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ОТГОВОРИ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

НА ВЪПРОСНИКА ДО КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА 
КОМИСИЯТА

Джон ДÀЛИ:

(Здравеопазване и защита на потребителите)

Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

1. Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 
изпълнявате функциите на член на Комисията и работите за общия 
европейски интерес, по-специално в  областта, за която бихте отговаряли? 
Каква е Вашата мотивация? Какви гаранции за Вашата независимост сте в 
състояние да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин ще 
гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да 
породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 
рамките на Комисията?

В продължение на почти две десетилетия изпълнявах длъжността министър в кабинета 
на малтийското правителство, като съм заемал постове с различни портфейли, в това 
число поста на министър на икономиката, на финансите, на външните работи, а 
понастоящем — на социалната политика. По този начин придобих общ поглед върху 
всички политики, които имат значение на европейско равнище. През тези двадесет 
години Малта първоначално водеше преговори за влизането си в Европейския съюз, 
като това ми предостави възможност да се запозная по-подробно с достиженията на 
общностното право. Впоследствие бяха разработени нови политики в рамките на 
развиваща се Европа.

Последно заеманият от мен пост на министър на социалната политика, която обхваща и 
здравеопазването, ми предостави възможност за по-задълбочено разбиране на 
проблемите, пред които ежедневно са изправени гражданите, както и стремежът им към 
по-здравословен начин на живот.

Тъй като на национално равнище съм заемал длъжности в толкова широк кръг области, 
като съм се основавал на професионалната си квалификация в областта на 
управлението и винаги съм проявявал особен интерес към насърчаване на иновациите и 
към предизвикваната със съвместни усилия промяна, смятам, че разполагам с 
необходимите умения и съм готов да предложа опита си на разположение на 
Европейския съюз.
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Възложеният ми портфейл е с много широк обхват и опитът ми като министър в 
сравнително малка държава ми предоставя две предимства в това отношение. На първо 
място, аз съм привикнал с широки по обхват отговорности. На второ място, зная как да 
постигам компромиси и да сътруднича с широк кръг лица по различни въпроси. Винаги
съм се ръководил и ще продължа да се ръководя от необходимостта за осигуряване на 
по-добър живот за нашите граждани.  Хората трябва да продължават да бъдат в центъра 
на вниманието при създаването и изпълнението на нашите политики.

Попълнил съм декларацията за интереси, предвидена в Етичния кодекс на членовете на 
Комисията, и тя ще бъде предмет на разглеждане не само от членовете на тази 
институция, но и от обществеността. Ще изпълнявам изцяло предвидените в Договора 
задължения и няма да приемам указания от нито едно правителство или от друг орган.
Ще спазвам изцяло Етичния кодекс. Също така тържествено обявявам, че ще се 
въздържам от всякакво действие, несъвместимо с естеството задълженията ми като 
член на Европейската комисия, и че по време на своя мандат няма да заемам друга 
платена или неплатена длъжност. Задължавам се също така да действам с почтеност и 
въздържаност относно приемането на определени постове или облаги след края на 
мандата си и да спазвам най-високите етични стандарти по време на мандата си.

Освен това ясно поемам задължението да уведомя председателя на Комисията за всяко 
положение, което може да е свързано с конфликт на интереси при изпълнението на 
официалните ми задължения.

Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент и неговите 
комисии

2. Как бихте определили Вашата роля като член на колегията на Комисията? В 
какъв аспект бихте се считали за отговорен пред Парламента за действията 
си и тези на поверените Ви служби?

Твърдо съм убеден в силата на диалога и сътрудничеството и винаги съм се стремял 
към реформи и постигането на компромис, като съм успявал да постигна консенсус по 
основни реформи. Възнамерявам да продължа в този дух и по отношение на дейността 
си в рамките на колегията. Моята цел ще бъде европейският гражданин да може да 
усети предимствата на възможностите, предлагани от съществуването на поверения ми 
портфейл. Известно ми е, че за да постигна това, е необходимо за изградя здрави 
отношения на сътрудничество с останалите членове на колегията. Възложените ми 
области на отговорност изискват подобно тясно сътрудничество, за да можем да дадем 
възможност на Европа като цяло да усети потенциалните им предимства. 

