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BIZTOSJELÖLT VÁLASZAI

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEKRE

(Egészségügy és fogyasztópolitika)

Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség

1. Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 
alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a 
területen, amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja 
erre? Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi 
módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége 
nem teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?

Majd két évtizeden keresztül miniszterként szolgáltam a máltai kormányban, és ez idő alatt 
számos tárcát elláttam, többek között a gazdaságügyi, a pénzügyi, a külügyi miniszter tárcáját, 
illetve jelenleg a szociálpolitikai tárcát. Ennek köszönhetően áttekintést nyerhettem minden 
olyan szakpolitikai területen, amelyek európai szinten is relevánsak. Ez alatt a húsz év alatt 
Málta először az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról folytatott tárgyalásokat, melyek 
során lehetőségem nyílt arra, hogy viszonylag mélyrehatóan megismerkedjem a közösségi 
vívmányokkal. A tárgyalásokat követően a folyamatosan fejlődő európai keretrendszerben új 
szakpolitikák kidolgozására került sor. 

A legutóbbi miniszteri tevékenységem kapcsán, mikor is a szociálpolitikáért voltam felelős, és 
az egészségügy is ehhez a tárcához tartozott, jobban átláthattam a polgárok mindennapos 
gondjait és az egészségesebb életre való törekvésüket.

Mivel tagállami szinten ilyen sokoldalú területeken szolgáltam, és megvan a menedzsmenthez 
szükséges szakmai végzettségem, továbbá mindig is különösen érdekelt az innováció 
előmozdítása és a változás együttes előteremtése, úgy érzem, kellőképpen fel vagyok vértezve 
és készen állok arra, hogy tapasztalataimat az Európai Unió szolgálatába állítsam. 

A számomra kijelölt tárca igen nagy területet fog át, egy kisebb ország minisztereként szerzett 
tapasztalataim azonban két szempontból is megkönnyítik feladatomat. Először is megszoktam 
már, hogy széleskörű felelősséget kell vállalnom. Másodszor pedig megtanultam, hogy 
miként lehet a legkülönfélébb kérdésekben különböző tárgyalófelekkel kompromisszumra 
jutni és együttműködni. A motivációm mindig is az volt, és az is marad, hogy jobb életet 
biztosítsak polgáraink számára. A politikai döntéshozatal és -végrehajtás előterében az 
embereknek kell állniuk.
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A biztosok magatartási kódexében előírt érdekeltségi nyilatkozatot kitöltöttem. A nyilatkozat 
nem csak a Parlament számára érhető el, hanem a nyilvánosság is megvizsgálhatja. A 
Szerződésben előírt kötelezettségeknek teljes mértékben eleget fogok tenni, és nem fogadok 
el utasításokat egyetlen kormánytól vagy egyéb testülettől sem. A magatartási kódexben 
foglaltakat a legmesszemenőbbekig be fogom tartani. Ünnepélyesen kijelentem, hogy minden 
olyan tevékenységtől tartózkodni fogok, amely összeegyeztethetetlen lenne európai biztosként 
végzett feladataimmal, és megbízatásom ideje alatt nem folytatok semmilyen más 
foglalatosságot, függetlenül attól, hogy járna-e érte jövedelmezés, vagy sem. Vállalom 
továbbá, hogy bizonyos kinevezéseket és juttatásokat illetően megbízatásom lejárta után is 
feddhetetlenül és a kellő diszkrécióval fogok eljárni, és a hivatali időmben a legszigorúbb 
etikai elvárásoknak is eleget teszek.

Kezeskedem róla, hogy tájékoztatni fogom a Bizottság elnökét arról, ha olyan helyzet állna 
elő, amely összeférhetetlenséghez vezetne hivatalos feladataim ellátásában.

A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel és annak bizottságaival

2. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 
szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 
saját, illetve hivatalának tevékenysége okán?

A párbeszéd és az együttműködés elkötelezett híveként mindig is reformokra törekedtem, 
valamint arra, hogy a főbb reformokkal kapcsolatban – akár kompromisszumok árán is –
egyetértést sikerüljön kialakítani. Ezt a törekvést a biztosi kollégium tagjaként is folytatni 
szándékozom. Célom, hogy a tárcám az európai polgárok javát szolgálja. Tisztában vagyok 
vele, hogy ehhez a biztosi testület többi tagjával szoros együttműködést kell kialakítani. 
Amennyiben munkánk jótékony hatásait egész Európa számára elérhetővé kívánjuk tenni, a 
nekem kijelölt feladatkörökben ilyen szoros együttműködésre lesz szükség.

