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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

John DALLI

(Υγεία και Πολιτική Καταναλωτών)

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;

Διετέλεσα υπουργός στην κυβέρνηση της Μάλτας επί δύο σχεδόν δεκαετίες, αρμόδιος για 
διάφορα χαρτοφυλάκια, μεταξύ άλλων του υπουργού Οικονομίας, του υπουργού 
Οικονομικών, του υπουργού Εξωτερικών και, επί του παρόντος, του υπουργού Κοινωνικής 
Πολιτικής. Στα είκοσι αυτά έτη, με τις διαπραγματεύσεις της Μάλτας για την ένταξή της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μου δόθηκε η ευκαιρία να εξοικειωθώ λεπτομερώς με το κοινοτικό 
κεκτημένο. Στη συνέχεια εκπονήθηκαν νέες πολιτικές εντός του εξελισσόμενου ευρωπαϊκού 
πλαισίου. 

Το πιο πρόσφατο αξίωμά μου ως υπουργός αρμόδιος για την κοινωνική πολιτική στην οποία 
περιλαμβάνεται και ο τομέας της υγείας, μου έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβω καλύτερα 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινή ζωή τους καθώς και τις 
προσδοκίες τους για μια υγιέστερη ζωή.

Έχοντας ασχοληθεί σε εθνικό επίπεδο με τέτοιου είδους θέματα, βασιζόμενος στα 
επαγγελματικά μου προσόντα στον τομέα της διοίκησης, έχοντας πάντα έντονο ενδιαφέρον 
για την προώθηση της καινοτομίας και τη συλλογική από κοινού δημιουργία της αλλαγής, 
είμαι βέβαιος ότι διαθέτω τα αναγκαία εφόδια και είμαι πρόθυμος να θέσω την πείρα μου στη 
διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το χαρτοφυλάκιο που μου ανατέθηκε αφορά ένα τεράστιο πεδίο και η πείρα μου ως 
υπουργός μιας μικρότερης χώρας μου προσφέρει δύο ισχυρά πλεονεκτήματα για να 
αντεπεξέλθω στις προκλήσεις. Πρώτον, είμαι πιο συνηθισμένος να αναλαμβάνω 
πολυδιάστατες αρμοδιότητες. Δεύτερον, έχω μάθει να συμβιβάζομαι και να συνεργάζομαι με 
πολλούς και διάφορους συνομιλητές σχετικά με ποικίλα θέματα. Το κίνητρο μου ήταν πάντα 
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και θα εξακολουθήσει να είναι η ανάγκη να εξασφαλιστεί μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες 
μας. Οι άνθρωποι πρέπει να εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης και της 
εκτέλεσης της πολιτικής μας.

Συμπλήρωσα τη Δήλωση Συμφερόντων που προβλέπεται από τον κώδικα δεοντολογίας για 
τους Ευρωπαίους Επιτρόπους και η οποία αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης όχι 
μόνον από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και από το κοινό. Υπόσχομαι να 
τηρώ στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη και δεν θα δεχθώ 
υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Θα τηρώ αυστηρά τον 
κώδικα δεοντολογίας. Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι θα απέχω από κάθε ασυμβίβαστη προς 
τα καθήκοντά μου ως ευρωπαίου επιτρόπου πράξη και δεν θα ασκήσω κατά τη διάρκεια της 
θητείας του, καμία άλλη, αμειβόμενη ή μη, επαγγελματική δραστηριότητα. Επίσης,
αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενεργώ με εντιμότητα και διακριτικότητα ως προς την 
αποδοχή ορισμένων θέσεων ή πλεονεκτημάτων μετά τη θητεία μου και να συμμορφώνομαι 
με τα ύψιστα δεοντολογικά πρότυπα κατά τη διάρκεια της θητείας μου.

Επίσης δεσμεύομαι ρητώς να ενημερώνω τον Πρόεδρο της Επιτροπής σχετικά με κάθε 
κατάσταση που ενδέχεται να συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση των 
επίσημων καθηκόντων μου.

Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
επιτροπές του

2. Πώς θα εκτιμούσατε το 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;

Πιστεύω ακράδαντα στη δύναμη του διαλόγου και της συνεργασίας και αγωνιζόμουν πάντα 
για μεταρρυθμίσεις και για την επίτευξη συμβιβασμού, προσπαθώντας να επιτύχω συναίνεση 
για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ως μέλος του σώματος των επιτρόπων σκοπεύω να συνεχίσω 
αυτήν την πορεία. Στόχος μου θα είναι να μεταφέρω τα οφέλη του χαρτοφυλακίου μου στον 
ευρωπαίο πολίτη. Για να επιτευχθεί αυτό, γνωρίζω ότι χρειάζεται να δημιουργήσουμε 
ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με τους συναδέλφους μου στο σώμα των επιτρόπων. Οι 
τομείς αρμοδιότητας που μου ανατέθηκαν χρειάζονται τέτοιου είδους στενή συνεργασία, αν 
θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα δυνητικά οφέλη για την Ευρώπη στο σύνολό της.

Θα αναλάβω τις πολιτικές ευθύνες μου για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών μου σ' αυτούς 
τους σημαντικούς τομείς έχοντας επίγνωση της ανάγκης να τηρηθεί η αρχή της 
συλλογικότητας, η οποία αποτελεί στήριγμα της λειτουργίας της Επιτροπής και του σώματος 
των επιτρόπων.

Αυτό το πνεύμα διαλόγου δεν σταματάει στην Επιτροπή. Είναι ο μίτος που θα διέπει επίσης 
τις σχέσεις μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεσμεύομαι να εξασφαλίσω τον 
εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο με το Κοινοβούλιο και τις αντίστοιχες επιτροπές του. 
Πιστεύω ότι πρέπει να χαράζουμε τις πολιτικές από κοινού και όχι να αντιμαχόμαστε για 
αυτές. Πρόκειται για θέμα ζωτικής σημασίας, αν λάβουμε επίσης υπόψη ότι όλες οι 
νομοθετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μου πρέπει να ακολουθούν τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία. Όλα αυτά απαιτούν τη δημιουργία ανοικτής και διαφανούς 
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σχέσης με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την τακτική λογοδοσία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών που θα επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει αποτελεσματικά 
τη δημοκρατική του εποπτεία. Υπόσχομαι να αγωνιστώ για την επίτευξη τέτοιου είδους 
διαλόγου, επειδή πιστεύω επίσης ακράδαντα στην αξία της γνώμης σας και στην δύναμη των 
επιχειρημάτων σας.

Είναι αυτονόητο ότι οι σχέσεις που θα καλλιεργήσω με τις υπηρεσίες μου και τους 
πολυάριθμους υπαλλήλους που υπηρετούν την Επιτροπή θα βασίζονται στην αξιοπιστία, την 
εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια. Υπόσχομαι να πορευτώ με πυξίδα την ανάγκη να υπάρχει 
αμφίδρομη ροή πληροφοριών και να δημιουργηθεί σχέση αμοιβαίας συνδρομής με τις 
υπηρεσίες για τις οποίες είμαι υπεύθυνος.

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;

Ως βουλευτής από το 1987, γνωρίζω και εκτιμώ απόλυτα τη σημασία της διαφάνειας, και της 
λογοδοσίας, της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι στο Κοινοβούλιο. Η δημιουργία υγιούς 
διοργανικής σχέσης συνεργασίας είναι σημαντική για την προώθηση των σημαντικών 
πολιτικών μας. Θεωρώ το Κοινοβούλιο ως τον θυροφύλακα σε θέματα μεγαλύτερης 
νομιμότητας και λογοδοσίας. Είστε το κύριο μέσο έκφρασης της γνώμης του πολίτη και 
αποτελείτε το όχημα που μεταφέρει καλύτερα τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους. Η 
δημιουργία μιας τέτοιας σχέσης θα συμβάλει περαιτέρω στις αρχές της ορθής διακυβέρνησης 
και της αποτελεσματικότητας για την οποία δεσμεύομαι στο ακέραιο.

