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ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA KOMISAŘE 

Johna DALLIHO

(Zdraví a ochrana spotřebitele)

Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

1. Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a 
to zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit 
plnění Vašich povinností v rámci Komise?

Pracoval jsem jako ministr v kabinetu maltské vlády téměř dvě desetiletí, kdy jsem zastával 
řadu ministerských postů, včetně úřadu ministra hospodářství, financí, zahraničních věcí a 
nyní ministra pro sociální politiku. Díky tomu jsem získal přehled o všech politikách, které 
jsou důležité i na evropské úrovni. Během těchto dvaceti let Malta nejprve jednala o vstupu 
do Evropské unie, což mi dalo možnost podrobně se seznámit s acquis communautaire. 
Následně se vypracovávaly nové politiky v rozvíjejícím se evropském rámci.

Má poslední funkce ministra odpovědného za sociální politiku, která zahrnuje i zdravotnictví, 
mi umožnila hlouběji proniknout do podstaty problémů, s nimiž se potýkají občané ve svém 
každodenním životě, a také porozumět jejich úsilí o zdravější život. 

Vzhledem k tomu, že jsem v rámci vnitrostátních kapacit působil v tolika oblastech, kde jsem 
vycházel ze své odborné kvalifikace v oblasti řízení a vždy se obzvláště zajímal o podporu 
inovací a kolektivního spoluvytváření změn, jsem přesvědčen o tom, že disponuji potřebnými 
nástroji, abych mohl své zkušenosti nabídnout Evropské unii.

Úřad, který mi byl přidělen, je velmi rozsáhlý a mé zkušenosti ministra v menší zemi mě na 
něj dobře připravily ve dvou významných aspektech. Zaprvé jsem zvyklý řešit velmi rozsáhlé 
úkoly. Za druhé jsem se naučil dosahovat kompromisů a spolupracovat s řadou partnerů při 
řešení celé řady otázek. Mojí motivací vždy bylo a nadále bude zajistit lepší život pro naše 
občany. V centru našeho vytváření politik i jejich realizace musí zůstat lidé.

Dokončil jsem v souladu s Kodexem chování komisařů prohlášení o zájmech, a to nyní 
zkoumají nejen poslanci tohoto Parlamentu, ale i veřejnost. Budu plně dodržovat povinnosti 
stanovené ve Smlouvě a nebudu přijímat pokyny od žádné vlády, ani jiného subjektu. Budu 
zcela ctít kodex chování. Rovněž slavnostně prohlašuji, že se zdržím jakéhokoli jednání 
neslučitelného s povahou své funkce evropského komisaře a nebudu během svého funkčního 
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období vykonávat žádné jiné zaměstnání, ať výdělečné či nikoli. Také se zavazuji jednat 
čestně a zdrženlivě, pokud jde o přijímání určitých funkcí nebo výhod po skončení mého 
mandátu, a v souladu s nejvyššími etickými standardy během svého funkčního období.

Rovněž se jasně zavazuji informovat předsedu Komise o jakékoli situaci, která by mohla 
znamenat střet zájmů při výkonu mých služebních povinností.

Správa úřadu a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory

2. Jak byste zhodnotil svoji úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 
odpovědnost za vykonávání svého úřadu a za činnost Vašich oddělení a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

Pevně věřím v sílu dialogu a spolupráce a vždy jsem usiloval o to najít možnost reformy a 
kompromis v zájmu dosažení konsensu v oblasti hlavních reforem. Jako člen sboru hodlám 
pokračovat v tomto duchu. Mým cílem je, aby prvním, kdo bude mít užitek z výsledků 
dosažených v rámci mého úřadu, byl evropský občan. Jsem si dobře vědom, že k tomu bude 
zapotřebí vytvořit silné vazby spolupráce mezi kolegy ve sboru. Oblast odpovědnosti, jež je 
mi přidělena, úzkou spolupráci vyžaduje, máme-li Evropě jako celku umožnit, aby těžila z 
veškerých možných výhod, které se jí nabízejí.

Přijmu politickou odpovědnost za činnosti v rámci své služby v těchto důležitých oblastech 
s vědomím, že je třeba ctít zásadu kolegiality, která je základem fungování Komise i sboru 
komisařů.