Politikai felelősséget vállalok azokért a tevékenységekért, amelyeket a hatáskörömbe tartozó 
szolgálatok ezeken a fontos területeken kifejtenek, miközben szem előtt tartom a testületiség 
elvét is, amely a Bizottság és a biztosi kollégium működésének gerincét alkotja.

Nem csupán a bizottsági munkámban, hanem az Európai Parlamenttel ápolt kapcsolataimban 
is a párbeszéd szelleme fog vezérelni. Konstruktív politikai párbeszédre fogok törekedni a 
Parlamenttel és az adott kérdésben illetékes bizottságaival. Úgy vélem, hogy a szakpolitikákat 
nem a vitatkozás, hanem az együttműködés szellemében kell együttesen kialakítanunk, annál 
is inkább, mivel a reszortomba tartozó valamennyi jogalkotási kezdeményezés rendes 
jogalkotási eljárást igényel. Ahhoz, hogy az Európai Parlament hatékony demokratikus 
kontrollt gyakorolhasson, nyílt és átlátható kapcsolatot kell vele fenntartani, amely a 
kölcsönös bizalmon, a rendszeres jelentéstételen és információcserén nyugszik. A párbeszéd 
kialakítására már csak azért is törekedni fogok, mert nagyra értékelem az Önök véleményét és 
az azokban foglalt érvek erejét.

Magától értetődik, hogy a hatáskörömbe tartozó szolgálatokkal és a bizottsági tisztviselőkkel 
fenntartott kapcsolatok is a lojalitáson, a bizalmon és az átláthatóságon fognak alapulni. 
Tevékenységem során végig szem előtt fogom tartani, hogy az információknak oda-vissza 
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kell áramolniuk, és a hatáskörömbe tartozó szolgálatokkal kölcsönös segítségnyújtáson 
nyugvó kapcsolatot kívánok kialakítani.

3. Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a 
kibővített együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament 
álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében, figyelembe 
véve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését is? A tervezett kezdeményezésekkel 
vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet 
a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal?

Mivel 1987 óta parlamenti képviselő vagyok, nem csak megértem, de nagyra is tartom az 
átláthatóság és a végrehajtó hatalom Parlament előtti elszámoltathatóságának jelentőségét. A 
legfontosabb politikai területeken elért haladás nyitja az együttműködésen alapuló, stabil 
intézményközi kapcsolatok kialakítása. Számomra a Parlament a fokozott legitimitás és az 
elszámoltathatóság letéteményese. A polgárok véleményének elsősorban Önök adnak hangot, 
és gondjaikat és reményeiket Önök képviselik a legjobban. A jó kapcsolat kialakítása még 
jobban hozzá fog járulni a felelősségteljes kormányzás és a hatékonyság elvéhez, amelynek én 
is elkötelezett híve vagyok. 

Az új szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően teljes mértékben be fogom tartani 
és végre fogom hajtani a keretmegállapodásnak a két intézmény közötti információáramlásra 
vonatkozó rendelkezéseit, és a nyitottság és átláthatóság javítására fogok törekedni. Az 
átláthatóság azonban nem merül ki ennyiben. Prioritásként fogom kezelni, hogy a saját 
politikai területemen is hozzájáruljak a Bizottság azon általános törekvéseihez, hogy fokozza 
az átláthatóságot az európai polgárok számára.

Elkötelezett vagyok az iránt is, hogy az érintett felekkel széles körben párbeszédet folytassak, 
és örömmel nézek elébe az első találkozósorozat lezárásának, amelyet rögtön azután 
kezdeményeztem, hogy az új feladatkörömmel megismerkedtem. Szakpolitikáink további 
alakítása során is az érintettek érdekeit fogjuk elsősorban szem előtt tartani, valamint akkor is, 
amikor azokra a problémákra keresünk válaszokat, amelyekkel a polgároknak az egészségügy 
és a fogyasztóvédelem terén kell szembesülniük.

Stabil és folyamatos kapcsolat kialakítására fogok törekedni, különösen az ENVI, IMCO és 
AGRI bizottsággal. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével megerősödött a Parlament 
hangja, én pedig az eddigieknél is nagyobb elkötelezettséget érzek. Vállalom, hogy ezekkel a 
bizottságokkal rendszeres és tartós párbeszédet tartok fent, és bármikor a rendelkezésükre 
állok, amikor csak úgy érzik, hogy meg kell vitatnunk valamit. Önöket is arra szeretném 
azonban kérni, hogy szánjanak időt arra, hogy a fontos kezdeményezésekkel kapcsolatosan 
osszák meg velem nézeteiket és véleményeiket. Akkor is szívesen állok rendelkezésükre, ha 
egyes kérdésekkel kapcsolatban kétoldalú kapcsolatokat szeretnének kialakítani.

