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KOMISSAARIEHDOKKAAN VASTAUKSET

EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

John DALLI

(Terveys- ja kuluttajapolitiikka)

Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen 
riippumattomuus

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 
tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 
ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten 
varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa 
kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa?

Olen toiminut ministerinä Maltan hallituksessa lähes kaksi vuosikymmentä ja hoitanut useita 
eri vastuualueita, esimerkiksi talous-, valtiovarain- ja ulkoasiainministerin ja parhaillaan 
sosiaalipolitiikasta vastaavan ministerin tehtävää. Näin olen saanut yleiskatsauksen kaikista 
politiikanaloista, jotka ovat relevantteja myös Euroopan tasolla. Näiden kahdenkymmenen 
vuoden aikana Malta neuvotteli liittymisestä Euroopan unioniin, ja tämä tarjosi minulle 
tilaisuuden tutustua hyvinkin tarkasti yhteisön lainsäädäntöön. Tämän johdosta uutta 
politiikkaa työstettiin kehittyvien eurooppalaisten puitteiden mukaisesti.

Viimeisin toimeni sosiaali- ja terveyspolitiikasta vastaavana ministerinä on antanut minulle 
mahdollisuuden ymmärtää paremmin ongelmia, joita kansalaiset kohtaavat jokapäiväisessä 
elämässään, samoin kuin heidän pyrkimyksiään terveempään elämään.

Koska olen toiminut kansallisella tasolla niin monipuolisissa tehtävissä, kasvattanut 
pätevyyttäni hallintoasioissa sekä ollut aina erityisen kiinnostunut innovaation edistämisestä 
ja kollektiivisesta muutoksen aikaansaamisesta, katson että minulla on tehtävääni tarvittavat 
välineet, ja olen valmis asettamaan kokemukseni Euroopan unionin käyttöön.

Minulle osoitettu vastuualue on erittäin laaja, ja pienen maan ministerinä saamani kokemus on 
tuonut minulle seuraavat vahvuudet. Olen ensinnäkin tottunut erittäin laajoihin 
vastuualueisiin, ja toiseksi olen oppinut tekemään kompromisseja ja tekemään yhteistyötä 
monenlaisten osapuolten kanssa monenlaisissa asioissa. Motivaationani on aina ollut ja tulee 
olemaan jatkossakin paremman elämän tarjoaminen kansalaisille. Ihmisten on oltava 
keskipisteessä politiikkamme muotoilussa ja toteutuksessa.
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Olen täyttänyt komission jäsenten toimintasäännöissä edellytetyn sidonnaisuuksia koskevan 
selvityksen, joka on parlamentin jäsenten lisäksi myös kansalaisten tutkittavissa. Noudatan 
täysin perussopimuksessa määrättyjä velvollisuuksia, enkä ota vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta tai muulta taholta. Noudatan komission jäsenten toimintasääntöjä 
täysimääräisesti. Vakuutan myös juhlallisesti, että pidätyn kaikista toimista, jotka ovat 
ristiriidassa Euroopan komission jäsenen tehtävieni kanssa, enkä toimikauteni aikana harjoita 
muuta palkallista tai palkatonta ammattitoimintaa. Sitoudun myös toimimaan tehtävieni 
edellyttämällä tavalla ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen siltä osin kuin on kyse tiettyjen 
toimien tai etujen vastaanottamisesta toimikauteni jälkeen sekä noudattamaan korkeimpia 
eettisiä standardeja toimikaudellani.

Olen myös selvästi sitoutunut ilmoittamaan komission puheenjohtajalle mahdollisista 
tilanteista, joihin saattaa liittyä eturistiriitoja virallisia tehtäviäni hoitaessani.

Tehtävien hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja 
osastojenne toiminnasta?

Uskon vahvasti vuoropuhelun ja yhteistyön voimaan, ja olen aina pyrkinyt uudistuksiin ja 
kompromisseihin ja onnistunut pääsemään yksimielisyyteen tärkeissä uudistuksissa. 
Kollegion jäsenenä aion jatkaa samoilla linjoilla. Tavoitteenani on tuoda vastuualueestani 
koituvat hyödyt Euroopan kansalaisille. Jotta tähän päästään, ymmärrän että minun on 
toimittava tiiviissä yhteistyössä muiden komission jäsenten kanssa. Minulle osoitetut 
vastuualueet edellyttävät tällaista tiivistä yhteistyötä, jos Euroopalle kokonaisuudessaan 
koituva potentiaalinen hyöty halutaan realisoida.