Θα τηρώ στο ακέραιο και θα εφαρμόζω τις διατάξεις της συμφωνίας πλαίσιο όσον αφορά τη 
ροή των πληροφοριών ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας 
Συνθήκης και θα ενισχύσω την ευελιξία και τη διαφάνεια. Η διαφάνεια, ωστόσο, δεν 
σταματάει εδώ. Προτεραιότητά μου θα είναι, ακόμη και στον δικό μου πολιτικό τομέα να 
συμβάλλω στις ευρύτερες προσπάθειες της Επιτροπής για μεγαλύτερη διαφάνεια υπέρ του 
ευρωπαίου πολίτη.

Επίσης δεσμεύομαι να αναπτύξω ευρύτερα τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς 
και ελπίζω να τελειώσω τον πρώτο γύρο συνεδριάσεων με ενδιαφερόμενους κύκλους, τις 
οποίες άρχισα να πραγματοποιώ αμέσως μόλις πληροφορήθηκα για τις αρμοδιότητές μου. Οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας κατά την εξέλιξη των 
πολιτικών μας και την προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες των πολιτών στον 
τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών.

Θα αγωνιστώ για τη δημιουργία υγιούς και συνεκτικής σχέσης, ιδίως με τις επιτροπές ENVI, 
IMCO και AGRI. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας κατοχυρώνεται ο 
ρόλος σας και ενισχύεται η δέσμευσή μου. Δεσμεύομαι να βρίσκομαι σε τακτικό και συνεχή 
διάλογο με αυτές τις επιτροπές και θα είμαι στη διάθεσή σας οποτεδήποτε αισθάνεστε την 
ανάγκη για ανταλλαγή απόψεων. Ωστόσο, σας ζητώ επίσης να είστε πρόθυμοι να με 
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στηρίξετε σε σημαντικές πρωτοβουλίες στις οποίες θα ήθελα να επωφεληθώ από τις απόψεις 
και τις γνώμες σας. Θα είμαι στη διάθεσή σας αν είναι αναγκαίο να έχετε διμερείς επαφές 
μαζί μου για να εκφράσετε συγκεκριμένες ανησυχίες.

Όπως απαιτείται από τη συμφωνία πλαίσιο, η οποία διέπει τις σχέσεις μας, θα ανταποκριθώ 
στην ανάγκη να σας παράσχω άμεσες και σαφείς πληροφορίες και να δώσω συνέχεια στις 
απόψεις που εκφράζονται στο Κοινοβούλιο.

Θέματα σχετικά με τις πολιτικές

4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες που σκοπεύετε να επιδιώξετε στο 
πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου 
αρμόζει, τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση και τις 
ανησυχίες που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη;

Πιστεύω ότι μπορώ να συμβάλλω στους γενικότερους στόχους του Προέδρου Μπαρόζο όπως 
η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία προς όφελος του ευρωπαίου πολίτη. 
Σε καιρούς οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων, η ανάγκη για τη διαφύλαξη της 
προτεραιότητας για τον τομέα της υγείας είναι σημαντική. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι η 
προσήλωση στον καταναλωτή ο οποίος, σε καιρούς σαν αυτούς, είναι αποδέκτης τόσο των 
αρνητικών τάσεων της αγοράς και της απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα είναι ο μοχλός για τη 
δημιουργία ανάκαμψης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Οι θεμελιώδεις προκλήσεις όσον αφορά τον τομέα της υγείας παραμένουν αυτές που έχουν 
σχέση με τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας σε μια ραγδαία 
μεταβαλλόμενη δημογραφική πραγματικότητα. Η πρόκληση αυτή υπερβαίνει τα εθνικά 
σύνορα και αφορά το σύνολο της Ένωσης. Εξάλλου, ο τομέας αυτός δημιουργεί ιδιαίτερη 
ανησυχία σε μια εποχή οικονομικής ύφεσης στην οποία αυξάνονται οι πιέσεις στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς.

Οι πολίτες απαιτούν καλύτερες υπηρεσίες και όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με επιλογές 
πρέπει να είναι σε θέση ως καταναλωτές να κάνουν τη σωστή επιλογή. Αυτό δεν ισχύει μόνον 
για τον τομέα της υγείας αλλά για όλη την κοινωνία. Με την παγίωση της ενιαίας αγοράς οι 
καταναλωτές θα αναζητήσουν ευκαιρίες και θα τις εκμεταλλευτούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
καταναλωτές αποτελούν βασικούς παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη και είναι πολύ 
σημαντικό να διαθέτουν τα σωστά μέσα.

