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ATBILDES UZ EIROPAS PARLAMENTA

JAUTĀJUMIEM KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTAM

Džonam DALLI

(Veselība un patērētāju aizsardzība)

Vispārējā kompetence, apņēmība pildīt amata pienākumus Eiropas mērogā un 
personiskā neatkarība

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas Jūs 
varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?

Gandrīz divdesmit gadus esmu bijis ministrs Maltas valdībā, atbildot par dažādām jomām, 
tostarp esmu bijis ekonomikas, finanšu, ārlietu ministrs, un pašlaik esmu sociālās politikas 
ministrs. Tādējādi esmu guvis pārskatu par visām politikas jomām, kuras ir būtiskas Eiropas 
līmenī. Šajos divdesmit gados Malta pirmo reizi risināja sarunas par pievienošanos Eiropas 
Savienībai, un tas deva man iespēju sīki iepazīties ar acquis communautaire. Pēc tam tika 
izstrādātas jaunas politikas nostādnes saistībā ar Eiropas tiesību aktiem, kas nemitīgi attīstās.

Pēdējā amatā, pildot sociālās politikas ministra pienākumus, kuri ietver veselības jomu, man 
bija iespēja dziļāk izprast problēmas, ar kurām ikdienā sastopas pilsoņi, un viņu vēlmi dzīvot 
veselīgāk.

Tā kā esmu strādājis valsts mērogā ar tik plašu jautājumu loku, pamatojoties uz savu 
profesionālo kvalifikāciju vadības jomā, un mani vienmēr ir ļoti interesējusi inovācijas 
veicināšana un kopīgs kolektīva darbs, veidojot pārmaiņas, uzskatu, ka mana rīcībā ir 
vajadzīgie instrumenti, un esmu gatavs piedāvāt savu pieredzi, lai to izmantotu Eiropas 
Savienības labā.

Man uzticētā joma ir ļoti plaša, un mana mazas valsts ministra pieredze dod man divas 
priekšrocības, kas palīdzēs risināt šos jautājumus. Pirmkārt, esmu pieradis, ka mana atbildības 
joma ir ļoti plaša. Otrkārt, esmu iemācījies panākt kompromisu un sadarboties ar dažādiem 
partneriem par dažādu jautājumu risināšanu. Pamatojums manam darbam vienmēr ir bijis 
nodrošināt labāku dzīvi mūsu pilsoņiem, un tāds tas būs arī turpmāk. Cilvēki ir pats galvenais, 
par ko mums jādomā, veidojot un īstenojot politiku.
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Esmu aizpildījis interešu deklarāciju, kā paredzēts komisāru rīcības kodeksā, un to rūpīgi 
izskatīs ne tikai Eiropas Parlamenta deputāti, bet arī sabiedrība. Apņemos visā pilnībā pildīt 
Līgumā noteiktos pienākumus un nepieņemšu nevienas valdības vai kādas citas struktūras 
norādījumus. Apņemos pilnībā ievērot rīcības kodeksu. Tāpat arī svinīgi apsolu, ka laikā, 
kamēr pildīšu komisāra pienākumus, atturēšos no jebkādas rīcības, kura nav savienojama ar 
Eiropas komisāra pienākumiem, un neiesaistīšos nekādā citā algotā vai nealgotā darbībā.
Apņemos arī rīkoties godīgi un apdomīgi attiecībā uz dažādu amata piedāvājumu vai 
priekšrocību pieņemšanu arī pēc pilnvaru beigšanās un ievērot augstākos ētikas standartus 
laikā, kamēr pildīšu komisāra pienākumus.

Skaidri apņemos arī, pildot savus oficiālos pienākumus, informēt Komisijas priekšsēdētāju 
par katru gadījumu, kurš varētu būt saistīts ar interešu konfliktu.

Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par Komisāru kolēģijas locekli?
Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs 
atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?

Esmu pārliecināts par dialoga un sadarbības spēku, un vienmēr esmu cīnījies par reformām un 
centies sasniegt kompromisu, tādējādi panākot vienprātību lielu reformu jautājumos.
Darbojoties kolēģijā, paredzu saglabāt šo virzienu. Mans mērķis būs panākt, lai Eiropas 
pilsoņi varētu izmantot priekšrocības, ko sniedz manis pārstāvētā joma. Apzinos, ka to var 
panākt, veidojot ciešu sadarbību ar maniem kolēģijas kolēģiem. Man uzticētās atbildības 
jomas nosaka šādas ciešas sadarbības nepieciešamību, ja vēlamies pilnībā atklāt un izmantot 
potenciālās priekšrocības Eiropai.