Kannan poliittisen vastuun yksikköjeni toiminnasta näillä tärkeillä osa-alueilla ja pidän 
mielessä tarpeen noudattaa kollegiaalisuuden periaatetta, joka on komission ja sen jäsenten 
toiminnan perustana.

Tämä vuoropuhelun periaate ei rajoitu pelkästään komissioon, vaan se toimii ohjenuorana
myös suhteessani Euroopan parlamenttiin. Olen sitoutunut rakentavaan poliittiseen 
vuoropuheluun parlamentin ja sen eri valiokuntien kanssa. Uskon, että meidän on tehtävä 
politiikkaa yhdessä eikä kiisteltävä siitä. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun otetaan huomioon, 
että kaikki vastuualaani kuuluvat lainsäädäntöaloitteet hyväksytään tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. Kaikki tämä edellyttää avointa suhdetta, joka perustuu 
vastavuoroiseen luottamukseen sekä säännölliseen raportointiin ja tiedonvaihtoon, joka antaa 
Euroopan parlamentille mahdollisuuden harjoittaa demokraattista valvontaa tehokkaasti. 
Pyrin tällaiseen vuoropuheluun myös siksi, että uskon vankasti mielipiteidenne arvoon ja 
argumenttienne voimaan.

On myös sanomatta selvää, että suhteeni yksikköihini ja lukuisiin komission virkamiehiin 
perustuu lojaalisuuteen, luottamukseen ja avoimuuteen. Ohjenuoranani pidän kaksisuuntaista 
tiedonkulkua, ja haluan luoda vastavuoroiseen avunantoon perustuvan suhteen yksikköihin, 
joista tulen olemaan vastuussa.
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3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja 
toiveiden tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
huomioon ottaen? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja 
käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille 
tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Olen ollut parlamentaarikko vuodesta 1987, joten ymmärrän täysin, miten tärkeää 
toimeenpanevan elimen avoimuus ja vastuuvelvollisuus parlamenttiin nähden on. Vankkaan 
yhteistyöhön perustuvien toimielintenvälisten suhteiden luominen on avainasemassa vietäessä 
unionin tärkeää politiikkaa eteenpäin. Pidän parlamenttia vahvemman legitiimiyden ja 
vastuuvelvollisuuden vartijana. Parlamentti edustaa kansalaisten ääntä ja pystyy parhaiten 
ottamaan huomioon heidän huolensa ja toiveensa. Tällaisen suhteen luominen vahvistaa 
entisestään hyvän hallintotavan ja tehokkuuden periaatteita, joihin olen täysimääräisesti 
sitoutunut.

Otan täysimääräisesti huomioon ja panen täytäntöön puitesopimuksen määräykset, jotka 
koskevat tiedonkulkua komission ja parlamentin välillä uuden perussopimuksen mukaisesti ja 
vahvistavat avoimuutta. Avoimuus ei kuitenkaan pääty tähän. Etusijalla ovat komission 
laajemmat pyrkimykset edistää avoimuutta edelleen Euroopan kansalaisten kannalta, myös 
omalla vastuualallani.

Olen myös sitoutunut toimimaan laajasti sidosryhmien kanssa ja odotan ensimmäisiä 
sidosryhmätapaamisia, jotka aloitan välittömästi tutustuessani vastuualaani. Sidosryhmät ovat 
keskipisteessä, kun viemme politiikkaamme eteenpäin ja pyrimme käsittelemään kansalaisten 
huolenaiheita terveyden ja kuluttajansuojan alalla.

Pyrin rakentamaan vahvat ja pysyvät suhteet etenkin ympäristöä, sisämarkkinoita ja 
kuluttajansuojaa sekä maataloutta käsitteleviin valiokuntiin. Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon myötä valiokuntien ääni lujittuu ja sitoumukseni vahvistuu. Sitoudun 
säännölliseen ja kestävään vuoropuheluun näiden valiokuntien kanssa ja olen käytettävissä 
aina, kun on tarvetta tiedonvaihtoon. Haluaisin myös pyytää teitä olemaan käytettävissäni 
tärkeissä aloitteissa, joissa haluan hyödyntää näkemyksiänne ja kantojanne. Itse olen 
käytettävissä, jos haluatte luoda kahdenväliset suhteet minuun joissakin erityisissä asioissa.