Η πρώτη μου προτεραιότητα θα είναι να ολοκληρωθεί η στρατηγική για την τροφική αλυσίδα 
και να ασκηθεί πίεση για τη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας στην αυστηρά 
ρυθμισμένη εσωτερική αγορά για ζώα, φυτά, σπόρους, τρόφιμα και ζωοτροφές, με στόχο την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγροτικής βιομηχανίας και την προώθηση της καινοτομίας με 
πλήρη σεβασμό ταυτόχρονα της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών καθώς και 
του περιβάλλοντος. Στον εν λόγω τομέα η θεμελιώδης αρχή παραμένει "προτεραιότητα στην 
ασφάλεια". Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει μηδενικό κίνδυνο ή ότι δεν θα αναλάβουμε δράση για 
την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Η δεύτερη προτεραιότητά μου θα είναι να συμβάλλω, στο πλαίσιο του πεδίου αρμοδιότητας 
της Επιτροπής, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων υγειονομικής 
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περίθαλψης σε όλα τα κράτη μέλη, για μια ζωή με μεγαλύτερη διάρκεια και καλύτερη υγεία. 
Θα επιδιώξω να εξασφαλίσω την αύξηση των ετών υγιούς ζωής – τον αριθμό των ετών, κατά 
μέσο όρο, που οι πολίτες μπορούν να προσδοκούν διαβίωση με καλή υγεία. Επίσης θα δώσω 
έντονη έμφαση στα μέτρα πρόληψης των νόσων, καθώς και στην προσπάθεια να έχουν στη 
διάθεσή τους όλοι οι ασθενείς στην ΕΕ οικονομικά, ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα. 
Πράγματι, η ενσωμάτωση του φαρμακευτικού τομέα στη δημόσια υγεία είναι ένα θέμα που 
απαιτεί προσεκτική διαχείριση και αδημονώ να ανταποκριθώ στην πρόκληση. Πρέπει να 
αγωνιστούμε για την αναζωογόνηση αυτού του τομέα με τη βοήθεια της καινοτομίας και με 
τη βελτίωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητάς του. Αυτό δεν αντιβαίνει στην ύψιστη 
αρχή της ασφάλειας του ασθενούς. Όλοι αυτοί οι τομείς διαθέτουν μεγάλο δυναμικό για την 
εξασφάλιση της υγείας σε σημαντικό βαθμό αλλά επίσης και για την επίτευξη οικονομικού 
κέρδους και για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας μας στο μέλλον. 
Στόχος μου θα είναι να δημιουργήσω ισχυρούς δεσμούς εντός της Επιτροπής για να 
εξασφαλίσω ότι το επίκεντρο των προσπαθειών μας θα βρίσκεται στην επίτευξη 
προστιθέμενης αξίας και στη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργιών με τομείς όπως η εκπαίδευση 
και το περιβάλλον. Ευελπιστώ να είμαι σε θέση να βασιστώ στην υποστήριξη του 
Κοινοβουλίου για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου.

Οι προτεραιότητές μου στον τομέα της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών θα είναι ο 
καταναλωτής να παραμείνει ο πυρήνας της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Πρώτον, θα 
συνεχίσω τη παροχή περισσότερων πληροφοριών στους καταναλωτές έτσι ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν ενσυνείδητες επιλογές. Κατά τη γνώμη μου αυτό θα επιτευχθεί αν 
επικεντρωθούμε καταρχήν στην προώθηση του σημαντικού θέματος της βιώσιμης 
κατανάλωσης με στόχο να εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη συμπεριφορά του καταναλωτή αλλά 
επίσης και αν φροντίσουμε ώστε να παραμείνουν προσβάσιμες και οικονομικώς προσιτές 
ζωτικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Δεύτερον, θα επικεντρώσω την προσοχή μου στο 
μέρος της ευθύνης μου για την ψηφιακή εσωτερική αγορά, κυρίως φροντίζοντας ώστε να μην 
διακυβεύονται τα δικαιώματα του πολίτη όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω 
διαδικτύου. Αυτό θα αποτελέσει το θεμελιώδη μοχλό για την ανάκαμψη από την οικονομική 
και κοινωνική κρίση. Θα συνεργαστώ με τους Επιτρόπους που είναι αρμόδιοι για τη 
δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα του πολίτη καθώς και για το 
ψηφιακό θεματολόγιο και με τις εθνικές αρχές σχετικά με τα εν λόγω θέματα και θα επιδιώξω 
περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το θέμα των μέσων συλλογικής έννομης προστασίας των 
καταναλωτών.

