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VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED

EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSTIKULE

John DALLI

(Tervise- ja tarbijaküsimused)

Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus

1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel 
ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest 
vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa
Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, 
praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis?

Ma olen juba peaaegu kakskümmend aastat olnud Malta valitsuskabineti liige ja täitnud 
mitme valdkonna ministri kohustusi: olen olnud majandus-, rahandus- ja välisminister ning 
praegu olen sotsiaalminister. Nende tööülesannetega seoses olen end kurssi viinud kõigi 
selliste poliitikavaldkondadega, mis on olulised ka Euroopa tasandil. Nimetatud kahekümne 
aasta sisse jääb aeg, mil Malta alustas läbirääkimisi Euroopa Liiduga ühinemiseks ning see 
omakorda ajendas mind üsna põhjalikult tutvuma ühenduse õigustikuga. Uued poliitikasuunad 
töötasime välja juba tulevast Euroopa raamistikku silmas pidades.

Minu viimane ametikoht sotsiaalministrina, kelle vastutusalasse kuulub ka tervishoid, on 
võimaldanud mul sügavamalt mõista inimeste igapäevaprobleeme ja nende ootusi 
tervislikuma elukeskkonna suhtes.

Kui võtta arvesse, et olen riigi tasandil töötanud väga mitmekesistes valdkondades ja 
saavutanud juhtimisalase pädevuse, ning arvestades ka asjaolu, et olen alati püüdnud 
edendada innovatsiooni ja kollektiivsust muutuste elluviimisel, siis usun, et mul on olemas 
vajalikud omadused ja oskused ning ma olen valmis rakendama oma kogemusi Euroopa Liidu 
hüvanguks.

Mulle juhtimiseks pakutud valdkond on väga ulatuslik ja arvan, et mu kogemus väikse riigi 
ministrina annab mulle selle tööga toimetulekuks kaks toetuspunkti. Esiteks – ma olen 
harjunud kandma suurt vastutust. Teiseks – ma olen õppinud leidma kompromisse ja tegema 
koostööd kõikvõimalike partneritega väga paljudes küsimustes. Muuta inimeste elu paremaks 
– see on alati olnud mind motiveeriv eesmärk ja on seda ka edaspidi. Poliitika kujundamisel ja 
elluviimisel peab tähelepanu keskmesse jääma inimene.
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Ma olen täitnud majanduslike huvide deklaratsiooni, nagu on ette nähtud komisjoni liikmete 
käitumisjuhendiga, ja sellega võivad tutvuda nii kõik parlamendi liikmed kui ka üldsus. Ma 
luban täita kõiki Euroopa Liidu toimimise lepinguga ettenähtud kohustusi ja kinnitan, et ei 
võta vastu juhtnööre mitte ühegi riigi valitsuselt ega üheltki asutuselt. Luban täielikult järgida 
käitumisjuhendi sätteid. Tõotan pühalikult hoiduda igasugusest tegevusest, mis ei ole kohane 
Euroopa Komisjoni liikmele, ja luban, et ei tööta oma ametiajal ühelgi teisel tasustataval või 
mittetasustataval ametikohal. Samuti luban käituda ausalt ja diskreetselt teatavate 
ametikohtade või soodustuste pakkumise suhtes pärast volituste lõppu ning luban oma 
ametiaja vältel käituda kõrgeimate eetikanormide kohaselt.

Samuti kohustun ma teavitama komisjoni presidenti kõigist olukordadest, mis võiksid kaasa 
tuua huvide konflikti minu ametikohustuste täitmisel.

Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma 
osakondade tegevusega?

Olen alati uskunud dialoogi ja koostöö edasiviivasse jõusse ning püüdnud läbi viia reforme ja 
jõuda kompromissidele nii, et olulisemad reformid toimuksid konsensuse alusel. Volinike 
kolleegiumi liikmena on mul kavas seda joont jätkata. Sean eesmärgiks rakendada oma 
vastutusalas peituvad võimalused Euroopa kodaniku teenistusse. Tean, et selleks on mul vaja 
luua tugevad koostöösidemed teiste komisjoni volinikega. Mulle usaldatud valdkond eeldab 
tihedat koostööd, kui seada sihiks kasutamata potentsiaali rakendamine kogu Euroopa 
hüvanguks.