Komission ja parlamentin suhteita koskevan puitesopimuksen mukaisesti tarjoan parlamentin 
jäsenille tuoretta ja selkeää tietoa sekä ilmoitan parlamentissa esitettyihin kantoihin liittyvistä
jatkotoimista.

Poliittiset kysymykset

4. Mitkä ovat tärkeimmät kolme tavoitetta, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen 
tehtävienne yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon rahoitus- ja 
talouskriisi sekä sosiaalinen kriisi sekä kestävään kehitykseen liittyvä huoli?

Uskon voivani edistää omalta osaltani puheenjohtaja Barroson yleisiä kestävyyteen, 
kilpailukykyyn ja innovaatioon liittyviä tavoitteita Euroopan kansalaisten eduksi. 
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Taloudellisen ja yhteiskunnallisen kriisin aikana terveyssektorin ensisijaisen aseman 
säilyttäminen on tärkeää. Yhtä tärkeää on keskittyä kuluttajaan, joka tällaisina aikoina on 
negatiivisten markkina- ja työvoimasuuntausten vastaanottavassa päässä ja samalla 
toimeenpanevana voimana rakentamassa elpymistä ja kestävää kasvua.

Terveysalan keskeiset haasteet liittyvät edelleen terveyspalvelujen kestävyyteen ja 
saatavuuteen väestörakenteen muuttuessa nopeasti. Haaste ylittää kansalliset rajat ja on 
yhteinen koko unionille. Se on erityisen huolestuttava talouden taantuman aikana, jolloin 
valtion budjetteihin kohdistuvat paineet kasvavat.

Kansalaiset vaativat parempia palveluja, ja kun on tehtävä valintoja, kuluttajille on annettava 
välineet näiden valintojen tekemistä varten. Tämä ei koske pelkästään terveysalaa vaan koko 
yhteiskuntaa. Kun yhtenäismarkkinat vahvistuvat, kuluttajat etsivät mahdollisuuksia ja 
hyödyntävät niitä. Tällöin kuluttajista tulee keskeisiä talouskasvun edistäjiä, ja on ratkaisevan 
tärkeää varustaa heidät oikeilla apuvälineillä.

Ensimmäisenä prioriteettinani on täydentää elintarvikeketjua koskevaa strategiaa ja edistää 
parempaa sääntelyä eläinten, kasvien, siementen, elintarvikkeiden ja rehujen erittäin 
säännellyillä sisämarkkinoilla, jotta voitaisiin vauhdittaa eurooppalaista maatalousteollisuutta 
ja kannustaa innovaatioita ottaen samalla huomioon terveys- ja ympäristönäkökohdat sekä 
kuluttajien edut. Tällä alalla päällimmäisenä periaatteena säilyy ”turvallisuus ensin”. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita nollariskiä tai sitä, että ei pitäisi toteuttaa toimia kasvun ja innovoinnin 
vahvistamiseksi.

Toisena prioriteettinani on osallistua komission toimivallan puitteissa tehokkaiden ja 
toimivien – ja pidempään ja terveempään elämään johtavien – terveydenhuoltojärjestelmien 
kehittämiseen kaikissa jäsenvaltioissa. Pyrin varmistamaan terveen elinajan pidentymisen eli 
niiden vuosien lukumäärän, joina kansalaisten voidaan keskimäärin odottaa elävän terveinä. 
Keskityn myös voimakkaasti sairauksien ehkäisyä koskeviin toimenpiteisiin sekä saamaan 
kohtuuhintaisia, turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä potilaiden saataville kaikkialla EU:ssa. 
Lääkealan integrointi kansanterveyteen edellyttää huolellista hallintoa, ja odotankin 
innokkaana tätä haastetta. Meidän on ponnisteltava alan elvyttämiseksi edistämällä 
innovaatiota ja parantamalla sen taloudellista kilpailukykyä. Tämä ei ole ristiriidassa 
potilaiden turvallisuutta koskevan perusperiaatteen kanssa. Kaikilla näillä aloilla on suurta 
potentiaalia turvata terveyteen mutta myös talouteen liittyviä etuja ja taata 
terveysjärjestelmien ylläpidettävyys tulevaisuudessa. Tavoitteenani on luoda vahvat yhteydet 
komission eri yksikköihin ja varmistaa keskittyminen asioihin, joissa voidaan saada aikaan 
lisäarvoa ja synergiaa, esimerkiksi koulutus- ja ympäristöalan toimien kanssa. Toivon voivani 
luottaa parlamentin tukeen pyrkiessäni tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen.