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 
συνημμένες στο παρόν προτεραιότητες και αιτήματα των επιτροπών που θα είναι 
αρμόδιες για το χαρτοφυλάκιό σας; Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά την καλή 
ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων;

Θα επιδιώξω να εξασφαλίσω ώστε η νομοθεσία που θα προτείνεται θα επιφέρει οφέλη στους 
πολίτες και δεν θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις από την άποψη γραφειοκρατίας και κόστους. 
Για να επιτευχθεί αυτό θα επιδιώξω τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και πάνω απ’ 
όλα του Κοινοβουλίου στην αρχική ήδη φάση της διατύπωσης για να διερευνούνται τα 
ευαίσθητα σημεία των διαφόρων προτάσεων. Θα χρησιμοποιείται ευρέως η αξιολόγηση του 
αντίκτυπου, επίσης, και σε ορισμένες περιπτώσεις, για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, 
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προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και το καθαρό κέρδος των νομοθετικών 
πρωτοβουλιών.

Υπάρχουν διάφοροι υπό εξέλιξη φάκελοι, όπως η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η 
πληροφόρηση σχετικά με τα τρόφιμα, η ποιότητα και η ασφάλεια των οργάνων, τα νέα 
τρόφιμα, τα βιοκτόνα προϊόντα, και η δέσμη προτάσεων για φάρμακα, η ολοκλήρωση των 
οποίων θα συνεχιστεί. Η περάτωση τους θα εξαρτηθεί από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Έχω πλήρη επίγνωση των ευαισθησιών που περιβάλλουν αυτά τα θέματα και επιθυμώ να 
διερευνήσω μαζί σας και μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς τις σωστές και 
γρήγορες λύσεις.

Θα εστιάσω τις προσπάθειες μου στην ολοκλήρωση νομοθετικών προτάσεων, όπως η 
στρατηγική για την υγεία των ζώων, η στρατηγική για την υγεία των φυτών και η 
αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τους σπόρους, τα κτηνιατρικά φάρμακα, τα ιατρικά 
βοηθήματα και τις κλινικές δοκιμές. Η συνεργασία μας στα θέματα αυτά θα πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την έγκριση των σχετικών προτάσεων έως τα μέσα της θητείας αυτής της 
Επιτροπής.

Αδημονώ να λάβω την επικείμενη έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, έτσι ώστε, στο πλαίσιο αυτό, να διευκρινιστεί το 
ερώτημα σχετικά με το αν υπάρχει ανάγκη για δράση και αν θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε 
τη διάθεση στην αγορά νέων φαρμάκων όσο το δυνατό πιο γρήγορα και με ελάχιστες 
δαπάνες.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι προκάτοχοι του χαρτοφυλακίου μου επιτέλεσαν σημαντικό έργο 
στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών και θα συνεχίσω το έργο αυτό πάση θυσία. 
Επειδή ορισμένες προτάσεις, όπως οι πληροφορίες πάνω στα προϊόντα, και η συλλογική 
έννομη προστασία των καταναλωτών, δημιουργούν πιέσεις από διάφορες πλευρές, θα 
συνεχίσουμε περαιτέρω διαβουλεύσεις και θα επιδιώξουμε την επίτευξη συναίνεσης για την 
εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης. Η πρωτοβουλία για την καθιέρωση πίνακα επιδόσεων για 
τον καταναλωτή θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί έτσι ώστε να αποκτήσουμε πιο σαφή εικόνα 
σχετικά με την πραγματικότητα που επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ προμηθευτή και 
καταναλωτή.