Avšak duch dialogu se neomezuje pouze na Komisi. Stejným principem se budu řídit, i pokud 
jde o vztahy s Evropským parlamentem. Jsem odhodlán zajistit konstruktivní politický dialog
s Parlamentem a jeho příslušnými výbory. Jsem přesvědčen o tom, že bychom měli politiky 
společně vytvářet, a nikoli se nad nimi přít. To je zásadní i vzhledem k tomu, že všechny 
legislativní iniciativy v mé oblasti zahrnují řádné legislativní postupy. To vše vyžaduje 
vytvoření otevřených a transparentních vztahů založených na vzájemné důvěře, pravidelném 
podávání zpráv a výměně informací, které umožní Evropskému parlamentu účinně vykonávat 
demokratickou kontrolu. Budu usilovat o dosažení takového dialogu, neboť jsem mimo jiné
pevně přesvědčen o hodnotě vašich názorů a síle vašich argumentů. 

Je také samozřejmé, že vztahy, které pěstuji se svými službami a četnými úředníky, kteří 
slouží Komisi, budou založené na loajalitě, důvěře a transparentnosti. Budu se se svým 
kabinetem vždy řídit potřebou dvousměrného toku informací a vytvoření vztahu vzájemné 
pomoci se službami, za které jsem odpovědný.

3. Jak konkrétně zamýšlíte zvýšit transparentnost postupů, posílit spolupráci 
s Evropským parlamentem a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na 
stanoviska EP a jeho výzvy k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 
probíhající postupy, jste připraven poskytovat EP stejné informace a dokumenty 
jako Radě?

Jako poslanec působící od roku 1987 plně chápu a uvědomuji si důležitost vztahů 
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transparentnosti a odpovědnosti exekutivy vůči Parlamentu. Klíčem k úspěšnému prosazování 
našich důležitých politik je vytvoření spolehlivého interinstitucionálního vztahu založeného 
na spolupráci. V Parlamentu vidím strážce prosazované legitimity a odpovědnosti. Jste 
primárním hlasem občana a instancí, která nejlépe zohledňuje jeho zájmy a aspirace. 
Budování takových vztahů přispěje k dalšímu posílení zásad řádné správy věcí veřejných a 
účinnosti, které naprosto vyznávám. 

Budu v maximální míře sledovat a provádět ustanovení rámcové dohody, pokud jde o tok 
informací mezi našimi dvěmi institucemi, a podporovat otevřenost a transparentnost. Tím 
však transparentnost nekončí. Jednou z mých priorit bude v rámci mé vlastní oblasti politiky 
přispívat k širším snahám Komise o posílení transparentnosti pro evropské občany.

Záleží mi rovněž na širokém zapojení zúčastněných stran a těším se na dokončení prvního 
kola jednání s nimi, které jsem zahájil okamžitě poté, co jsem se dozvěděl o svých 
povinnostech. Zúčastněné strany budou v centru naší pozornosti při rozvíjení politik a řešení 
zájmů našich občanů v oblastech zdraví a ochrany spotřebitele. 

Budu se snažit vybudovat solidní a pevný vztah, a to zejména s výbory ENVI, IMCO a AGRI. 
Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se konsoliduje váš hlas a současně posiluje moje 
účast. Zasazuji se o pravidelný a trvalý dialog s těmito výbory a jsem připraven k jakékoli 
debatě. Stejně chci požádat i já vás, abyste mi byli k dispozici, budu-li chtít využít vašich 
názorů a stanovisek k významným otázkám. Mohu členy Evropského parlamentu ujistit o 
tom, že se mnou mohou kdykoli v případě potřeby navázat oboustranné kontakty za účelem 
vyjádření specifických zájmů.

V souladu s rámcovou dohodou, která řídí naše vztahy, vás chci ujistit, že v případě potřeby 
poskytnu pohotové a jasné informace a reakce na názory vyjádřené na půdě tohoto 
Parlamentu. 

Otázky týkající se svěřené oblasti politik

4. Jaké tři priority jste si stanovil v rámci Vašeho navrženého postu a jak hodláte 
v případech, kde je to vhodné, zohlednit finanční, hospodářskou a sociální krizi a 
otázky spojené s udržitelným rozvojem?

Věřím, že mohu přispět k plnění zastřešujících Barrosových cílů týkajících se udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti a inovací ve prospěch evropských občanů. V době hospodářských a 
sociálních krizí je zásadní zachovat jako prioritu sektor zdravotnictví. Neméně důležité je 
zaměřit se na spotřebitele, kteří jsou v takovém období prvními oběťmi negativních trendů 
v oblasti trhu a zaměstnanosti a současně i hnací silou při dosahování obnovy a udržitelného 
růstu. 