Ще поема своята политическа отговорност за дейностите на поверените ми служби в 
тези важни области, като осъзнавам необходимостта от спазването на принципа на 
колегиалност, който е основополагащ за функционирането на Комисията и на 
колегията от нейните членове.

Този дух на диалог не се ограничава само в рамките на Комисията. Това е начало, което 
ще бъде ръководно и в отношенията ми с Европейския парламент. Ангажирам се да 
гарантирам конструктивен политически диалог с Парламента и съответните комисии в 
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него. Убеден съм, че трябва заедно да градим политики, а не да спорим по тях. Това е 
от жизнено важно значение, като се има предвид и че законодателните инициативи в 
обхвата на моята компетентност се извършват по общата законодателна процедура. 
Всичко това изисква създаването на отношения на откритост и прозрачност, основани 
на взаимното доверие, редовното осведомяване и обмен на информация, което ще 
позволи на Европейския парламент да упражнява ефективно демократичен контрол. 
Ще се стремя към постигането на такъв диалог и защото твърдо вярвам в стойността на 
Вашите становища и в силата на Вашите доводи.

От само себе си се разбира и че отношенията, които ще поддържам с поверените ми 
служби и с големия брой длъжностни лица, които работят в Комисията, ще се 
основават на лоялност, доверие и прозрачност. Ръководна за мен ще бъде 
необходимостта от наличието на двупосочен поток от информация и ще изградя 
отношения на взаимна помощ със службите, за които следва да отговарям.

3. Какви конкретни ангажименти сте готов да поемете с оглед постигането на 
по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на 
ефективни действия във връзка с позиции и искания на Парламента по 
законодателни инициативи, включително във връзка с влизането в сила на 
Договора от Лисабон? Готов ли сте да предоставите на Парламента 
информация и документи на равнопоставени начала със Съвета по 
отношение на предвидени инициативи или текущи процедури?

В качеството си на член на парламента от 1987 г. насам, осъзнавам и оценявам в пълна 
степен значението на прозрачността и отчетността на изпълнителната власт пред 
парламента. Изграждането на добри отношения на сътрудничество между 
институциите е ключ за напредъка на нашите значими политики. Според мен 
парламентът е стожер на повишената законност и отчетност. Вие сте основният глас на 
гражданите и сте средството, посредством което те най-добре изразяват своите 
проблеми и стремежи. Изграждането на такива отношения ще бъде допълнителен 
принос към принципите на доброто управление и на ефективността, с които съм 
ангажиран в пълна степен.

Ще съблюдавам и прилагам изцяло разпоредбите на Рамковото споразумение относно 
потока на информация между нашите две институции в съответствие с разпоредбите на 
новия Договор. Прозрачността обаче не се изчерпва с това. Приоритет ще бъде 
приносът към по-обхватните усилия на Комисията за по-голяма прозрачност спрямо 
гражданите на Европа и в областта на политиките, за които отговарям.

Поемам ангажимент и за постигането на по-голяма ангажираност на заинтересованите 
страни и очаквам с нетърпение да приключа първия кръг от срещи с тях, който 
започнах веднага след като се запознах с отговорностите си. Заинтересованите страни 
ще бъдат в центъра на нашето внимание при развитието на нашите политики и при 
стремежа ни да се справим с проблемите на нашите граждани в областта на 
здравеопазването и защитата на потребителите. 

