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BIZTOSJELÖLT VÁLASZAI

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEKRE

(Egészségügy és fogyasztópolitika)

Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség

1. Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 
alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a 
területen, amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja 
erre? Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi 
módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége 
nem teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?

Az utóbbi két évtizedben sok tisztséget láttam el a máltai parlamentben és kormányban, 
többek között külügy-, belügy-, és környezetvédelmi miniszterként, valamint miniszterelnök-
helyettesként szolgáltam, illetve már több éve a képviselőház elnöke vagyok.

Ezek a tisztségek lehetővé tették számomra, hogy az európai integráció számos területével 
foglalkozzam, és elmélyítették meggyőződésem, hogy Európa ereje egységében rejlik. Egy 
olyan kis ország, mint Málta számára az a legelőnyösebb, ha a szomszédjaival integrálja 
gazdasági és politikai rendszerét. Ezért voltam három évtizeden keresztül lelkes támogatója 
Málta uniós csatlakozásának, amelyet az Európai Parlament és a máltai képviselőház közötti 
vegyes bizottság tagjaként segítettem előkészíteni. A bel- és igazságügyi terület uniós 
vívmányainak máltai jogba történő átültetéséért is felelős voltam.

Politikai karrierem során alapvetően a Szerződésekben kifejezett és az Alapjogi Chartában 
összefoglalt európai értékekért küzdöttem, és azokat védtem.

Miniszterelnök-helyettesként és a képviselőház elnökeként rendszeresen foglalkoztam 
egészségügyi és a fogyasztóvédelmi témákkal. Ezek a témák az Európa alapját képező 
szolidaritás értékének elválaszthatatlan részét képezik, ezt a szolidaritást határozottan védeni 
kell, különösen a jelenlegi költségvetési megszorítások idején.

Úgy hiszem, hogy a kis mérete miatt a többi országokkal mindig is szoros kapcsolatokat 
fenntartó Máltán szerzett politikai tapasztalatom, ügyvédi szakmai hátterem, valamint a 
szerteágazó témájú jogszabályok szövegezésében és tárgyalásában szerzett sokéves 
tapasztalatom felvértez engem az uniós politikák kidolgozásához és végrehajtásához 
szükséges valamennyi eszközzel.
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Maradéktalanul kezeskedem munkám integritásáért és függetlenségéért. A biztosok 
magatartási kódexében előírt érdekeltségi nyilatkozatot kitöltöttem, és a nyilvánosság számára 
is elérhetővé tettem. Vállalom, hogy a nyilatkozatot változások esetén és legalább évente 
frissítem.

Teljes mértékben tudatában vagyok a Szerződésben előírt kötelezettségeknek (az EUSZ 17. 
cikkének (3) bekezdése, az EUMSZ 245. cikke) és különösen annak, hogy a biztosok nem 
fogadhatnak el utasításokat semmilyen kormánytól vagy más szervtől, és vállalom, hogy teljes 
mértékben tiszteletben tartom ezeket a kötelezettségeket.

Ugyanúgy tudatában vagyok az EUMSZ 245. cikkének, és vállalom, hogy teljes mértékben 
tiszteletben tartom ezt az előírást, amely a Bizottság tagjai által tiszteletben tartandó 
függetlenség és etikai elvek alapvető garanciáját tartalmazza, mindenekelőtt azon 
kötelezettséget, hogy tartózkodnak a feladataik ellátásával összeegyeztethetetlen 
cselekedetektől, hivatali idejük alatt nem folytatnak semmilyen egyéb – akár kereső, akár 
ingyenesen végzett – foglalkozást, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy megbízatásuk 
megszűnését követően feddhetetlenül és tartózkodóan járnak el kinevezések vagy előnyök 
elfogadásával kapcsolatban. Ünnepélyesen vállalom, hogy teljesítem az EUMSZ 245. 
cikkében meghatározott erkölcsi normákat és a biztosok 2011. áprilisában elfogadott 
magatartási kódexében foglaltakat.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy tartózkodom minden olyan állásponttól vagy helyzettől, 
amely megkérdőjelezné függetlenségemet, pártatlanságomat és a Bizottság szolgálata melletti 
elkötelezettségemet, mindenekelőtt nem látok el semmilyen más hivatali tisztséget vagy 
foglalkozást, és tartózkodom bármilyen más – akár kereső, akár ingyenesen végzett – szakmai 
tevékenység végzésétől.