Võttes poliitilise vastutuse oma olulisse vastutusalasse kuuluvate talituste tegevuse eest, 
kohustun ma järgima kollegiaalsuse põhimõtet, millele on rajatud komisjoni ja tema volinike 
töö.

Dialoogi vormi on mul kavas kasutada mujalgi kui komisjonis. Ka suhtlemine Euroopa 
Parlamendiga peaks põhinema sellel mudelil. Võtan endale ülesande tagada konstruktiivne 
poliitiline dialoog parlamendi ja selle komiteedega. Olen seisukohal, et me peaksime ühiselt 
panustama poliitikasuundade kujundamisse ning hoiduma vastasseisust. Mulle on see väga 
oluline, sest kõik minu vastutusalas tehtavad seadusandlikud algatused võetakse vastu 
tavamenetluse korras. Kõik eelöeldu eeldab avatud ja selge suhtlusskeemi olemasolu, mis 
põhineb vastastikusel usaldusel ja hõlmab korrapärast aruandlust ja teabevahetust, et Euroopa 
Parlament saaks tulemuslikult täita oma rahvaesindusliku kontrollija ülesannet. Püüan 
osutatud dialoogi sisse seada paljuski ka sellepärast, et hindan kõrgelt teie arvamusi ja 
argumente.

Loomulikult on ütlematagi selge, et nii oma vastutusala talituste kui ka komisjonis töötavate 
inimestega suhtlemisel kavatsen juhinduda lojaalsuse, usalduse ja läbipaistvuse põhimõtetest. 
Kohustun tagama kahepoolse infoliikumise ja loon vastastikku toetavad suhted nende 
talitustega, mis on kavas anda minu vastutusele.

3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse
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suurendamise, koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud 
algatuste ja taotluste tõhusate järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu 
jõustumist? Kas olete seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate 
menetlustega valmis edastama parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente 
kui nõukogule?

Olen olnud valitud oma riigi parlamenti alates 1987. aastast ja seepärast ma mõistan ja oskan 
väga hästi hinnata, kui oluline on läbipaistvus ja täitevvõimu aruandlus parlamendi ees. 
Kindlad institutsioonidevahelised koostöösidemed on jõud, mis aitavad meil oma olulisi 
tegevuspõhimõtteid ellu viia. Minu silmis on parlament justkui tugevdatud õiguskindluse ja 
aruandluskohustuse täitmise valvur. Teie olete kodaniku hääle otsene kandja ja vahendaja, 
kelle kaudu kõige selgemini väljenduvad inimeste probleemid ja ootused. Selliste 
koostöösidemete juurutamine aitab järgida hea valitsemistava ja tõhususe põhimõtteid, mis on 
mulle väga olulised.

Kavatsen täiel määral järgida ja rakendada raamlepingu sätteid, mis puudutavad meie kahe 
institutsiooni vahelist teabevoogu, nagu on ette nähtud ELi toimimise lepinguga, ning püüan 
saavutada suurema avatuse ja läbipaistvuse. Läbipaistvus on teema, mis nõuab laiemat 
käsitlemist. Asetan esikohale püüdlused aidata kaasa – kasvõi minu oma valdkonnas –
komisjoni laiemale eesmärgile saavutada ELi asjade parem mõistmine rahva hulgas.

Kavatsen olla tihedas suhtluses sidusrühmadega ja tahan lõpule viia sidusrühmadega 
kohtumiste esimese vooru, mida alustasin kohe, kui sain teada mulle usaldatavast 
valdkonnast. Sidusrühmad on alati kesksel kohal, kui viime ellu oma poliitikat ja püüame 
lahendada kodanike jaoks olulisi küsimusi tervise ja tarbijakaitse valdkonnas.

Püüan kindlasti luua tugeva ja pideva sideme eeskätt komiteedega, kes tegelevad keskkonna-, 
siseturu- ja tarbijakaitse- ning põllumajandusküsimustega. Lissaboni lepingu jõustumine 
võimendas parlamendisaadiku häält ja andis tuge minu ülesandele. Kohustun regulaarselt 
pidama dialoogi nimetatud komiteedega ja luban tulla teid teavitama alati, kui te seda 
vajalikuks peate. Samas palun, et leiaksite minu jaoks aega, kui tegemist on oluliste 
algatustega, mis nõuaksid teie seisukohti ja arvamusi. Olen teie käsutuses, kui peaksite otsima 
minuga kahepoolset kontakti konkreetsete probleemide arutamiseks.