Kuluttajapolitiikan alalla prioriteettinani on kuluttajan pitäminen sisämarkkinoiden toiminnan 
keskiössä. Jatkan ensisijaisesti kuluttajille suunnatun tiedotuksen laajentamista, jotta heillä 
olisi mahdollisuudet tehdä tietoon perustuvia valintoja. Tähän pääsemiseksi aion ensin 
keskittyä tärkeän seikan, kestävän kulutuksen, edistämiseen. Tarkoituksena on varmistaa 
kuluttajien kestävä käyttäytyminen mutta myös se, että keskeiset palvelut pysyvät kaikkien 
kuluttajien saatavilla ja kohtuuhintaisina. Toiseksi keskityn vastuualani puitteissa sähköisiin 
sisämarkkinoihin erityisesti varmistamalla, että kuluttajien oikeudet eivät vaarannu 
verkkokaupassa ja -asioinnissa. Tämä on keskeinen tekijä pyrittäessä palautumaan
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taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kriisistä. Työskentelen yhdessä oikeus-, perusoikeus- ja 
kansalaisasioista sekä digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaavien komissaarien sekä 
kansallisten viranomaisten kanssa näissä asioissa ja edistän myös lisäkeskustelua kuluttajien 
kollektiivisista muutoksenhakukeinoista.

5. Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita aiotte 
esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin niiden 
valiokuntien esittämien painopistealueiden ja toiveiden suhteen, jotka ovat tämän 
lomakkeen liitteenä ja jotka kuuluvat vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti 
takaisitte lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun?

Pyrin takaamaan, että ehdotetulla lainsäädännöllä tuodaan etuja kansalaisille ja siitä yrityksille 
aiheutuva byrokratia ja kustannukset ovat keveitä. Tämän saavuttamiseksi haluan ottaa 
sidosryhmät ja ennen kaikkea parlamentin mukaan jo lainsäädännön muotoilun alkuvaiheisiin, 
jotta voidaan tarkastella eri ehdotusten arkaluonteisia kohtia. Vaikutustenarviointia tullaan 
käyttämään laajalti – joissakin tapauksissa myös siirretyn toimivallan nojalla annettujen 
säädösten kohdalla – jotta varmistetaan lainsäädäntöaloitteiden toimivuus ja nettohyödyt.

Avoinna on useita kysymyksiä, kuten rajatylittävä terveydenhuolto, elintarvikkeita koskeva 
tiedotus, elinten laatu ja turvallisuus, uuselintarvikkeet, biosidituotteet ja farmaseuttisia 
tuotteita koskeva ehdotuspaketti, joiden käsittelyä jatketaan. Niiden päätökseen saaminen 
riippuu päätöksentekoprosessista. Olen tietoinen näiden aiheiden arkaluontoisuudesta ja 
haluan pyrkiä teidän kanssanne ja kaikkien sidosryhmien kanssa oikeisiin ja nopeisiin 
ratkaisuihin.

Pyrin saattamaan päätökseen lainsäädäntöehdotukset eläinten terveyttä koskevan strategian ja 
kasvien terveyttä koskevan strategian alalla sekä tarkistukset siemeniä, eläinlääketiedettä, 
lääkinnällisiä laitteita ja kliinisiä kokeita koskevan lainsäädännön alalla. Jos teemme 
yhteistyötä näiden aiheiden parissa, niitä koskevat ehdotukset pitäisi saada hyväksyttyä tämän 
komission toimikauden puoliväliin mennessä.

Odotan kiinnostuneena tulevaa arviointiraporttia Euroopan lääkeviraston toiminnasta ja 
etenkin sen arvioinnista, tarvittaisiinko toimenpiteitä, joilla voidaan saattaa uudet lääkkeet 
markkinoille mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman vähin kustannuksin.