Még 1998-ban a máltai kormány miniszteri hivatalába történő lépésemkor felhagytam az 
ügyvédi hivatás gyakorlásával, és minden kapcsolatot megszakítottam az ügyvédi irodámmal.
Nem rendelkezem semmilyen üzleti érdekeltséggel.

Kezeskedem róla, hogy tájékoztatni fogom a Bizottság elnökét arról, ha olyan helyzet állna 
elő, amely összeférhetetlenséghez vezetne hivatalos feladataim ellátásában.
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A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel és annak bizottságaival

2. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 
szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 
saját, illetve hivatalának tevékenysége okán?

Kötelezettséget vállalok, hogy az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság tevékenysége 
iránti politikai felelősségemet a kollegialitás elvével összhangban vállalom, és 
tevékenységemet a biztosi testület többi tagjával való teljes együttműködésben végzem. A 
biztosi testületen belüli erős kollegialitás támogatására szeretnék törekedni. Úgy hiszem, hogy 
ez – a portfólió természetéből adódóan – kiemelt feladatom. A sikeres egészségügyi és 
fogyasztói politika sok más biztossal történő szoros együttműködést igényel annak 
biztosítására, hogy ezek a témák valamennyi szakpolitikában kifejezésre jussanak. Örömmel 
állok elébe ennek a kihívásnak mivel a politikai karrierem során mindig nagy becsben 
tartottam és gyakoroltam a párbeszéd és konszenzus kultúráját munkatársaimmal és politikai 
ellenfeleimmel egyaránt. Ez nagy hasznomra lesz a biztosok testületén belül.

Jómagam is parlamenti képviselő vagyok. Máltán a kormány a parlament végrehajtó szerve. 
A kormány a parlamentből származik, és a kormánytagok egyben parlamenti képviselők. 
Ebben a tekintetben tehát sokéves tapasztalatom van a parlament felé történő 
elszámoltathatósággal és a parlamenttel való folyamatos együttműködéssel kapcsolatban. A 
végrehajtó hatalom elszámoltathatósága a nép képviselői felé az európai demokrácia egyik 
sarokköve. E meggyőződés vezérelt a máltai politikai karrierem során, különösen mivel 
egyidejűleg töltöttem be és töltöm be ma is a miniszteri tisztséget és a képviselőház elnöki 
posztját . Ebben a szellemben folytatnám, teljes politikai felelősséget vállalva az Európai 
Parlament felé.

Szándékaim szerint biztosítani fogom, hogy az Európai Parlamenttel, bizottságaival és 
tagjaival konstruktív politikai párbeszédet alakítsunk ki, amely a nyíltságra, az átláthatóságra, 
a kölcsönös bizalomra, a rendszeres jelentéstételre és információcserére épül, hogy lehetővé 
tegyük a Parlament számára, hogy hatékonyan gyakorolja demokratikus ellenőrző szerepét. 
Úgy vélem, kulcsfontosságú, hogy a politikaalakítás kezdeti szakaszában alakuljon ki a 
párbeszéd, hogy lehetővé váljék az európai polgárok Európai Parlament útján kifejezett 
nézeteinek valódi képviselete. Szavatolom, hogy az Egészség- és Fogyasztóügyi 
Főigazgatóság és közöttem lévő kapcsolatok a lojalitáson, a bizalmon, az átláthatóságon, a 
kétoldalú információáramláson és a kölcsönös segítségnyújtáson fognak alapulni.
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3. Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a 
kibővített együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament 
álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében, figyelembe 
véve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését is? A tervezett kezdeményezésekkel 
vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet 
a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal?

A Máltán betöltött különböző politikai szerepeim során megtanultam és értékeltem a 
parlament felé történő átláthatóság jelentős szerepét, és ezt a szellemet vinném tovább az 
Európai Parlamentben is. Feltétlen híve vagyok az erős intézményközi együttműködésnek, 
mivel az nemcsak a magas színvonalú és gyors döntéshozatal biztosításához szükséges, 
hanem a közigazgatás legitimációjának és elszámoltathatóságának megerősítéséhez is. 
Vállalom, hogy teljes mértékben végre fogom hajtani a keretmegállapodás nagyobb 
nyitottságra vonatkozó rendelkezéseit, melyek célja az átláthatóság javítása, valamint a 
Parlament és a Bizottság közötti információáramlás megkönnyítése.