Uzņemšos politisko atbildību par darbībām, ko veikšu kā komisārs šajās svarīgajās jomās, 
apzinoties to, ka ir jāievēro koleģialitātes princips, uz ko pamatojas Komisijas un komisāru 
kolēģijas darbs.

Šis dialoga gars neapsīkst aiz Komisijas sienām. Šajā virzienā vērsīšu arī savas attiecības ar 
Eiropas Parlamentu. Apņemos nodrošināt konstruktīvu politisko dialogu ar Parlamentu un tā 
attiecīgajām komitejām. Uzskatu, ka mums kopīgi jāveido politika, nevis jāstrīdas par to. Tas 
ir svarīgi arī, ņemot vērā to, ka visas likumdošanas iniciatīvas manis pārstāvētajā jomā ir 
saistītas ar parasto likumdošanas procedūru. Lai panāktu visu iepriekš minēto, ir jāizveido 
atklātas un pārredzamas attiecības, pamatojoties uz savstarpēju uzticēšanos, regulāri jāsniedz 
ziņojumi un jāapmainās ar informāciju, kas ļautu Eiropas Parlamentam pildīt demokrātiskās 
pārraudzības funkciju. Centīšos panākt šādu dialogu arī tādēļ, ka esmu cieši pārliecināts par 
Jūsu viedokļa vērtību un Jūsu argumentu spēku.

Tāpat nemaz nav jāsaka, ka attiecības, ko veidošu ar saviem dienestiem un daudzajiem 
ierēdņiem, kuri strādā Komisijā, balstīsies uz lojalitāti, uzticēšanos un pārredzamību. Mana 
darba vadmotīvs būs nepieciešamība uzturēt abpusēju informācijas plūsmu un izveidot uz 
savstarpēju palīdzēšanu balstītas attiecības ar dienestiem, par kuriem būšu atbildīgs.

3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatavs uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un 
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īstenotu efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un 
pieprasījis iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām 
iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam 
informāciju un dokumentus tieši tāpat, kā Padomei?

Tā kā kopš 1987. gada esmu Parlamenta loceklis, saprotu un pilnībā novērtēju to, cik svarīgi 
ir nodrošināt izpildvaras pārredzamību un atbildību Parlamenta priekšā. Lai virzītu uz priekšu 
mūsu svarīgo politiku, ir būtiski izveidot stabilu sadarbību starp iestādēm. Uzskatu, ka 
Parlaments stāv sardzē par leģitimitātes un atbildības nostiprināšanu. Jūs esat pilsoņu viedokļa 
galvenie paudēji un vislabāk spējat nodrošināt, lai tiktu sadzirdētas viņu rūpes un cerības.
Šādu attiecību veidošana vēl vairāk nostiprinās labas pārvaldības un efektivitātes principus, 
kuriem esmu pilnībā uzticīgs.

Apņemos pilnībā ievērot un īstenot Pamatnolīguma noteikumus par informācijas plūsmu starp 
abām mūsu iestādēm saskaņā ar jaunā Līguma noteikumiem, un veicināt atklātību un 
pārredzamību. Tomēr pārredzamība šeit vēl nebeidzas. Prioritāte, arī manis pārstāvētājā 
politikas jomā, būs sekmēt plašākus Komisijas centienus palielināt pārredzamību Eiropas 
pilsoņiem.

Esmu apņēmies arī plaši sadarboties ar ieinteresētajām personām, un ar nepacietību gaidu, kad 
varēšu pabeigt pirmo tikšanās posmu ar ieinteresētajām personām, ko sāku uzreiz pēc tam, 
kad uzzināju par saviem pienākumiem. Īstenojot politikas nostādnes un cenšoties risināt mūsu 
pilsoņu problēmas veselības un patērētāju aizsardzības jomā, ieinteresētās personas būs mūsu 
uzmanības centrā.

Centīšos veidot stipras un noturīgas attiecības, it īpaši ar ENVI, IMCO un AGRI komitejām.
Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Jūsu balsis ir apvienotas un ir nostiprinātas manas 
saistības. Apņemos uzturēt regulāru un pastāvīgu dialogu ar šīm komitejām, un būšu Jums 
pieejams vienmēr, kad Jums būs vajadzība kaut ko ar mani pārrunāt. Tomēr es vēlētos arī 
lūgt, lai Jūs sadarbotos ar mani saistībā ar svarīgām iniciatīvām, kad man būtu nepieciešams 
izmantot Jūsu viedokli un uzskatus. Būšu Jums pieejams, ja vēlēsieties izveidot divpusējus 
kontaktus ar mani, lai pārrunātu konkrētas problēmas.

