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SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS

SPØRGSMÅL TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR

John DALLI

(Sundhed og forbrugerpolitik)

Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed

1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har 
særlig relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's 
almene interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad 
motiverer Dem? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-
Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller 
fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i 
Kommissionen?

Jeg har i næsten to årtier været minister i den maltesiske regering, idet jeg har haft ansvaret 
for en række områder, blandt andet som økonomiminister, finansminister, udenrigsminister og 
nu socialminister. Dette har givet mig et overblik over samtlige politikområder, som også er 
af relevans på europæisk plan. I løbet af disse tyve år forhandlede Malta for første gang om 
tiltrædelse af Den Europæiske Union, hvilket gav mig lejlighed til at sætte mig ganske 
grundigt ind i EU-retten. Efterfølgende blev der udarbejdet nye politikker inden for den 
europæiske ramme, som var i stadig udvikling.

Mit seneste hverv som minister med ansvar for socialpolitikken, der også omfatter sundhed, 
har givet mig et dybere indblik i de problemer, borgerne oplever i deres hverdag, og i deres 
ønske om et sundere liv.

Det, at jeg har arbejdet med dette brede spektrum af sagsområder på nationalt plan - hvor jeg 
har baseret mig på mine erhvervsmæssige kvalifikationer inden for ledelse og altid i særlig 
grad har interesseret mig for at fremme innovation og skabe forandringer i fællesskab - giver 
mig en tro på, at jeg besidder de nødvendige redskaber, og jeg er parat til at stille min erfaring 
til rådighed for Den Europæiske Union.

Det ansvarsområde, jeg er tiltænkt, er meget omfattende, og min erfaring som minister i et 
mindre land giver mig to fordele med hensyn til varetagelsen af disse opgaver. For det første 
er jeg i særlig grad vant til meget brede ansvarsområder. For det andet har jeg lært at indgå 
kompromiser og at samarbejde med flere forskellige parter om flere forskellige emner. Min 
motivation har altid været og vil vedblive at være behovet for at sikre vore borgere et bedre 
liv. Det må til stadighed være mennesket, der er i fokus, når vi udformer og gennemfører vore 
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politikker.

Jeg har i overensstemmelse med adfærdskodeksen for kommissærer afgivet en 
interesseerklæring, og denne er tilgængelig for ikke blot Europa-Parlamentets medlemmer, 
men også den brede offentlighed. Jeg vil helt og fuldt opfylde de forpligtelser, der påhviler 
mig i henhold til traktaten, og jeg vil ikke modtage instruktioner fra nogen regering eller 
noget andet organ. Jeg vil overholde adfærdskodeksen til punkt og prikke. Jeg erklærer 
desuden på tro og love, at jeg vil afholde mig fra enhver handling, der er uforenelig med 
karakteren af mit hverv som kommissær i Europa-Kommissionen, og ikke vil udøve nogen 
anden - lønnet eller ulønnet - erhvervsmæssig virksomhed, så længe min tjeneste varer. Jeg 
forpligter mig desuden til at udvise integritet og diskretion i forbindelse med accept af visse 
udnævnelser eller privilegier, efter at mit mandat er udløbet, og at leve op til de højeste etiske 
standarder i hele min embedsperiode.

Jeg forpligter mig naturligvis tillige til at underrette Kommissionens formand om enhver 
situation, der potentielt kunne indebære en interessekonflikt under udøvelsen af mine 
officielle hverv.

Forvaltning af Deres ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet og dets 
udvalg

2. Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket 
omfang mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres 
tjenestegrenes handlinger?

Jeg tror fuldt og fast på dialog og samarbejde som et yderst virkningsfuldt redskab og har altid 
kæmpet for reform og søgt kompromiset, og på denne måde er det lykkedes mig at opnå 
enighed om flere større reformer. Dette er en kurs, jeg agter at blive ved med at følge som 
medlem af kommissærkollegiet. Det vil være min målsætning at skabe resultater inden for mit 
ansvarsområde og omsætte disse til fordele for de europæiske borgere. Jeg er klar over, at det 
med dette for øje er nødvendigt at opbygge et solidt samarbejde med mine 
kommissærkolleger. De ansvarsområder, der betros mig, nødvendiggør et sådant tæt 
samarbejde, hvis det skal lykkes os at realisere de potentielle fordele for hele Europa.