Klíčové výzvy, pokud jde o sektor zdravotnictví, souvisejí i nadále s udržitelností a 
dostupností zdravotnických služeb v rychle se proměňující demografické realitě. Úkoly s tím 
spjaté přesahují národní hranice a jsou společné Evropské unii jakožto celku. Na důležitosti 
nabývají zejména nyní, v době hospodářského útlumu, kdy jsou národní rozpočty vystaveny 
zvýšeným tlakům. 
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Občané požadují lepší služby a v případě existence volby musí mít jakožto spotřebitelé 
možnost volbu učinit. To neplatí pouze v sektoru zdravotnictví ale v celé společnosti. 
S konsolidací jednotného trhu budou spotřebitelé hledat a využívat různé příležitosti. Tím se 
také stávají klíčovou hnací silou hospodářského růstu, a je proto rozhodující, aby se jim do 
rukou dostaly ty správné nástroje.

Mojí první prioritou bude dokončení strategie potravinového řetězce a úsilí o zlepšení 
regulace v rámci našeho vysoce regulovaném vnitřního trhu se zvířaty, rostlinami, semeny, 
potravinami a krmivy za účelem podpory evropského zemědělsko-průmyslového odvětví a
inovací za současného zohlednění zdraví a zájmů spotřebitelů a životního prostředí. V této 
oblasti zůstává primární zásadou „bezpečnost především“. To však neznamená nulové riziko, 
nebo že bychom neměli přijímat opatření na posílení růstu a inovací. 

Mojí druhou prioritou bude přispět v rámci oblasti působnosti Komise k rozvoji účinných 
systémů zdravotní péče ve všech členských státech, které občanům zajistí delší a zdravější 
život. Budu usilovat o to, aby se zvýšila délka zdravého života – průměrný počet let života 
v dobrém zdraví, který mohou občané očekávat. Zaměřím se také na opatření k zajištění 
dostupných, bezpečných a účinných léčivých přípravků pro pacienty v celé EU. Integrace 
farmaceutické oblasti do veřejného zdraví skutečně vyžaduje důkladné řízení a já se na tento 
úkol těším. Musíme usilovat o oživení tohoto sektoru prostřednictvím inovací a zvýšení jeho 
hospodářské konkurenceschopnosti. To není v rozporu s prvořadou zásadou bezpečnosti 
pacienta. Všechny tyto oblasti skýtají značný potenciál, a to nejen pokud jde o zlepšení 
zdraví, ale i rozvoj hospodářství a budoucí udržitelnosti našich zdravotních systémů. Mým 
cílem bude vytvořit v rámci celé Komise silné vazby, aby se pozornost opravdu zaměřila na 
oblasti skýtající přidanou hodnotu a možnosti rozvoje synergií v takových resortech, jako je 
vzdělávání nebo životní prostředí. Věřím, že se při naplňování tohoto ambiciózního cíle budu 
moci spolehnout na podporu Evropského parlamentu.

V oblasti spotřebitelské politiky je mojí prioritou umístit do centra fungování vnitřního trhu 
spotřebitele.V první řadě budu usiloval o další šíření informací pro spotřebitele, aby měli 
možnost činit informovaná rozhodnutí. Představuji si, že bych se nejprve zaměřil především 
na podporu řešení zásadního problému udržitelné spotřeby s cílem zajistit udržitelné chování 
spotřebitele, ale také zachování přístupnosti a finanční dostupnosti základních služeb pro 
všechny občany. Za druhé zaměřím pozornost na svůj díl odpovědnosti za digitální vnitřní trh, 
kde bych rád zajistil, aby při transakcích online nebyla omezována práva spotřebitele. To 
bude klíčový motor obnovy a překonání hospodářských a sociálních krizí. Budu při řešení 
těchto úkolů spolupracovat s komisaři odpovědnými za oblast spravedlnosti, základních práv 
a občanství a digitální agendu s vnitrostátními orgány a zároveň vést další debaty na téma 
kolektivního domáhání se práv spotřebitelů.

5. Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém 
harmonogramu? Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde o 
priority a žádosti, které v souvislosti s těmito iniciativami vznesou výbory EP a 
které budou spadat do oblasti Vaší působnosti? Jak máte v úmyslu osobně 
zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

Budu usilovat o to, aby navrhovaná legislativa byla přínosem pro občany a nebyla zátěží, 
pokud jde o byrokracii a náklady pro podniky. Za tímto účelem zapojím zúčastněné strany a 
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především Parlament do počátečních fází přípravy, aby se prozkoumaly citlivé aspekty 
různých návrhů. Bude v široké míře využívat posouzení dopadů, a to v některých případech 
i u delegovaných aktů, aby se zajistila účinnost a čistý přínos legislativních iniciativ.

V současnosti probíhá práce v celé řadě tematických oblastí, jako je přeshraniční zdravotní 
péče, informace o potravinách, kvalita a bezpečnost orgánů, nové potraviny, biocidní 
přípravky a balíček farmaceutických návrhů. V této práci se bude pokračovat, ale její 
dokončení závisí na rozhodovacích postupech. Jsem si vědom citlivých aspektů, které se 
s těmito úkoly pojí, a chci s vámi a se všemi zúčastněnými stranami prozkoumat správná a 
rychlá řešení.