Ще се стремя да изградя стабилни и устойчиви отношения, по-специално с 
парламентарните комисии за околна среда, здравеопазване и безопасност на храните 
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(ENVI), за вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) и за земеделие и 
развитие на селските райони (AGRI). Влизането в сила на Договора от Лисабон сплоти 
Вашия глас и укрепи моята ангажираност. Ангажирам се да водя редовен и устойчив 
диалог с посочените парламентарни комисии и да бъда на разположение винаги, когато 
смятате, че е налице необходимост от дискусия. Независимо от това, ще се обърна с 
молба към Вас да проявите готовност да се ангажирате заедно с мен по важни 
инициативи, по които бих искал да мога да разчитам на ползотворните ви възгледи и 
становища. Ще бъда на разположение, ако имате нужда от установяването на 
двустранни контакти с мен, за да повдигнете конкретни проблеми.

Както се предвижда в Рамковото споразумение, което урежда нашите отношения, ще се 
отзова на необходимостта да Ви предоставя бързо ясна информация и ще Ви държа в 
течение на становищата, изразени в тази институция. 

Въпроси по отношение на политиката

4. Кои са трите основни приоритета, които имате намерение да следвате като 
част от Вашия портфейл, като вземате предвид, при необходимост, 
финансовата, икономическа и социална криза, както и съображенията, 
свързани с устойчивото развитие?

Убеден съм, че мога да допринеса към всеобхватните цели на председателя Барозу за 
устойчивост, конкурентоспособност и иновации за благото на европейския гражданин. 
В период на икономическа и социална криза необходимостта секторът на 
здравеопазването да бъде запазен като приоритет е от ключово значение. Със същата 
степен на значимост е и насочването на вниманието към потребителя, който в такъв 
период понася последиците от неблагоприятните тенденции в развитието на 
икономическия и трудовия пазар и в същото време е двигател за намирането на изход 
от кризата и устойчив растеж. 

Основните предизвикателства по отношение на сектора на здравеопазването 
продължават да са свързани с устойчивото предлагане и достъпността на услуги по 
здравеопазване в променяща се с бързи темпове демографска действителност. Това 
предизвикателство надхвърля националните граници и е общо за Съюза като цяло. Това 
е специфичен проблем в период на икономически спад, в който натискът върху 
националните бюджети нараства.

Гражданите искат по-добри услуги и когато са изправени пред избор трябва да имат 
правото да направят този избор като потребители. Това не важи само за сектора на 
здравеопазването, но и за цялото общество. С утвърждаването на единния пазар 
потребителите ще търсят възможности и ще ги използват. По този начин потребителите 
са основни двигатели на икономическия растеж и предоставянето на подходящи 
средства на тяхно разположение е от решаващо значение.

Първият ми приоритет ще бъде да довърша стратегията за хранителната верига и да 
подтикна към по-добро регулиране на нашия във висока степен регулиран вътрешен 
пазар за животни, растения, семена, храни и фуражи, с цел да се стимулира 
европейската селскостопанска промишленост и да се насърчават иновациите, като 
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същевременно се зачитат здравето и интересите на потребителите и околната среда. В 
тази област всеобщ принцип продължава да бъде „сигурността е приоритет“. Това 
обаче не означава пълната липса на риск или че не трябва да предприемаме действия за 
засилване на растежа и иновациите.