Nagu nõuab meie suhtlust reguleeriv raamleping, kohustun teile edastama ajakohase ja selge 
info, mis on seotud parlamendis käsitletud küsimustega, ning teavitama teid võetud 
meetmetest.

Poliitikaga seotud küsimused

4. Millised on kolm peamist prioriteeti, mida kavatsete oma kavandatavas 
valdkonnas edendada, võttes vajaduse korral arvesse rahandus-, majandus- ja 
sotsiaalset kriisi ning säästva arenguga seotud probleeme?

Usun, et suudan kaasa aidata Euroopa kodaniku hüvanguks säästva, konkurentsivõimelise ja 
uuendusliku keskkonna loomisele, mis on president Barroso prioriteetne eesmärk. Majandus-
ja sotsiaalkriisi tingimustes on tähtis hoida esiplaanil tervisesektor. Sama oluline on pöörata 
tähelepanu tarbijale, kes taolistel aegadel kannatab nii turu kahanemise kui ka tööhõive 
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languse tõttu, olles ise samal ajal majanduse toibumise ja säästva kasvu liikumapanevaks 
jõuks.

Tervisesektori raames jääb peamiseks ülesandeks lahendada tervishoiuteenuste 
jätkusuutlikkuse ja kättesaadavuse küsimus kiiresti muutuva demograafilise olukorra 
tingimustes. See probleem ulatub riigi tasandist kaugemale ja puudutab kogu Euroopa Liitu. 
Eriti oluliseks muutub see küsimus majanduslanguse ajal, mil liikmesriikide eelarved on surve 
all.

Kodanikud nõuavad paremaid teenuseid ja kui nad seisavad valiku ees, peavad nad tarbijana 
oskama langetada targa otsuse. See ei käi üksnes tervisesektori kohta, vaid puudutab
ühiskonda tervikuna. Kui ühisturg tugevneb, hakkavad tarbijad võimalusi otsima ja kasutama. 
Sel viisil toimides saab tarbijatest majanduskasvu liikumapanev jõud ning on väga tähtis 
pakkuda neile valikute tegemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Pean oma esmatähtsaks ülesandeks viia lõpule toiduahela strateegia väljatöötamine ja tagada 
loomade, taimede, seemnete, toidu ja söödaga kauplemisel parem õiguslik reguleerimine meie 
ülimalt normeeritud siseturul, et elavdada Euroopa põllumajandustööstust ja edendada 
innovatsiooni, pidades samal ajal silmas tarbijate huve ja tervise kaitset. Selles valdkonnas 
jääb peamiseks põhimõtteks „ohutus ennekõike”. See ei tähenda siiski riski nulltasemele 
viimist ega seda, et ei tohiks astuda samme majanduskasvu ja innovatsiooni edendamiseks.

Oma teise tähtsa ülesandena näen komisjoni pädevuse raames tegutsemist selle nimel, et luua 
kõikides liikmesriikides tõhusad ja hästitoimivad tervishoiusüsteemid, mis aitavad inimestel 
olla terved ja elada kaua. Püüan hoolitseda selle eest, et tervena elatud aastate arv oleks 
tulevikus suurem. Tervena elatud aastate all mõeldakse nende aastate keskmist arvu, mil 
inimene on ootuste kohaselt hea tervise juures. Kavatsen panna suure rõhu ka haiguste 
ärahoidmiseks ettenähtud meetmetele ning teha tasukohase hinnaga, ohutud ja tõhusalt 
toimivad ravimid kättesaadavaks kõigile patsientidele üle kogu Euroopa Liidu. 
Farmaatsiavaldkonna integreerimine tervishoiusüsteemi osaks nõuab hoolikat juhtimist ja 
ootan seda ülesannet huviga. Me peame püüdma seda sektorit elavdada innovatsiooni ja 
parema majandusliku konkurentsivõime kaudu. See ei ole vastuolus ülimaks eesmärgiks 
seatud patsiendiohutusega. Kõik need valdkonnad kätkevad endas suuri võimalusi, kuidas 
parandada nii tervise kui ka majanduse seisundit ning tagada meie tervishoiusüsteemide 
jätkusuutlikkus ka tulevikus. Minu eesmärk on luua komisjoni raames tugevad sidemed, mis 
tagaksid meie tähelepanu koondumise sinna, kus on näha lisaväärtust ja kus on võimalik 
arendada sünergiat näiteks selliste valdkondadega nagu haridus ja keskkond. Ma loodan väga, 
et võin selle töömahuka ülesandega tegeledes arvestada parlamendi toetusega.