Saskaņā ar Pamatnolīgumu, kurš ir mūsu attiecību pamats, apņemos pildīt savu pienākumu un 
bez kavēšanās sniegt Jums skaidru informāciju un atbildēt uz viedokļiem, ko pauž Eiropas 
Parlaments.

Ar politiku saistīti jautājumi

4. Nosauciet trīs galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat 
pildīt Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi un problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību.

Esmu pārliecināts, ka varu dot ieguldījumu, lai sasniegtu Komisijas priekšsēdētāja Barrozu 
noteiktos galvenos mērķus par ilgtspēju, konkurētspēju un inovāciju Eiropas pilsoņu labā.
Ekonomikas krīzes un sociālās krīzes laikā vissvarīgāk ir nosargāt veselības nozares prioritāti.
Vienlīdz svarīgi ir arī, lai uzmanības centrā būtu patērētāji, kuriem šādos laikos nākas just 
sekas negatīvām tendencēm tirgū un nodarbinātībā, bet kuri tajā pašā laikā ir ekonomikas 
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atveseļošanas un ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks.

Galvenie uzdevumi, kas risināmi veselības nozarē, vēl joprojām ir saistīti ar veselības 
pakalpojumu ilgtspēju un pieejamību mūsdienu strauji mainīgajā demogrāfiskajā situācijā. Šis 
uzdevums sniedzas pāri valstu robežām un ir kopīgi risināms visā Savienībā. Ekonomikas 
lejupslīdes laikā tas ir īpaši aktuāls, jo ir palielinājies spiediens uz valstu budžetu.

Pilsoņi prasa, lai uzlabotos pakalpojumu kvalitāte, un situācijā, kad jāizdara izvēle, 
patērētājiem jābūt tiesībām izdarīt attiecīgo izvēli. Tas attiecas ne vien uz veselības nozari, bet 
arī uz visu sabiedrību. Pēc vienotā tirgus konsolidācijas patērētāji meklēs iespējas un izmantos 
tās. To darot, patērētāji kļūst par ekonomikas izaugsmes galveno virzītājspēku, tādēļ ir ļoti 
svarīgi nodrošināt, lai viņu rīcībā būtu pareizie instrumenti.

Mana pirmā prioritāte būs pabeigt pārtikas ķēdes stratēģiju un strādāt, lai uzlabotu regulējumu 
mūsu stingri regulētajā dzīvnieku, augu, sēklu un barības iekšējā tirgū, tādējādi stiprinot 
Eiropas lauksaimniecības nozari un stimulējot inovāciju, vienlaikus aizsargājot patērētāju 
veselību un intereses un vidi. Šajā jomā galvenais princips vēl joprojām ir “drošība pirmajā 
vietā”. Tomēr tas nenozīmē, ka riska vispār nav vai ka mums nevajadzētu rīkoties, lai 
veicinātu izaugsmi un inovāciju.

Mana otrā prioritāte būs Komisijas kompetences jomas ietvaros sekmēt efektīvas un 
iedarbīgas veselības aprūpes sistēmas izveidi visās dalībvalstīs, kā rezultāts būtu labāka 
veselība un ilgāks mūžs. Mēģināšu nodrošināt, lai palielinātos veselīgas dzīves gadu rādītājs, 
t.i., prognozētais gadu skaits, ko pilsoņi vidēji nodzīvos bez veselības problēmām. Daudz 
darba veltīšu arī slimību profilakses pasākumiem un rūpēšos, lai pacientiem visā Eiropas 
Savienībā būtu pieejamas drošas un iedarbīgas zāles par pieņemamu cenu. Tiešām, lai 
integrētu farmācijas jomu sabiedrības veselības jomā, ir nepieciešama rūpīga vadība, un es ar 
nepacietību gaidu, kad varēšu sākt strādāt ar šo grūto uzdevumu. Mums jācenšas iepludināt 
jaunu enerģiju šajā nozarē, izmantojot inovāciju un veicinot šīs nozares ekonomisko 
konkurētspēju. Tas nav pretrunā vissvarīgākajam principam — pacientu drošībai. Visām šīm 
jomām ir milzu potenciāls nodrošināt būtiskas priekšrocības veselības ziņā, kā arī 
ekonomiskas priekšrocības un nodrošināt mūsu veselības sistēmu ilgtspēju nākotnē. Mans 
mērķis būs izveidot stipras saites starp Komisijas struktūrām, lai nodrošinātu to, ka mēs 
veltītu galveno uzmanību jautājumiem ar pievienoto vērtību, kuri ļauj attīstīt sinerģiju ar 
tādām jomām kā izglītība un vide. Ļoti ceru, ka varu rēķināties ar Parlamenta atbalstu šim 
vērienīgajam mērķim.