Tekintettel arra, hogy a mostani Parlament hátralévő hivatali ideje korlátozott, a mandátumom 
idején kiemelt figyelmet kívánok fordítani a jelenlegi vagy az elkövetkezendő jogalkotási 
javaslatok megvalósítására. Készen állok ezért arra, hogy közeli és folyamatos párbeszédet 
kezdeményezzek a Parlamenttel, bizottságaival és tagjaival ezekről a javaslatokról.

Akkor, amikor Európa komoly kihívások elé néz, és keresi annak módját, hogyan tehetne 
szert nagyobb képviseletre és legitimitásra, nincs más választás, mint az Európai Parlamenttel 
történő jobb együttműködésre való törekvés. Máltai jogalkotóként mindig felismertem a 
megfelelő konzultáció jelentőségét a hatékony politikai döntéshozatal szempontjából. Európai 
szinten ez még nagyobb jelentőséget kap, mivel keményebben kell dolgoznunk azért, hogy 
áthidaljuk a polgáraink és köztünk lévő távolságot, és ezt hatékonyan és demokratikusan csak 
azzal a testülettel lehet elvégezni, amely a polgárainkat képviseli.

Teljes mértékben elkötelezem magam amellett, hogy szoros és folyamatos együttműködést 
folytassak a Parlamenttel, annak bizottságaival és tagjaival, különösen a Környezetvédelmi 
Bizottsággal, a Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottsággal, valamint a Belső Piaci 
és Fogyasztóvédelmi Bizottsággal és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsággal. A 
jogalkotási folyamatokon jóval túlmutató folyamatos, nyitott és konstruktív intézményközi 
együttműködés szükséges annak biztosítására, hogy az EU intézményi rendszere jól 
működjön. Folyamatos, rendszeres párbeszéd kezdeményezésére törekszem a 
keretmegállapodásban leírtaknak megfelelően, rendszeresen részt veszek a bizottsági 
értekezleteken, biztosítom az információ áramlását a megfelelő bizottságok elnökeivel, 
valamint mindig kész vagyok kétoldalú találkozókra és a bizottságok tagjaival folytatandó 
megbeszélésekre.

Ami a parlamenti álláspontok nyomon követését illeti, elkötelezem magam a 
keretmegállapodásban szereplő rendelkezések maradéktalan végrehajtása mellett. 
Maradéktalanul végrehajtom a keretmegállapodás információ és dokumentumok 
szolgáltatására vonatkozó rendelkezéseit, különös tekintettel arra, hogy a Parlament a 
Tanáccsal teljes együttdöntési hatáskörrel rendelkezik az egészségügyi és fogyasztói politika 
terén.
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Politikával kapcsolatos kérdések

4. Melyek azok a fő prioritások, amelyeknek megvalósítását célul tűzné ki az Ön 
számára javasolt tárca tekintetében, adott esetben figyelemmel a pénzügyi, 
gazdasági és szociális válságra, továbbá a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
aggodalmakra?

Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy hozzájáruljak az EU fő törekvéséhez: a jelenlegi 
gazdasági válságra adott határozott válaszhoz.. Ez az európai projekt hitelességének központi 
kérdése.

Az EU gazdaságának bizonyos kulcságazataiban kritikus fontossággal bír a megfelelő 
szabályozási keret, főleg az élelmiszerek, gyógyszerek, orvosi műszerek, kozmetikumok és az 
általános fogyasztóvédelem terén. Arra kívánok törekedni, hogy vezető szerepet töltsek be 
ezen keretek fenntartásában és továbbfejlesztésében annak egyidejű biztosításával, hogy ezek 
a reformok javítsák is ezen ágazatok versenyképességét, ami egyre fontosabb olyankor, 
amikor Európa egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságát éli át.