Jeg vil påtage mig mit politiske ansvar for mine tjenestegrenes aktiviteter på disse vigtige 
områder, idet jeg vil holde mig for øje, hvor vigtigt det er at respektere princippet om 
kollegialt ansvar, som udgør en del af fundamentet for Kommissionens og 
kommissærkollegiets virke.

Denne vilje til dialog er ikke begrænset til Kommissionen. Den er en rød tråd, som også vil 
være min ledetråd i mine forbindelser med Europa-Parlamentet. Jeg vil bestræbe mig på at 
være garant for en konstruktiv politisk dialog med Parlamentet og dets forskellige udvalg. Det 
er min overbevisning, at vi bør udvikle politikker i fællesskab frem for at strides om dem. 
Dette er af altafgørende betydning, også i betragtning af at alle lovgivningsmæssige initiativer 
inden for mit ansvarsområde behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure. Alt dette 
gør det nødvendigt, at vi etablerer et åbent og gennemsigtigt forhold baseret på gensidig tillid, 
regelmæssig rapportering og udveksling af oplysninger, som gør det muligt for Europa-
Parlamentet at varetage sin demokratiske kontrolfunktion effektivt. Jeg vil bestræbe mig på at 
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sikre en sådan dialog, også fordi jeg tillægger Deres udtalelser stor værdi og Deres 
argumenter stor vægt.

De forbindelser, jeg plejer med mine tjenestegrene og de mange tjenestemænd, der arbejder 
for Kommissionen, vil naturligvis også bygge på loyalitet, tillid og åbenhed. Jeg vil i mit 
arbejde tage udgangspunkt i behovet for at sikre en informationsstrøm, der går begge veje, og 
etablere et forhold baseret på gensidig bistand med de tjenestegrene, jeg vil være ansvarlig 
for.

3. Hvilke specifikke tilsagn er De villig til at give om større åbenhed, øget samarbejde 
og effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om 
lovgivningsmæssige initiativer, også under hensyntagen til Lissabontraktatens 
ikrafttræden? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende 
procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod 
med Rådet?

Som parlamentariker siden 1987 er jeg klar over og meget bevidst om betydningen af, at den 
udøvende myndighed udviser åbenhed og ansvarlighed over for Parlamentet. Opbygning af et 
solidt interinstitutionelt forhold baseret på samarbejde er nøglen til at skabe flere resultater 
med vore vigtige politikker. Jeg ser Parlamentet som en garde, der står vagt om styrket 
legitimitet og ansvarlighed. De er borgernes vigtigste stemme, og det er Dem, der bedst sikrer, 
at borgernes bekymringer og ønsker bliver hørt. Opbygning af et sådant forhold vil yderligere 
bidrage til at fremme principperne om god forvaltningspraksis og effektivitet, som jeg værner 
meget om.

Jeg vil overholde og gennemføre bestemmelserne i rammeaftalen vedrørende 
informationsstrømmen mellem vore to institutioner til punkt og prikke i overensstemmelse 
med bestemmelserne i den nye traktat og skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Behovet 
for gennemsigtighed ophører imidlertid ikke her. Jeg vil se det som en prioriteret opgave, 
også inden for mit eget politikområde, at bidrage til Kommissionens indsats generelt for at 
skabe større gennemsigtighed for de europæiske borgere.

Det ligger mig også meget på sinde at holde mig i kontakt med hele spektret af interesserede
parter, og jeg ser frem til at fuldføre min første runde af stakeholdermøder, som jeg indledte 
straks efter at være blevet informeret om mine ansvarsområder. De interesserede parter vil 
være i fokus, når vi gennemfører og udvikler vore politikker og forsøger at opfylde vore 
borgeres behov på sundheds- og forbrugerbeskyttelsesområdet.