Вторият ми приоритет ще бъде в рамките на областта на компетентност на Комисията 
да допринеса за развитието на ефективни и ефикасни системи на здравеопазване във 
всички държави-членки, които да доведат до по-дълъг и по-здравословен живот на 
хората. Ще се стремя да гарантирам увеличаване на „продължителността на живота в 
добро здраве“ – средно очаквания брой години, през които гражданите се радват на 
добро здраве. Ще наблегна твърдо на мерките за профилактика на заболяванията, както 
и на това да направя достъпни, безопасни и ефикасни лекарствата, които са на 
разположение на пациентите в целия ЕС. Действително, интегрирането на 
фармацевтичния сектор в общественото здравеопазване е въпрос, които изисква 
внимателно управление, и аз очаквам с нетърпение това предизвикателство. Трябва да 
се стремим към съживяване на този сектор посредством иновации и посредством 
укрепване на икономическата му конкурентоспособност. Това не е в противоречие с 
основополагащия принцип на безопасност на пациентите. Всяка от тези три области 
има значителен потенциал за гарантирането на съществени ползи за здравеопазването, 
а също и за икономиката, и за осигуряване на устойчивото развитие на нашите системи 
за здравеопазване в бъдеще.  Моята цел ще бъде да изградя устойчиви връзки в рамките 
на Комисията, за да гарантирам насочването на усилията ни към сфери, в които се 
реализира добавена стойност и в които може да се постигне благоприятно 
взаимодействие с области като образованието и околната среда. Силно се надявам, че 
мога да разчитам на подкрепата на Парламента при преследването на тази амбициозна 
цел.

Моите приоритети в областта на политиката за защита на потребителите ще бъдат 
потребителите да продължат да бъдат в основата на функционирането на вътрешния 
пазар. На първо място, ще продължа да предоставям повече информация на 
потребителите, за да им предоставя правото да правят информиран избор. Според мен 
това може да се постигне първо посредством съсредоточаване на усилията върху 
популяризирането на съществения въпрос за устойчиво потребление с оглед на 
постигането на устойчиво потребителско поведение, като същевременно основните 
услуги продължават да бъдат достъпни и постижими за всички граждани. На второ 
място, ще се концентрирам върху своя дял от отговорността за цифровия вътрешен 
пазар, най-вече посредством гаранции, че правата на потребителите при онлайн сделки 
няма да бъдат застрашени. Това ще бъде ключов допринасящ фактор към стремежа към 
изход от икономическата и социалната криза. Ще работя по тези въпроси с членовете 
на Комисията, които отговарят за въпросите на правосъдието, основните права и 
гражданството и за цифровите технологии, както и с националните органи и ще се 
стремя към по-нататъшни дискусии по въпроса за правото на колективна защита на 
потребителите.

5. Какви конкретни законодателни и незаконодателни инициативи 
възнамерявате да предложите и съгласно какъв график? Какви конкретни 
ангажименти можете да поемете, по-специално във връзка с приоритетите и 
исканията на комисиите, приложени към настоящия въпросник, които 
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попадат в  сферата на Вашия портфейл? Как лично бихте гарантирали 
доброто качество на законодателните предложения?

Ще се стремя да гарантирам, че законодателните предложения ще са от полза за 
гражданите и няма да бъдат свързани с прекомерна бюрокрация и разходи за 
стопанския сектор. За да постигна това, ще включа заинтересованите страни и преди 
всичко Парламента в ранния етап на изготвяне, за да установя чувствителните страни 
на различните предложения. Оценката на въздействието ще бъде широко използвана 
също и в определени случаи на делегирани актове, за да се гарантира ефективност и 
отчетлива полза от законодателните инициативи.

Ще продължи работата по някои текущи дейности като трансгранично здравеопазване, 
информация за храните, качество и безопасност на органите, нови храни, биоциди и 
пакета с предложения във фармацевтичния сектор. Приключването на работата по тях 
зависи от процеса на вземане на решения. Известно ми е, че това са въпроси с 
чувствителен характер и искам да търся заедно с Вас и с всички заинтересовани страни 
правилни и бързи решения по тях.

Моята цел ще бъде завършване на законодателните предложения като стратегията за 
здравето на животните, стратегията във връзка с фитосанитарните въпроси, 
преразглеждане на законодателството относно семената, ветеринарните лекарствени 
продукти, медицинските изделия и клиничните изпитвания. Съвместната работа по 
тези теми следва да доведе до приемането на съответните предложения до средата на 
мандата на настоящата Комисия.