Kiemelt figyelmet szentelnék az egészségügyi ágazatnak. A tagállamok gazdasági nehézségei 
miatt manapság az egészségügyi rendszerekre nagy nyomás hárul. Az a szándékom, hogy 
együttműködjek a tagállamokkal annak érdekében, hogy az egyetemlegesség, a minőségi 
ellátáshoz való hozzáférés, az egyenlő bánásmód és szolidaritás közös értékeire építve 
biztosítsuk az EU egészségügyi rendszereinek fenntarthatóságát, azokat átláthatóbbá és a 
betegekkel szemben elszámoltathatóbbá tegyük. Ez valamennyi beteg hasznára válna. Nagy 
hangsúlyt szeretnék fektetni a nemrég elfogadott gyógyszerekről szóló jogszabályok 
megfelelő végrehajtására is, valamint együttműködnék a Parlamenttel és a Tanáccsal az 
orvostechnikai eszközökre és a klinikai kísérletekre vonatkozó jogszabályok 
felülvizsgálatának végrehajtásában, szem előtt tartva, hogy a betegbiztonság mindennél 
fontosabb. Azér t  is mindent megtennék, hogy minél gyorsabban beterjesszem a 
dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot a dohány- és 
kapcsolódó termékek belső piacának működtetése céljából, a lakosság és mindenekelőtt a 
fiatalok hatékonyabb védelmének egyidejű biztosításával.

A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari ágazatban fő prioritásom az elődeim által megkezdett, 
élelmiszerlánccal kapcsolatos munka befejezése, valamint az állatok, növények, vetőmagok, 
élelmiszerek és takarmányok szigorú szabályozás alatt álló belső piacának javítása és 
egyszerűsítése lenne. Elengedhetetlen fogyasztóink magas szintű védelme, valamint ezen 
ágazatok hitelessége és azon képessége, hogy biztonságos körülmények között kereskedjenek 
termékeikkel, de többet tehetünk és kell tennünk annak biztosítására, hogy a szabályok 
egyszerűbbek és könnyebben alkalmazhatóak, ellenőrizhetőbbek és kezelhetőbbek legyenek a 
gazdasági szereplők és a közigazgatási szervek számára. Azt is biztosítanunk kell, hogy 
magas szintű fogyasztóvédelmünk a harmadik országokból behozott élelmiszerekre is 
vonatkozzék.

Nagyon fontos az állampolgárok piacba vetett bizalma, amely befolyásolja a fogyasztást, és –
mivel a fogyasztói kiadások az EU GDP-jének 56%-át teszik ki – a növekedést. Az európai 
piac biztonsága elengedhetetlen a fogyasztói bizalom erősítéséhez. A fogyasztói politikában 
arra kívánok törekedni, hogy a fogyasztók kerüljenek az európai szakpolitika középpontjába.
Az elkövetkező években a fogyasztóügyi menetrend az intézkedések átfogó keretét nyújtja, 
amelynek súlypontja a jogszabályok érvényesítése lesz. A többi biztossal együttműködésben 
további kezdeményezéseket kívánok kidolgozni a bankszámlákkal és a termékbiztonsággal 
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kapcsolatosan, és kielégítően le kívánom zárni az alternatív és online vitarendezési 
javaslatokkal kapcsolatos tárgyalásokat.
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5. Melyek azok az egyedi jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, 
amelyeket szeretne – és milyen ütemezésben – megvalósítani? Milyen kötelezettségeket 
tud vállalni a tárcája hatáskörébe tartozó kérdésekben különösen a bizottságok 
prioritásaival kapcsolatban? Személyesen miképpen tudná garantálni a jogalkotási 
javaslatok megfelelő minőségét?

Biztosítani szándékozom, hogy a hozzám tartozó szakpolitika megfelelő szabályozási 
gyakorlat és mindenekelőtt független tudományos vélemények, az érdekelt felek széles 
körében végzett konzultációk, alapos jogi és gazdasági elemzések, valamint az arányosság és 
a szubszidiaritás szigorú betartása alapján kerüljön kidolgozásra.

Az EU-nak büszkének kell lennie a nagyfokú biztonság melletti elkötelezettségére és azokra 
az előnyökre, amelyeket ez a fogyasztók és a vállalkozások számára jelent. Az egészségügyi 
és a fogyasztói politika terén az elődeim által végzett jó munkát kívánom folytatni, és arra 
szeretnék építeni. A jelenlegi gazdasági válság idején folyamatosságra van szükségünk annak 
érdekében, hogy a Bizottság megbízatásának kezdetekor tett vállalásokat és közös céljainkat 
teljesítsük.

Aktívan elő kívánom mozdítani a folyamatban lévő számos jogalkotási eljárás megvalósítását 
az olyan javaslatokkal kapcsolatban, mint például az alternatív és az online vitarendezés, a 
speciális élelmiszerek, a határokon átnyúló egészségügyi veszélyek, a klinikai kísérletek és az 
orvostechnikai eszközök. Azzal együtt, hogy teljes mértékben tudatában vagyok ezen ügyek 
érzékeny természetének, készen állok arra, hogy minden segítséget megadjak a Parlamentnek 
annak érdekében, hogy ezen javaslatok elfogadására még a mostani Parlament hivatali 
idejében kerüljön sor.