Olen erittäin tietoinen edeltäjieni merkittävistä toimista kuluttajansuojan alalla ja hyödynnän 
niitä aktiivisesti. Koska jotkin ehdotukset, kuten tuotteita koskeva tiedottaminen ja kuluttajien 
kollektiiviset muutoksenhakukeinot, luovat paineita vastakkaisista suunnista, jatkamme 
edelleen kuulemisia ja pyrimme pääsemään yksimielisyyteen, jotta saavutettaisiin toimiva 
ratkaisu. Kuluttajien tulostaulua koskevaa aloitetta jatketaan ja laajennetaan niin, että saamme 
selvän kuvan elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien suhteesta.

Täytäntöönpanon valvonta on keskeistä toimivassa kuluttajapolitiikassa, ja väärennösten 
torjuntaa tehostetaan, koska sen lisäksi, että se haittaa kuluttajia, se myös haittaa Euroopan 
taloudellista hyvinvointia etenkin innovaatioita estämällä. Olen valmis työskentelemään 
yhdessä oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista sekä verotuksesta vastaavien komissaarien 
kanssa, jotta saataisiin kehitettyä toimivat keinot kuluttajien eduksi. Olen erittäin sitoutunut 
tähän aiheeseen ja haluaisin ottaa parlamentin ja kaikki sidosryhmät mukaan kehittämään 
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aloitteita internetin kautta myytävien lääkevalmisteväärennösten torjumiseksi. Tiedän hyvin, 
että tämä on vaativa tehtävä, joka edellyttää monien yksikköjen ja kansallisten viranomaisten 
sitoutumista asiaan.

Seurantaa ja raportointia Euroopan parlamentille on selvästi kehitettävä parantamalla
valitustietoja, markkinatutkimuksia ja markkinavalvontaa, jotta voidaan parantaa 
täytäntöönpanoa ja tiivistää komission ja Euroopan parlamentin välistä yhteistyötä. 
Prioriteettinani pyrin antamaan EU:n kuluttajille mahdollisuuden hyödyntää sähköisen 
kaupankäynnin etuja seuraamalla asiaa tiiviisti ja työskentelemällä yhdessä muiden 
komissaarien kanssa jo kartoitettujen esteiden poistamiseksi.

Esimerkiksi kloonaukseen ja nanoteknologiaan liittyvä politiikka perustuu edelleen 
tieteellisiin tosiseikkoihin, ja siinä noudatetaan eettisiä arvoja ja pyritään samalla 
vahvistamaan Euroopan innovatiivisuutta mutta välttämään kansalaisille aiheutuvia riskejä. 
Myös muuntogeenisten organismien alalla tieteelliset seikat ohjaavat toimiamme, ja panen 
käytännössä täytäntöön viljelyä koskevat komission puheenjohtajan suuntaviivat.

Työskentelen yhdessä muiden komissaarien kanssa, jotta löytäisimme tapoja tukea 
jäsenvaltioiden toimia, joilla ne pyrkivät saamaan terveysjärjestelmistään kestäviä ja 
tehokkaita, jotta voitaisiin vastata koko Eurooppaa koskeviin väestörakenteen aiheuttamiin 
haasteisiin. Sisäilman laadun varmistaminen on keskeisellä sijalla uudessa 
ympäristöterveystoimintasuunnitelmassa, ja jotta savuttomia ympäristöjä koskeva neuvoston 
hiljattainen suositus voidaan panna tehokkaasti täytäntöön, toimin yhteistyössä työllisyydestä, 
sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaavan komissaarin kanssa sellaisten toimenpiteiden 
antamiseksi, joilla suojataan työntekijöitä ympäristön tupakansavulta. Kannustan edelleen 
jäsenvaltioita käyttämään kuvallisia varoituksia savukepakkauksissa, ja tutkin yhdessä 
koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin 
kanssa, miten tupakoinnista saataisiin vähemmän houkuttelevaa, etenkin nuorten kannalta. 
Potilaiden eturyhmien rahoitusta terveysohjelmasta tarkastellaan uudelleen, ja tarkoituksena 
on tukea voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka edustavat tehokkaasti potilaiden 
eturyhmiä ilman eturistiriitoja.