Minu prioriteet tarbijakaitse valdkonnas on hoida tarbija ühisturu toimimise keskmes. 
Kõigepealt on mul kavas jätkata tarbija laiaulatuslikku harimist, et anda talle vajalikud 
teadmised, kuidas teha tarku otsuseid. Selles protsessis tuleks keskenduda eeskätt niisugusele 
olulisele teemale nagu säästva tarbimise edendamine. Eesmärgiks on tagada säästev 
tarbijakäitumine, ent samas peaksid põhilised teenused jääma kõigile kättesaadavaks ja olema 
taskukohased. Seejärel tahaksin oma vastutusala piires keskenduda digitaalse ühisturu 
küsimustele, eelkõige sellele, et elektrooniliste müügitehingute korral ei oleks võimalik 
rikkuda tarbija õigusi. See aitaks suuresti kaasa majandus- ja sotsiaalkriisist toibumisele. 
Kavatsen teha koostööd nii õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinikuga kui ka 
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digitaalarengu volinikuga, samuti liikmesriikide ametiasutustega, kes tegelevad selle 
valdkonnaga. Püüan ka hoogustada arutelusid, mis käsitlevad kollektiivse hüvitamise 
mehhanisme tarbija jaoks.

5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja muud liiki algatusi kavatsete esitada 
ning milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil võimalik 
võtta eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetide ja taotlustega, mis on 
lisatud käosolevale dokumendile ning mis kuuluvad Teie vastutusvaldkonda? 
Kuidas Te isiklikult tagaksite õigusakti ettepanekute kõrge kvaliteedi?

Minu eesmärk on tagada, et kavandatavad õigusaktid tooksid kodanikele kasu, ei oleks seotud 
liigse bürokraatiaga ega tekitaks ettevõtjatele ülemäärast kulu. Et seda saavutada, on mul 
kavas kaasata sidusrühmad – teiste seas eelkõige parlament – juba ettepaneku koostamise 
varases etapis, et arutada eri ettepanekutega seotud tundlikke küsimusi. Samuti on mul kavas 
laiaulatuslikult kasutada mõju hindamist (mõnikord ka delegeeritud õigusaktide puhul), et 
õigusloomega seotud algatused oleksid tulemuslikud ja tooksid kasu.

On hulk juba menetluses olevaid ettepanekuid, millega tahaks lõpule jõuda. Võiks nimetada 
näiteks ettepanekuid, mis käsitlevad piiriüleseid tervishoiuteenuseid, toidualast teavet, 
elundite kvaliteeti ja ohutust, uuendtoitu ja biotsiide, samuti farmaatsia-alaste ettepanekute 
paketti. Nende ettepanekute vastuvõtmine sõltub otsustusprotsessist. Ma olen kursis nende 
teemadega seotud tundlike aspektidega ning tahan koos teie ja teiste sidusrühmadega leida 
õiged ja kiired lahendused.

Sean endale ülesandeks viia lõpule loomatervishoiu strateegiat ja taimetervise strateegiat 
käsitlevate ettepanekute ettevalmistamine ning seemneid, veterinaarravimeid, 
meditsiiniseadmeid ja kliinilisi katseid käsitlevate õigusnormide läbivaatamine. Kõigi nende 
ettepanekutega üheskoos tegeledes peaksime jõudma need vastu võtta praeguse komisjoni 
koosseisu ametiaja keskpaigaks.