Manas prioritātes patērētāju aizsardzības jomā būs nodrošināt, lai patērētāji arī turpmāk būtu 
iekšējā tirgus darbības centrā. Pirmkārt, turpināšu rūpēties, lai patērētāji saņemtu pēc iespējas 
plašāku informāciju, lai viņi varētu izdarīt apzinātu izvēli. Šo attīstību esmu iecerējis panākt, 
vispirms koncentrējoties uz to, lai sekmētu svarīgo jautājumu par ilgtspējīgu patēriņu ar mērķi 
panākt ilgstpējīgāku patērētāju uzvedību un vienlaikus arī to, lai visiem pilsoņiem būtu 
pieejami svarīgi pakalpojumi par pieņemamu cenu. Otrkārt, koncentrēšos uz savu atbildības 
jomu par digitālo iekšējo tirgu, konkrēti nodrošinot to, lai netiktu apdraudētas patērētāju 
tiesības, veicot komercdarījumus tiešsaistē. Tādējādi būtiski tiks veicināta ekonomikas un 
sociālās sfēras atveseļošana pēc krīzes. Šajos jautājumos sadarbošos ar komisāriem, kuri 
atbild par tiesiskumu, pamattiesībām un pilsonību un digitalizācijas programmu, kā arī ar 
valstu iestādēm, un turpināšu diskusijas par patērētāju kolektīvo tiesisko aizsardzību.
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5. Kādus konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un 
kāds ir plānotais to iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo 
īpaši attiecībā uz komiteju prioritātēm un šai anketai pievienotajām prasībām, kas 
skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs personiski nodrošināsiet, lai likumdošanas 
priekšlikumi būtu kvalitatīvi?

Centīšos nodrošināt, lai nākotnē ierosinātie tiesību akti sniegtu priekšrocības pilsoņiem un 
nepalielinātu birokrātiju un izmaksas uzņēmumiem. Lai to panāktu, jau agrā to formulēšanas 
posmā iesaistīšu ieinteresētās personas un it īpaši Parlamentu, lai izpētītu dažādu ierosinājumu 
vājās vietas. Plaši izmantosim ietekmes novērtējumu, dažos gadījumos arī deleģētiem aktiem, 
lai nodrošinātu likumdošanas iniciatīvu efektivitāti un kopējās priekšrocības.

Turpināsim vairākus jau iesāktus projektus, piemēram, pārrobežu veselības aprūpe, 
informācija par pārtiku, orgānu kvalitāte un drošība, jauni pārtikas produkti, biocīdie produkti 
un priekšlikumu kopums farmācijas jomā. To pabeigšana būs atkarīga no lēmumu 
pieņemšanas procesa. Apzinos, ka daudzi no šiem jautājumiem ir sensitīvi, tādēļ vēlos kopā ar 
Jums un ar visām ieinteresētajām personām izpētīt pareizākos un ātrākos risinājumus.

Mans mērķis būs pabeigt tādus likumdošanas priekšlikumus kā dzīvnieku veselības stratēģija, 
augu veselības stratēģija un tiesību aktu pārskatīšana sēklu jomā, veterināro zāļu jomā, 
medicīnas ierīču jomā un klīnisko izmēģinājumu jomā. Kopīgi strādājot pie šiem projektiem, 
mēs līdz šīs Komisijas pilnvaru termiņa vidum pieņemsim attiecīgos priekšlikumus.

Ar nepacietību gaidu novērtējuma ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras darbību, ko drīzumā 
pabeigs, un ar to saistīto novērtējumu par to, vai būs nepieciešami pasākumi, ar kuru palīdzību 
varētu optimizēt jaunu zāļu nonākšanu tirgū pēc iespējas ātrāk un ar minimāliem izdevumiem.