Jeg vil bestræbe mig på at opbygge solide og faste forbindelser, især med ENVI-, IMCO- og 
AGRI-udvalgene. Lissabontraktatens ikrafttræden konsoliderer Deres stemme og styrker mit 
engagement. Jeg ser det som min forpligtelse at arbejde for en løbende, vedvarende dialog 
med disse udvalg, og jeg vil stå til rådighed, når som helst De måtte ønske at drøfte noget med 
mig. Til gengæld vil jeg samtidig bede Dem være parat til at drøfte vigtige initiativer med 
mig, hvor jeg måtte have behov for at høre Deres meninger og synspunkter. Jeg vil stille mig 
til rådighed, når De måtte have behov for at drøfte specifikke spørgsmål med mig bilateralt.

I overensstemmelse med rammeaftalen, der danner grundlag for vore forbindelser, vil jeg leve 
op til min forpligtelse til hurtigt at give Dem klar information om og følge op på synspunkter, 
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der gives udtryk for i Europa-Parlamentet.

Politikrelaterede spørgsmål

4. Hvad er Deres tre vigtigste prioriteter for Deres foreslåede ansvarsområde under 
behørig hensyntagen til den finansielle, økonomiske og sociale krise og behovet for 
en bæredygtig udvikling?

Jeg tror på, at jeg kan yde et bidrag til Kommissionens formand Barrosos overordnede mål 
vedrørende bæredygtighed, konkurrencedygtighed og innovation til gavn for de europæiske 
borgere. I en tid med økonomisk og social krise er det af afgørende betydning at værne om 
sundhedsvæsenet som en prioritet. Lige så vigtigt er det at holde fokus på forbrugeren, som i 
tider som disse mærker konsekvenserne af en negativ udvikling på markederne og i 
beskæftigelsen og samtidig skal være drivkraft i indsatsen for at opnå fornyet fremgang og 
vedvarende vækst.

Nøgleudfordringerne i sundhedssektoren er fortsat bæredygtigheden af og adgangen til 
sundhedstjenester i en demografisk virkelighed, der er i hastig forandring. Denne udfordring 
overskrider de nationale grænser og deles af hele Unionen. Den er af særlig stor betydning i 
en tid med økonomisk nedgang, hvor de nationale budgetter er under øget pres.

Borgerne efterspørger bedre tjenesteydelser og må, når de står over for flere valgmuligheder, 
have mulighed for at træffe de relevante valg som forbrugere. Dette gælder ikke kun for 
sundhedssektoren, men for samfundet som helhed. Efterhånden som det indre marked 
konsolideres, vil forbrugerne søge og udnytte muligheder. Dette gør forbrugerne til en central 
drivkraft for økonomisk vækst, og det er af afgørende betydning, at de får stillet de rette 
redskaber til rådighed.

Min første prioritet ville være at færdiggøre strategien for fødevarekæden og at presse på for 
at sikre bedre lovgivning i vort stærkt regulerede indre marked for dyr, planter, frø, fødevarer 
og foder og derigennem styrke den europæiske landbrugsindustri og fremme innovative tiltag, 
samtidig med at forbrugernes sundhed og interesser samt miljøet beskyttes. På dette område 
vil det altoverskyggende princip fortsat være "sikkerhed frem for alt". Dette er dog ikke 
ensbetydende med nulrisiko, eller med at vi ikke skal arbejde for øget vækst og innovation.

Min anden prioritet ville være, inden for rammerne af Kommissionens beføjelser, at bidrage 
til udviklingen af effektive sundhedssystemer i alle medlemsstaterne, der sikrer borgerne et 
længere og sundere liv. Jeg vil arbejde for at sikre flere sunde leveår, dvs. antallet af år, en 
person kan forvente at leve med godt helbred. Jeg ville desuden i meget høj grad basere min 
indsats på forebyggelse af sygdomme og sikre, at patienterne i hele EU har adgang til sikre og
effektive lægemidler til overkommelige priser. Indarbejdelsen af medicinalaspektet i 
indsatsen på folkesundhedsområdet er en opgave, der kræver omhyggelig styring, og jeg ser 
frem til denne udfordring. Vi må stræbe efter at puste nyt liv i denne sektor gennem 
innovation og forbedring af sektorens økonomiske konkurrenceevne. Dette står ikke i 
modsætning til det yderst vigtige princip om patientsikkerhed. Alle disse områder frembyder 
store muligheder for at opnå væsentlige sundhedsmæssige, men også økonomiske fordele og 
at sikre vore sundhedssystemers bæredygtighed i fremtiden. Min målsætning vil være at 
opbygge solide forbindelsesled på tværs af Kommissionen, så vi sikrer, at vi har fokus på, 
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hvor der potentielt ligger en merværdi, og hvor vi kan skabe synergi med områder såsom 
uddannelse og miljø. Jeg håber meget, at jeg vil kunne regne med Parlamentets støtte til at 
opfylde denne ambitiøse målsætning.