Amint azt a két intézmény viszonyát szabályozó keretmegállapodás előírja, eleget fogok tenni 
annak a kötelességemnek, hogy gyors és egyértelmű tájékoztatásban részesítsem Önöket 
arról, hogy a Parlamentben kifejtett nézeteket milyen intézkedések követték.

Politikával kapcsolatos kérdések



CM\800832HU.doc 5/8 PE431.193v01-00

HU

4. Melyik az a három fő prioritás, amelyek megvalósítását célul tűzné ki az Ön 
számára javasolt tárca tekintetében, adott esetben figyelemmel a pénzügyi, 
gazdasági és szociális válságra, továbbá a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
aggodalmakra?

Úgy vélem, az európai polgárok javát szolgálva hozzá tudom tenni a magam részét Barroso 
elnök úr átfogó céljainak eléréséhez: ezek a fenntartható fejlődés, a versenyképesség és az 
innováció. A gazdasági és társadalmi válságok idején elengedhetetlen, hogy az egészségügyi 
ágazatot továbbra is prioritásként kezeljük. Ugyanilyen fontos a fogyasztóorientáltság, hiszen 
a fogyasztók azok, akik az ilyen nehéz időkben mind a kedvezőtlen piaci, mind a munkaerő-
piaci tendenciákat megsínylik, holott ők jelentik a válságból való kilábalás és a fenntartható 
növekedés hajtóerejét. 

Az egészségügyi ágazatot a gyors demográfiai változások közepette érintő legnagyobb 
kihívások továbbra is az egészségügyi ellátás fenntarthatóságához és hozzáférhetőségéhez 
kapcsolódnak. Ez a probléma nem áll meg az országhatároknál – az Unió egészének kell rá 
megoldást találnia. Különösen nagy gondot jelent ez a gazdasági hanyatlás idején, amikor a 
tagállami költségvetésekre egyre nagyobb nyomás nehezedik. 

A polgárok jobb szolgáltatásokat igényelnek, és lehetővé kell tenni számukra, hogy amikor 
választásra nyílik lehetőségük, tudatosan dönthessenek. Ez nem csak az egészségügyi 
ágazatra érvényes, hanem a társadalom egészére is. A megszilárdult egységes piacon a 
fogyasztók egyre inkább élnek majd az ezzel járó lehetőségekkel. Ebben a minőségükben ők a 
gazdasági növekedés fő mozgatórugói, ezért döntő fontosságú, hogy a megfelelő eszközökkel 
lássuk el őket. 

Első prioritásom arra irányul, hogy kiegészítsem az élelmiszerláncra vonatkozó stratégiát, és 
ösztönözzem az állatok, a növények, a vetőmagok, az élelmiszerek és a takarmány 
meglehetősen leszabályozott belső piacán a szabályozás javítását annak érdekében, hogy 
fellendüljön az európai agráripar és az innováció, miközben az egészség, a fogyasztók érdekei 
és a környezeti szempontok sem szenvednek csorbát. Ezen a területen továbbra is a biztonság 
elsődlegessége lesz a fő elv, ami azonban nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem vállalunk 
kockázatot, illetve nem kellene fellépnünk a növekedés és az innováció ösztönzése érdekében. 

Második prioritásom abban áll, hogy a Bizottság hatáskörén belül hozzájáruljak ahhoz, hogy 
az egészségügyi ellátó rendszerek valamennyi tagállamban hatékonyabban és hatásosabban 
működjenek, és az emberek tovább és egészségesebben éljenek. Tenni szeretnék azért, hogy 
növeljem az egészségben eltöltött életévek számát – azaz azon évek számának átlagát, 
amelyet a polgárok várhatóan egészségben töltenek. Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a 
betegségmegelőző intézkedésekre, csakúgy mint arra, hogy a betegek EU-szerte megfizethető, 
biztonságos és hatásos gyógyszerekhez férhessenek hozzá. A gyógyszeripari ágazatnak a 
közegészségügy területébe történő integrálása valóban olyan feladat, amely gondos irányítást 
igényel – és én örömmel állok e feladat elé. Az ágazat megerősítésére kell törekednünk az 
innováció ösztönzésével és a szektor gazdasági versenyképességének fokozásával. Mindez 
nem mond ellent annak az elvnek, miszerint a betegbiztonság mindennél fontosabb. Ezek a 
területek mind remek lehetőségeket rejtenek magukban, nem csak arra nézve, hogy javuljon 
az emberek egészségügyi állapota, hanem a gazdasági nyereség szempontjából, valamint az 
egészségügyi rendszerek jövőbeli fenntarthatóságát tekintve is. Célom, hogy a Bizottságon 



PE431.193v01-00 6/8 CM\800832HU.doc

HU

belül szilárd kapcsolatokat alakítsak ki annak érdekében, hogy azokra a területekre tudjunk 
összpontosítani, amelyek hozzáadott értéket jelentenek, és amelyekkel szinergiákat lehet 
kialakítani, mint például az oktatás és a környezetvédelem. Őszintén remélem, hogy 
számíthatok a Parlament támogatására ezzel a nagyratörő céllal kapcsolatban. 