С нетърпение очаквам предстоящия доклад за оценката на работата на Европейската 
агенция по лекарствата и в този контекст да направя преценка дали е възможно 
приемането на мерки, с които можем да оптимизираме възможно най-бързо пускането 
на пазара на нови лекарства при минимални разходи.

Известна ми е огромната работа, която са свършили моите предшественици в областта 
на защитата на потребителите, и усърдно ще я доразвивам. Тъй като осъзнавам, че 
някои от предложенията като информацията относно продукти и колективната защита 
на потребителите създава напрежение от насрещните страни, ще се стремим към по-
нататъшни консултации и ще се стараем да постигнем консенсус за резултатна 
позиция. Инициативата за Индекса за развитие на пазарите на дребно ще бъде 
продължена и обхватът ѝ ще бъде разширен, така че да можем да придобием ясна 
представа за действителното състояние на отношенията между доставчици и 
потребители.

Прилагането на законодателството е ключ към ефективна политика за защита на 
потребителите и борбата срещу фалшифицирането ще бъде засилена, не само защото то 
е обидно за потребителите, но и защото засяга икономическото благополучие на 
Европа, по-специално като препятства иновациите. Готов съм да работя със своите 
колеги, членове на Комисията, които отговарят за въпросите на правосъдието, 
основните права и гражданството и на данъчното облагане, за да разработим ефективни 
ответни мерки в интерес на потребителите. Дълбоко ангажиран съм с този въпрос и бих 
искал да ангажирам Парламента и всички заинтересовани лица да разработят 
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инициативи за борба срещу търговията с фалшиви лекарствени продукти по 
интернет. Известно ми е, че това е огромна задача, която изисква участието на 
многобройни служби и национални органи.

Определено се нуждаем от по-добро наблюдение и отчетност пред Европейския 
парламент посредством подобрени данни относно жалбите, пазарни проучвания и 
надзор на пазара, за да усъвършенстваме правоприлагането и укрепим 
сътрудничеството между Комисията и Европейския парламент. Приоритет за мен ще 
продължава да бъде предоставянето на възможност на потребителите в ЕС да се 
възползват от потенциалните предимства на електронната търговия посредством 
внимателното наблюдение на този въпрос и работата с колегите, членове на Комисията, 
за премахване на вече установените пречки.

Всички политики по въпроси като клонирането и нанотехнологиите ще продължат да 
се основават на научни факти и ще зачитат етичните ценности, като се стремят към 
засилването на иновационния импулс на Европа и същевременното премахване на 
опасностите за нашите граждани. Също така в областта на генетично модифицираните 
организми нашите действия ще продължават да бъдат водени от науката и аз ще 
прилагам на практика насоките на председателя на Комисията относно култивирането.

Ще работя с колегите си в колегията, за да се гарантира намирането на пътища за 
подпомагане на действията на държавите-членки за устойчиви и ефективни системи за 
здравеопазване, с цел да се откликне на нуждите на променящата се демографска 
действителност, пред която сме изправени в цяла Европа; за да се гарантира качеството 
на въздуха в затворени помещения, което е основен елемент на нов план за действие 
„Околна среда и здраве“, както и за ефективното прилагане на препоръката на Съвета 
за среда без тютюнев дим. Ще ряботя с члена на Комисията, отговарящ за въпросите на 
заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване за приемането на мерки за 
защита на работниците от тютюнев дим в заобикалящата ги среда. Ще продължавам да 
насърчавам държавите-членки да използват графични предупреждения върху етикетите 
на тютюневите изделия и, заедно с члена на Комисията, отговарящ за въпросите на 
образованието, културата, многоезичието и политиката на младежта, да проучвам 
начините да се направи употребата на тютюн по-малко привлекателна, особено за 
младите хора. Финансирането на групи от пациенти по програмата за здравеопазване 
ще бъде преразгледано, с цел да се подпомагат организации с идеална цел, които 
действително представляват групи от пациенти, без да е налице никакъв конфликт на 
интереси.