Mine prioriteter for så vidt angår forbrugerpolitikken ville være at sørge for, at forbrugeren er 
i centrum i det indre marked. Jeg vil først og fremmest fortsat øge mængden af oplysninger til 
forbrugerne, så disse kan træffe informerede valg. Jeg kan se dette scenario blive til 
virkelighed, ved at vi for det første fokuserer på den vigtige opgave, det er at sikre et 
bæredygtigt forbrug, med henblik på at sikre en bæredygtig forbrugeradfærd, men også at en 
række centrale tjenesteydelser fortsat er tilgængelige for alle borgere til overkommelige 
priser. For det andet vil jeg fokusere på min del af ansvaret for det digitale indre marked, især 
ved at sikre, at forbrugernes rettigheder ikke bringes i fare i forbindelse med 
onlinetransaktioner. Dette vil spille en nøglerolle i indsatsen for at overvinde den økonomiske 
og sociale krise og skabe fornyet fremgang. Jeg vil samarbejde med kommissærerne med 
ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab samt digital 
dagsorden og med de nationale myndigheder om disse emner, ligesom jeg vil drøfte 
spørgsmålet vedrørende kollektive forbrugerklageordninger yderligere.

5. Hvilke specifikke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer agter 
De at tage og ifølge hvilken tidsplan? Hvilke specifikke tilsagn kan De give, særlig 
hvad angår de af udvalgenes prioriteter og dertil knyttede anmodninger, som vil 
falde ind under Deres ansvarsområde? Hvorledes vil De personligt sikre de 
lovgivningsmæssige forslags kvalitet?

Jeg vil bestræbe mig på at sikre, at de forslag til lovgivning, der fremsættes, er til fordel for 
borgerne, og at lovgivningen er ubureaukratisk og medfører så få omkostninger for 
virksomhederne som muligt. I det øjemed ville jeg inddrage de interesserede parter og frem 
for alt Parlamentet i de tidlige stadier af udformningsprocessen for at få afdækket, hvilke 
følsomme elementer de forskellige forslag måtte indeholde. Der vil i vid udstrækning blive 
gjort brug af konsekvensanalyser – i visse tilfælde også for delegerede retsakter - for at sikre, 
at de lovgivningsmæssige initiativer er effektive og giver nettofordele.

Der arbejdes allerede på en række initiativer vedrørende blandt andet sundhedspleje på tværs 
af grænserne, oplysninger på fødevarer, organers kvalitet og sikkerhed, nye fødevarer, 
biocidholdige produkter og pakken af forslag vedrørende lægemidler, og disse vil der blive 
arbejdet videre på. Hvornår der vil blive lagt sidste hånd på dem, afhænger af 
beslutningsprocessen. Jeg er klar over, hvor følsomme visse aspekter af disse spørgsmål er, og 
det er mit ønske sammen med Dem og alle interesserede parter at nå frem til de rette løsninger 
på kortest mulige tid.

Jeg vil arbejde målrettet på at færdiggøre lovgivningsmæssige forslag vedrørende blandt andet 
dyresundhedsstrategien, plantesundhedsstrategien og revisionen af lovgivningen om frø, 
veterinærlægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. Hvis vi samarbejder om disse 
sager, skulle det være muligt at vedtage de relevante forslag midtvejs i denne Kommissions 
embedsperiode.

Jeg ser frem til den forestående evalueringsrapport om driften af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur og til i den sammenhæng at undersøge, hvorvidt der er behov for 
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foranstaltninger, der gør det muligt at optimere proceduren, hvorved nye lægemidler bringes i 
omsætning, så dette kan gøres så hurtigt og så billigt som muligt.

