπιστημιακού και ενός πολιτικού που έχει 
εργαστεί επί πολλά έτη ταυτόχρονα για την κυβέρνηση και το εθνικό κοινοβούλιο. Θα 
βασιστώ στην πείρα αυτή για να συμβάλω στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των 
σχετικών προτάσεων, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι προτάσεις αυτές βασίζονται σε υψηλής 
ποιότητας εκτιμήσεις αντικτύπου.