A fogyasztópolitika területét érintő prioritásaim arra irányulnak, hogy a belső piac működése 
továbbra is a fogyasztóközpontú legyen. Ez elsősorban annyit tesz, hogy továbbra is a 
fogyasztók minél jobb tájékoztatására fogok törekedni, hogy a megfelelő információk 
birtokában tudatos döntéseket hozhassanak. Véleményem szerint ez úgy lehetséges, hogy 
először is a fenntartható fogyasztás nem elhanyagolható kérdésével foglalkozunk, hogy 
fenntartható fogyasztói viselkedést alakítsunk ki, valamint gondoskodunk róla, hogy a 
legfontosabb szolgáltatások megfizethető áron valamennyi polgár számára elérhetők 
legyenek. Másodsorban pedig a digitális belső piacot érintő részleges feladatkörömre fogok 
összpontosítani, azaz főként arra, hogy a fogyasztók jogai az online ügyletek során se 
rövidüljenek meg. Ez nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy kilábaljunk a gazdasági és 
társadalmi válságból. A jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért 
felelős biztossal, a digitális politikáért felelős biztossal és a nemzeti hatóságokkal együtt 
fogok dolgozni ezeken a kérdéseken, és további megbeszéléseket fogok folytatni a kollektív 
fogyasztói jogorvoslattal kapcsolatban.

5. Melyek azok az egyedi jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, amelyeket 
szeretne – és milyen ütemezésben – megvalósítani? Milyen kötelezettségeket tud 
vállalni a tárcája hatáskörébe tartozó kérdésekben különösen a bizottságok 
prioritásaival, illetve vonatkozó igényeivel kapcsolatban? Személyesen miképpen 
tudná garantálni a jogalkotási javaslatok megfelelő minőségét?

Arra fogok törekedni, hogy az újonnan javasolt jogszabályok a polgárok javát szolgálják, a 
vállalkozásoknak pedig ne jelentsenek nagy bürokratikus terhet és költségeket. Hogy ez 
valóban így történjen, már a jogalkotási folyamat korai szakaszában segítségül hívom az 
érintetteket és mindenekelőtt a Parlamentet, hogy az egyes jogalkotási javaslatok érzékeny 
pontjait feltárjuk. Hogy az újonnan javasolt jogszabályok hatékonyak legyenek, és csak 
haszonnal járjanak, széles körben hatásvizsgálatokra, néhány esetben pedig felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok alkalmazására fog sor kerülni. 

A még folyamatban lévő ügyeket, mint például a határokon átnyúló egészségügyi ellátások, 
az élelmiszerekre vonatkozó információk, a szervek minősége és biztonsága, új élelmiszerek, 
biocid termékek és a gyógyszeripari jogalkotási javaslatok csomagja, tovább fogjuk vinni.
Hogy sikerül-e őket lezárni, az a döntéshozatali eljáráson múlik. Tisztában vagyok ezen 
ügyek érzékeny voltával, és helyes és gyors megoldásokat kívánok találni rájuk az Önök, 
illetve valamennyi érintett segítségével.

Véghez kívánom vinni az állat-egészségügyi stratégiára és a növény-egészségügyi stratégiára 
vonatkozó jogalkotási javaslatokat, valamint a vetőmagokra, az állatgyógyászati 
készítményekre, az orvostechnikai eszközökre és a klinikai kísérletekre vonatkozó 
jogszabályok felülvizsgálatát. Ha együtt dolgozunk ezeken az ügyeken, a vonatkozó 
javaslatokat az új Bizottság hivatali idejének felére el fogjuk tudni fogadni.

Örömmel nézek az Európai Gyógyszerügynökség működéséről szóló, következő értékelő 
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jelentés elébe, csakúgy mint az elé is, hogy felmérhessük, van-e lehetőség olyan intézkedések 
meghozatalára, amelyekkel optimalizálhatjuk az új gyógyszerek minél gyorsabb és a lehető 
legkevesebb költséggel járó forgalomba hozatalát. 