Jeg er meget bevidst om det store arbejde, mine forgængere med ansvar for 
forbrugerbeskyttelse har udført, og vil ihærdigt arbejde bygge videre på deres resultater. I 
erkendelse af at visse af de relevante forslag – blandt andet vedrørende produktoplysning og 
kollektive forbrugerklageordninger – giver anledning til pres fra forskellige sider, vil vi gå 
videre med høringsarbejdet og gøre vort bedste for at opnå enighed om en effektiv 
indfaldsvinkel. Initiativet med forbrugerresultattavlen vil blive videreført og udvidet, så vi kan 
få et klart billede af realiteterne med hensyn til forholdet mellem leverandører og forbrugere.

Håndhævelse er af afgørende betydning for en effektiv forbrugerpolitik, og kampen mod 
falskneri vil blive intensiveret, ikke blot fordi dette fænomen er en hån mod forbrugerne, men 
også fordi det er til skade for Europas økonomiske trivsel, især fordi det underminerer 
innovation. Jeg er parat til at samarbejde med mine kommissærkolleger med ansvar for retlige 
anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab samt digital dagsorden om at 
udvikle et effektivt modtræk i forbrugernes interesse. Jeg føler et meget stærkt engagement på 
dette område og ser gerne, at Parlamentet og alle interesserede parter deltager i arbejdet med 
at udvikle initiativer til at bekæmpe handel med forfalskede lægemidler på internettet. Jeg er 
helt klar over, at dette vil være en overvældende opgave, som vil kræve engagement fra en 
række tjenestegrenes og nationale myndigheders side.

Der er et åbenlyst behov for bedre overvågning og rapportering til Europa-Parlamentet via 
bedre klagedata, markedsundersøgelser og markedsovervågning, så vi kan forbedre 
gennemførelsen og styrke samarbejdet mellem Kommissionen og Europa-Parlamentet. Det vil 
altid være en prioriteret opgave for mig at sætte EU's forbrugere i stand til at høste de 
potentielle fordele ved e-handel, idet jeg vil følge udviklingen på dette område nøje og 
samarbejde med mine kommissærkolleger om at rydde de hindringer, der allerede er blevet 
påpeget, af vejen.

Enhver politik vedrørende emner som kloning og nanoteknologi vil fortsat blive baseret på 
videnskabelige fakta, ligesom de etiske værdier vil blive respekteret, mens der arbejdes på at 
styrke Europas innovative initiativer og samtidig eliminere risiciene for vore borgere. Også 
for så vidt angår gmo'er vil det fortsat være videnskaben, der danner grundlag for vore 
initiativer, og jeg vil sørge for, at retningslinjerne fra Kommissionens formand vedrørende 
dyrkning følges.

Jeg vil samarbejde med mine kolleger i kommissærkollegiet om at finde måder at støtte 
medlemsstaterne på i deres indsats for at sikre, at deres sundhedssystemer er bæredygtige og 
effektive, så vi kan imødekomme de behov, der opstår i kølvandet på en demografisk 
virkelighed i forandring, som vi oplever i hele Europa, og sikre indeluftens kvalitet som et 
centralt element i en ny handlingsplan for miljø og sundhed og dermed effektivt efterkomme 
den henstilling om røgfri miljøer, som Rådet vedtog for nylig. Jeg vil sammen med 
kommissæren for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion 
arbejde for at få vedtaget foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne mod tobaksrøg i 
omgivelserne. Jeg vil fortsætte med at opmuntre medlemsstaterne til at anvende 
billedadvarsler på tobakspakninger og sammen med kommissæren for uddannelse, kultur, 
flersprogethed og ungdom se nærmere på, hvordan tobaksbrug kan gøres mindre tillokkende, 
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især for unge mennesker. Det vil blive taget op til fornyet overvejelse at finansiere 
patientgrupper over sundhedsprogrammet med det formål at støtte nonprofitorganisationer, 
der repræsenterer patientgrupper effektivt og uden interessekonflikter.