Zaměřím se na dokončení legislativních návrhů, jako je strategie v oblasti zdraví zvířat a 
rostlin a přezkum právních předpisů upravující oblast osiva,  veterinárních léčiv, 
zdravotnických prostředků a klinických zkoušek. Společná práce na těchto úkolech by měla 
vést k přijetí příslušných návrhů, a to nejpozději do poloviny funkčního období této Komise.

Těším se na připravovanou hodnotící zprávu o fungování Evropské agentury pro léčivé 
přípravky a v tomto kontextu také na zhodnocení, zda existuje oblast působnosti pro opatření 
k optimalizaci uvádění nových léků na trh co nejrychleji a s minimálními náklady.

Jsem si vědom obrovské práce, kterou vykonali moji předchůdci v oblasti ochrany
spotřebitele, budu z ní neustále vycházet. Chápu, že některé z legislativních návrhů, jako 
např. informace o výrobcích a kolektivní odškodnění a bezpečnost spotřebitelů, vyvolávají 
tlaky z protichůdných stran, a budeme proto provádět další konzultace a usilovat o dosažení 
kompromisu v zájmu co nejúčinnějšího řešení. Iniciativa v oblasti hodnotících tabulek 
spotřebitelů bude pokračovat a bude rozšířena tak, abychom měli jasnou představu o realitě 
vztahů dodavatel – spotřebitel. 

Klíčem k účinné spotřebitelské politice je prosazování práva. Bude posílen boj proti padělání, 
neboť jde nejen o urážku spotřebitele, ale i o útok na hospodářský blahobyt Evropy, neboť 
dochází k narušování inovací. Jsem připraven spolupracovat se svými kolegy komisaři 
odpovědnými za oblast spravedlnosti, základních práv, občanství a daňových ustanovení, 
abychom vypracovali účinná řešení zájmů spotřebitelů. Jsem pevně odhodlán tuto situaci řešit 
a rád bych zapojil i Parlament a všechny zúčastněné strany v zájmu rozvoje iniciativ pro boj 
proti praktikám internetového padělání v oblasti farmaceutických výrobků. Dobře vím, že
půjde o náročný úkol, který bude vyžadovat zapojení celé řady institucí a vnitrostátních 
orgánů.

Evidentně je zapotřebí zlepšit monitorování a podávání zpráv Evropskému parlamentu 
prostřednictvím zkvalitnění údajů o stížnostech, průzkumů trhu a dozoru nad trhem, aby se 
zlepšilo provádění předpisů a posílila spolupráce mezi Komisí a Evropským parlamentem. 
Prioritou pro mě zůstane umožnit spotřebitelům EU využívat možných výhod elektronického 
obchodu, a to prostřednictvím podrobného monitorování daných problémů a spolupráce s 
kolegy komisaři za účelem odstranění již zjištěných překážek.

Veškeré politická opatření týkající se oblastí, jako je klonování a nanotechnologie, budou 
vycházet z vědeckých poznatků a ctít etické hodnoty, ale současně i usilovat o posílení 
rozvoje inovací v Evropě za současného odstranění rizik pro naše občany. Stejně tak se ve 
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svých činnostech zaměříme i na oblast vědeckých výzkumů, pokud jde o geneticky 
modifikované organismy, kdy se zasadím o naplňování pokynů předsedy Komise ohledně 
kultivace.

Budu spolupracovat se svými kolegy ve sboru při hledání způsobů jak podpořit iniciativy 
členských států na posílení udržitelnosti a účinnosti jejich zdravotních systémů, aby 
vycházely vstříc potřebám proměňující se demografické reality, které po celé Evropě 
pociťujeme. Zásadním prvkem nového akčního plánu pro životní prostředí a zdraví je zajistit 
kvalitu vnitřního ovzduší a účinně prosadit nedávné doporučení Rady o nekuřáckém prostředí. 
Hodlám spolupracovat s komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění na 
tom, aby se přijalo opatření na ochranu pracovníků před tabákovým kouřem v prostředí. Budu 
nadále vyzývat členské státy k tomu, aby začaly používat názorná varování pro označení 
tabákových výrobků, a společně s komisařem pro vzdělání, kulturu, vícejazyčnost a mládež
posoudit, nakolik se sníží přitažlivost užívání tabáku, zejména u mladých lidí. Znovu zvážíme 
financování skupin pacientů z prostředků programu veřejného zdraví s cílem bez jakéhokoli 
střetu zájmů podpořit neziskové organizace, které účinně zastupují skupiny pacientů.