Számos fontos jogszabálytervezet benyújtását is tervezem, többek között a 
dohánytermékekről, a termékbiztonságról, a bankszámlákról, az állati gyógyszerekről, az 
élelmiszer-higiéniáról, az állatok klónozásáról és az új élelmiszerekről. Elsőként a régóta 
szükségessé vált, a 2014–2020 közötti időszakra az élelmiszerekre és takarmányokra 
vonatkozó pénzügyi kiadások keretét létrehozó jogalkotási javaslatot nyújtanám be, és 
biztosítanám, hogy az erre a területre szánt kiadások olyan intézkedéseket támogassanak, 
amelyek bizonyítottan jelentős uniós hozzáadott értéket tartalmaznak. Ez a javaslat az 
állategészségügyre, a növényegészségügyre a vetőmagokra és az élelmiszerlánc hivatalos 
ellenőrzésére vonatkozó felülvizsgálati csomag részét képezné. Másik közvetlen prioritásom a 
dohánytermékekre vonatkozó javaslat, ahol célom a dohány- és kapcsolódó termékekre 
vonatkozó belső piac működésének megkönnyítése érdekében ambiciózusan és ugyanakkor 
kiegyensúlyozottan fellépni, a jelenlegi jogszabályok hiányosságait orvosolni, és biztosítani a 
magas szintű egészségvédelmet a Szerződés által kijelölt határokon belül. Ha elnyerném a 
biztosi tisztséget, ezt a javaslatot a lehető leggyorsabban benyújtanám a biztosi testületnek.

A betegek biztonsága a múltban nem a kielégítő ütemben növekedett, és a jelenlegi pénzügyi 
nehézségek növelik a további romlás kockázatát. A közeljövőben megjelenő jelentésre építve 
a tagállamokkal létrehozandó közös cselekvési terv kialakítására kívánok törekedni.

Mandátumom egyik kulcseleme a meglévő jogszabályok gyors végrehajtása és szigorú 
érvényesítése lenne. A jogszabályok érvényesítése a hatékony politikai döntéshozatal lényegi 
eleme, és ez még inkább igaz a források korlátozottsága idején. Ez egyaránt fontos a 
fogyasztók számára, akiknek a jogait érvényesíteni kell, valamint a vállalkozások számára az 
egyenlő feltételek megteremtése révén. Az elkövetkező évek fogyasztóvédelmi stratégiáját 
meghatározó új fogyasztóügyi menetrendben szereplő négy prioritás között is szerepel a 
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jogorvoslat és a jogszabályok érvényesítésének javítása. Úgy vélem, hogy közösen kell 
megtalálnunk a jogszabályok fokozottabb érvényesítésének módját, amelybe beletartozik az 
alternatív és az online vitarendezés, valamint a kollektív jogorvoslat is.

Az egészségügy témájában az egyetemlegesség, a minőségi ellátáshoz való hozzáférés, az 
egyenlő bánásmód és a szolidaritás közös értékeire építve folytatnám azt a fontos munkát, 
amely a tagállami egészségügyi rendszerek megreformálásához szükséges segítségnyújtásból 
áll. A jelenlegi gazdasági helyzet az öregedő lakossággal és az egészségügyi technológiák 
emelkedő költségeivel együtt nagy nyomást gyakorol az egészségügyi rendszerekre.

A jogalkotási javaslatok magas színvonala elengedhetetlen annak érdekében, hogy a betegek 
és fogyasztók a lehető legjobban kihasználják az előnyöket. A színvonalas jogalkotási 
javaslatok ugyanakkor az innováció serkentése révén a munkahelyteremtéshez, és ezáltal az 
európai ipar versenyképességének növeléséhez is hozzájárulnak. Személyemben egyesítem az 
ügyvéd, az oktató és az egyidejűleg a kormánynak és a nemzeti parlamentnek hosszú ideje 
dolgozó politikus tapasztalatát. Erre a tapasztalatra építenék annak érdekében, hogy 
hozzájáruljak a releváns javaslatok minőségének további javításához, annak biztosításával, 
hogy valamennyi javaslat magas színvonalú hatásvizsgálaton alapuljon.