Ootan pikisilmi Euroopa Ravimiameti tegevuse hindamise aruannet, et analüüsida, kas oleks 
võimalik võtta meetmeid, mis parandaksid uute ravimite turuletoomist nii, et see toimuks 
võimalikult kiiresti ja võimalikult vähese kuluga.

Tunnustan igati tööd, mida mu eelkäijad on teinud tarbijakaitse valdkonnas ja kavatsen seda 
jätkata täie pühendumusega. Mõistes, et mõned ettepanekud – näiteks tooteinfo või 
kollektiivsete tarbijakaebuste kohta – tekitavad vastaspoolte vahelisi pingeid, kavatseme 
korraldada täiendavaid arutelusid, et saavutada konsensus tulemusliku lahenduse leidmiseks. 
Jätkame tarbijate tulemustabeli algatuse rakendamist. Seda on kavas laiendada nii, et oleks 
võimalik saada selge ülevaade teenuse osutaja ja tarbija vahelistest suhetest.

Eduka tarbijapoliitika võti on õigusnormide järgimise tagamine. Kavas on tõhustada 
võltsimise vastu võitlemist, sest võltsimine on vastuolus tarbija huvidega ja kahjustab 
Euroopa majanduslikku heaolu eelkõige innovatsiooni tõkestamise tõttu. Olen valmis tegema 
koostööd õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinikuga ning maksunduse 
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volinikuga, et leida tarbija huve arvestav tulemuslik lahendus. Pean seda teemat väga 
oluliseks ning tahaksin kutsuda parlamenti ja kõiki teisi sidusrühmi välja töötama algatusi, et 
võidelda võltsravimite pakkumise vastu Internetis. Annan endale aru, et tegemist on keeruka 
ülesandega, mis eeldab paljude eri talituste ja liikmesriikide ametiasutuste koostööd.

Kindlasti on meil vaja tõhustada järelevalvetoiminguid ja aruandlust Euroopa Parlamendile. 
Selleks on vaja parandada kaebusi käsitlevaid andmeid, turu-uuringuid ja turujärelevalvet, et 
rakendamine muutuks tõhustamaks ja tugevneks komisjoni ja Euroopa Parlamendi vaheline 
koostöö. Minu jaoks jääb prioriteediks tagada ELi tarbijale e-kaubanduse pakutavate eeliste 
kasutamise võimalus. Kavatsen sellele teemale täit tähelepanu pöörata ja koostöös teiste 
volinikega kõrvaldada teadaolevad takistused.

Kõiki teemasid, mis on seotud selliste tegevusvaldkondadega nagu kloonimine ja 
nanotehnoloogia, tuleb jätkuvalt käsitleda teaduslike faktide alusel ja eetilisi tõekspidamisi 
austades. Samal ajal peaks püüdma hoogustada Euroopa innovaatilisust, ent tegema seda nii, 
et ei kaasneks ohtu kodanike jaoks. Ka geneetiliselt muundatud organismidega tegelemisel 
lähtume teadusuuringutest ja mul on kavas asuda rakendama komisjoni presidendi suuniseid 
maaviljeluse kohta.

Kavatsen teha koostööd kaasvolinikega, et kindlasti leida viis, kuidas toetada liikmesriikide 
meetmeid nende tervishoiusüsteemide tõhususe ja jätkusuutlikkuse tagamiseks olukorras, kus 
kogu Euroopa demograafiline olukord on muutunud, tagada, et uue keskkonna ja tervise 
arengukava keskmes on siseõhu kvaliteedi küsimus ning asuda tõhusalt rakendama nõukogu 
hiljuti esitatud soovitust suitsuvaba keskkonna kohta. Koostöös tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse volinikuga võtame meetmed töötajate kaitsmiseks tubakasuitsu eest. 
Soovitan liikmesriikidel jätkuvalt kasutada hoiatussilte tubakatoodete märgistuses. Koos 
hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinikuga on meil kavas arutada, kuidas 
vähendada tubakatoodete populaarsust eelkõige noorte hulgas. Patsiendirühmade rahastamist 
terviseprogrammi vahenditest on kavas muuta nii, et toetust saaksid vabaühendused, kes 
esindavad patsiendirühmi kõige tõhusamalt ja huvide konflikti tekitamata.