Tisztában vagyok vele, hogy elődeim milyen kiváló munkát végeztek a fogyasztóvédelem 
terén – ezt a munkát következetesen folytatni kívánom. Mivel néhány javaslatra, mint például 
a termékinformációkkal és a kollektív fogyasztói jogorvoslattal kapcsolatos javaslatokra 
ellentétes érdekek nyomása nehezedik, további konzultációkat fogunk folytatni, és arra 
törekszünk, hogy közös egyetértéssel célravezető álláspontot sikerüljön kialakítani. A 
fogyasztói eredménytáblára vonatkozó kezdeményezést folytatni fogjuk, és ki is fogjuk 
bővíteni, hogy valós képet kapjunk a szolgáltatók és a fogyasztók közötti viszonyról.

A hatékony fogyasztópolitikához elengedhetetlen a jogszabályok betartatása. A 
termékhamisítás elleni küzdelmet nem csak azért fogjuk fokozni, mert a hamisított 
termékekkel félrevezetik a fogyasztókat, hanem mert veszélybe sodorják Európa gazdasági 
jólétét, főként azáltal, hogy aláássák az innovációt. Készen állok arra, hogy a 
jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős, valamint az 
adóügyért felelős biztostársaimmal együtt a fogyasztók érdekeit védő, hatékony válaszlépést
dolgozzunk ki. Szívügyemnek tekintem ezt a kérdést, és rá szeretném venni a Parlamentet és 
valamennyi érintettet, hogy kezdeményezéseket dolgozzunk ki a hamisított gyógyszerek 
internetes terjesztése ellen. Tudom, hogy ezen emberpróbáló feladat során számos hivatal és 
nemzeti hatóság elkötelezettségére szükség lesz.

Egyértelmű, hogy javítani kell az Európai Parlamenttel szemben folytatott monitoring- és 
jelentéstételi tevékenységünkön – ehhez a panaszokkal kapcsolatos adatok minőségének 
javítására, jobb piaci tanulmányokra és piacfelügyeletre van szükség, hogy javuljon a 
jogszabályok végrehajtása, és megerősödjön a Bizottság és az Európai Parlament közötti 
együttműködés. Én is kiemelt fontosságú kérdésként fogom kezelni, hogy lehetővé tegyem az 
uniós fogyasztók számára az e-kereskedelemben rejlő lehetőségek kihasználását. Szorosan 
nyomon fogom követni ezt az ügyet, és biztostársaimmal együtt a már felismert akadályok 
elhárításán fogunk dolgozni.

Az olyan kérdésekkel kapcsolatban hozott politikai döntések, mint a klónozás vagy a 
nanotechnológia, továbbra is tudományos adatokon és az erkölcsi értékek tiszteletben tartásán 
fognak alapulni, ugyanakkor azonban Európa innovációs képességének is lendületet kell adni, 
és a polgárokra háruló kockázatokat fel kell számolni. A géntechnológiával módosított 
szervezetek terén hozandó intézkedéseinket is a tudomány fogja vezérelni, és a Bizottság 
elnökének a termesztésre vonatkozó iránymutatását a gyakorlatba is át fogom ültetni. 

Biztostársaimmal dolgozni fogunk azon, hogy megtaláljuk a módját annak, miként 
támogassuk a tagállamokat abban, hogy az egészségügyi ellátó rendszerekre irányuló 
intézkedéseik fenntarthatók és hatékonyak legyenek – különösen az Európa-szerte tapasztalt 
új demográfiai realitások közepette. A beltéri levegő minőségének biztosítására is törekedni 
fogunk, amely központi eleme az új környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési tervnek, 
valamint arra is, hogy a dohányfüstmentes környezetről szóló tanácsi ajánlást hatékonyan 
végrehajtsuk. A foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős 
biztossal együtt intézkedéseket fogunk elfogadni annak érdekében, hogy a munkavállalókat 
megvédjük a környezeti dohányfüsttől. Ezentúl is arra fogom ösztönözni a tagállamokat, hogy 
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a dohánytermékek címkéjén grafikai figyelmeztető jeleket tüntessenek fel, és az 
oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztossal meg 
fogom vizsgálni, hogy miként lehetne a dohányzást kevésbé vonzóvá tenni az emberek, 
kiváltképpen a fiatalok számára. A betegképviseleti csoportoknak az Egészségügyi 
Programból történő támogatását felül fogjuk vizsgálni abból a célból, hogy azok a 
civilszervezetek kapjanak támogatást, amelyek hatékonyan – és összeférhetetlenségi 
problémák nélkül – képviselik a betegeket.