Η επιβολή του νόμου είναι σημαντικό στοιχείο για μια αποτελεσματική πολιτική υπέρ των 
καταναλωτών και η καταπολέμηση της παραποίησης θα ενισχυθεί όχι μόνον επειδή αποτελεί 
προσβολή για τους καταναλωτές, αλλά επίσης επειδή αποτελεί επίθεση κατά της οικονομικής 
ευημερίας της Ευρώπης, ιδίως καθώς υπονομεύει την καινοτομία. Είμαι πρόθυμος να 
συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου επιτρόπους που είναι αρμόδιοι για τη δικαιοσύνη, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα του πολίτη καθώς και για τη φορολόγηση 
προκειμένου να επιτευχθεί μια αποτελεσματική αντίδραση προς το συμφέρον των 
καταναλωτών. Αυτό το θέμα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θα ήθελα τη συμπαράσταση του 
Κοινοβουλίου και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με 
στόχο την καταπολέμηση του εμπορίου με παραποιημένα φάρμακα στο διαδίκτυο. Έχω πλήρη 
επίγνωση ότι πρόκειται για ένα δύσκολο έργο και θα χρειαστεί η ενεργός συμμετοχή 
διάφορων υπηρεσιών και εθνικών αρχών.

Υπάρχει σαφώς ανάγκη για καλύτερη παρακολούθηση και λογοδoσία απέναντι στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη βοήθεια βελτιωμένων στοιχείων σχετικά με καταγγελίες, 
μελετών της αγοράς και επιτήρησης της αγοράς έτσι ώστε να βελτιωθεί η υλοποίηση και να 
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον 
μεγάλη προτεραιότητα για μένα έχει η παροχή της δυνατότητας στους καταναλωτές της ΕΕ 
να επωφελούνται από τα πιθανά πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω της 
στενής παρακολούθησης του εν λόγω θέματος και σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου 
επιτρόπους για την εξάλειψη των εμποδίων που έχουν ήδη εντοπιστεί.

Όλες οι πολιτικές, που αφορούν θέματα όπως η κλωνοποίηση, η νανοτεχνολογία, θα 
εξακολουθήσουν να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και θα τηρούν τις ηθικές αξίες, ενώ 
θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν τη δυναμική της Ευρώπης στην καινοτομία και ταυτόχρονα 
να περιορίσουν τους κινδύνους για τους πολίτες μας. Ακόμη και στον τομέα των γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), η επιστήμη θα εξακολουθεί να καθοδηγεί τις πράξεις 
μας και θα εφαρμόσω στην πράξη τις κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου της Επιτροπής 
σχετικά με την καλλιέργεια ΓΤΟ.

Από κοινού με τους συναδέλφους μου στο σώμα των επιτρόπων θα φροντίσω να εξασφαλίσω 
την εξεύρεση τρόπων για την παροχή υποστήριξης στις προσπάθειες των κρατών μελών για 
να καταστούν βιώσιμα και αποτελεσματικά τα συστήματα υγείας τους, έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μεταβαλλόμενης δημογραφικής πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουμε σε όλη την Ευρώπη, να εξασφαλιστεί η ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς 
χώρους που αποτελεί κεντρικό στοιχείο του νέου σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την 
υγεία και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η πρόσφατη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με 
περιβάλλοντα χωρίς καπνό. Θα συνεργαστώ με τον επίτροπο απασχόλησης, κοινωνικών 
υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης προκειμένου να εγκριθούν μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων από τον καπνό στο περιβάλλον που οφείλεται στο κάπνισμα. Θα εξακολουθήσω 
να ενθαρρύνω τα κράτη μέλη στη χρήση γραπτών προειδοποιήσεων στην επισήμανση των 
πακέτων τσιγάρων και από κοινού με τον επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας 
και νεολαίας θα εξετάσω τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί λιγότερο ελκυστικό το 
κάπνισμα, ιδίως για τους νέους. Η χρηματοδότηση ομάδων ασθενών από το πρόγραμμα 
"Υγείας" θα επανεξεταστεί με στόχο την υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που 
αντιπροσωπεύουν αποτελεσματικά τις ομάδες ασθενών, χωρίς σύγκρουση συμφερόντων.