Ļoti labi apzinos to, cik lielu darbu patērētāju aizsardzības jomā paveikuši mani priekšgājēji, 
un es to cītīgi turpināšu. Saprotot to, ka daži priekšlikumi, piemēram, priekšlikums par 
informāciju par produktiem un par patērētāju kolektīvo tiesisko aizsardzību, rada spiedienu no 
pretējām pusēm, mēs turpināsim apspriešanos un centīsimies panākt vienprātību, lai pieņemtu 
efektīvu nostāju. Turpināsim veidot “Rezultātu tablo” par patēriņa tirgiem un paplašināsim šo 
iniciatīvu, lai gūtu skaidru priekšstatu par reālo stāvokli piegādātāju un patērētāju savstarpējās 
attiecībās.

Efektīvu patērētāju aizsardzību garantē tiesību aktu izpilde, un mēs pastiprināsim cīņu pret 
viltojumiem ne tikai tādēļ, ka tas ir apvainojums patērētajiem, bet arī tādēļ, ka tas apdraud 
Eiropas ekonomisko labklājību un jo īpaši apdraud inovāciju. Lai izstrādātu efektīvus atbildes 
pasākumus patērētāju interesēs, esmu gatavs sadarboties ar saviem kolēģiem komisāriem, kuri 
atbild par tiesiskumu, pamattiesībām un pilsonību un nodokļiem. Šo jautājumu risināšana man 
ir ļoti svarīga, un es vēlētos iesaistīt Parlamentu un visas ieinteresētās personas, lai izstrādātu 
iniciatīvas, ar kuru palīdzību apkarot farmaceitisko izstrādājumu viltošanu internetā. Skaidri 
apzinos, ka tas būs ļoti grūts uzdevums, un tā paveikšanai vajadzēs daudzu dienestu un valstu 
iestāžu līdzdalību.

Ir skaidrs, ka mums jāuzlabo monitorings un ziņojumu snigšana Eiropas Parlamentam, vācot 
labākus datus par sūdzībām, uzlabojot tirgus pētījumus un tirgus uzraudzību, lai uzlabotu 
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īstenošanu un nostiprinātu sadarbību starp Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu. Tāpat kā 
līdz šim, arī mana prioritāte būs ļaut ES patērētājiem izmantot potenciālās priekšrocības, ko 
nodrošina e-komercija, un to panākšu, īstenojot šā jautājuma stingru uzraudzību un 
sadarbojoties ar maniem kolēģiem komisāriem, lai novērstu jau konstatētos šķēršļus.

Izstrādājot politiku par tādiem jautājumiem kā klonēšana, nanotehnoloģija, arī turpmāk 
pamatosimies uz zinātniskiem faktiem, ievērojot ētiskās vērtības un cenšoties palielināt 
Eiropas inovācijas spēju un tajā pašā laikā mazināt risku mūsu pilsoņiem. Tāpat arī jautājumā 
par ĢMO pamatosimies uz zinātnes atziņām, un es izmantošu Komisijas priekšsēdētāja 
norādījumus par kultivēšanu.

Sadarbošos ar kolēģijas kolēģiem, lai panāktu, ka mēs atradīsim veidu, kā atbalstīt dalībvalstu 
pasākumus, kuri nodrošinās šo valstu veselības sistēmu ilgtspēju un efektivitāti, lai reaģētu uz 
vajadzībām, ko rada pārmaiņas demogrāfiskajā stāvoklī, kas vērojamas visā Eiropā, kā arī lai 
panāktu, ka jaunajā vides un veselības rīcības plānā svarīgs jautājums būtu labas gaisa 
kvalitātes nodrošināšana telpās, un lai efektīvi īstenotu jauno Padomes ieteikumu attiecībā uz 
vidi, kas brīva no tabakas dūmiem. Sadarbošos ar nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas 
komisāru, lai pieņemtu pasākumus strādājošo aizsardzībai pret apkārtējās vides tabakas 
dūmiem. Turpināšu aicināt dalībvalstis izmantot grafiskos brīdinājumus uz tabakas 
izstrādājumu etiķetēm, un kopā ar izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu 
komisāri izpētīšu kā mazināt tabakas izstrādājumu pievilcību, īpaši jauniešu vidū. Mēs 
pārskatīsim pacientu grupu finansēšanu no Veselības programmas līdzekļiem ar mērķi 
atbalstīt bezpeļņas organizācijas, kuras efektīvi pārstāv pacientu grupas, nenonākot interešu 
konfliktā.


