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KWESTJONARJU GĦALL-KUMMISSARJU NOMINAT

John DALLI

(Is-Saħħa u l-Politika tal-Konsumaturi)

Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

1. X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikolarment 
rilevanti biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, 
b'mod partikulari fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak?
X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' 
tiżgura li kull attività li wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx tista' 
tqajjem dubji dwar l-iżvolġiment ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni?

Servejt bħala Ministru fil- kabinett tal-Gvern Malti għal kważi 20 sena, u kont inkarigat minn 
għadd ta' portafolli, inklużi dawk bhala Ministru responsabbli għall-Ekonomija, il-Finanzi, l-
Affarijiet Barranin u bħalissa għall-Politika Soċjali. Dan tani perspettiva ġenerali tal-politika
kollha li hija rilevanti wkoll fuq livell Ewropew. F'dawn l-20 sena Malta kienet għall-ewwel 
qed tinnegozja d-dħul tagħha fl-Unjoni Ewropea, li pprovdietni bl-opportunità li 
niffamiljarizza lili nnifsi b'ċertu dettall mal-acquis communitaire. Sussegwentement 
komplejna nevolvu politika gdida fil-qafas Ewropew.

L-iktar rwol riċenti tiegħi bħala Ministru responsabbli għall-Politika Soċjali, li jinkludi wkoll 
is-Saħħa, ippermettieli biex nifhem b'mod aktar profond il-problemi li jiffaċċjaw iċ-ċittadini 
fil-ħajja tagħhom ta' kuljum kif ukoll l-aspirazzjonijiet tagħhom għal ħajja iktar b’saħħithom.

Billi servejt fil-kapaċità nazzjonali fuq firxa ta' kwistjonijiet bħal dawn, u bnejt fuq il-
kwalifiki professjonali tiegħi fil-maniġment, billi dejjem ħadt interess speċjali fil-promozzjoni 
tal-innovazzjoni u l-ħolqien flimkien u kollettivament ma' sħabi l-Ministri, inħoss li għandi 
għodda meħtieġa u lest biex inqiegħed l-esperjenza tiegħi għad-dispożizzjoni tal-Unjoni 
Ewropea. 

Il-portafoll li ġie assenjat lili huwa wiesa' ħafna u l-esperjenza tiegħi bħala ministru f'pajjiż 
iżgħar tagħtini żewġ vantaġġi biex namministrah. L-ewwelnett, jien aktar imdorri 
b'responsabbiltajiet b'firxa wiesgħa ħafna. It-tieni, tgħallimt il-mod kif għandi nilħaq 
kompromess u nikkoopera ma' medda ta' interlokuturi u fost varjetà ta' kwistjonijiet. Il-
motivazzjoni tiegħi dejjem kienet u se tissokta tkun il-ħtieġa li niżguraw ħajja aħjar għaċ-
ċittadini tagħna. In-nies iridu jibqgħu l-pern li fuqu ghandha tikkoncentra kemm il-
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formazzjoni kif ukoll l-eżekuzzjoni tal-politika tagħna.

Jien imlejt id-Dikjarazzjoni tal-Interessi prevista mill-Kodiċi tal-Kondotta għall-Kummissarji 
u din hija soġġetta għal skrutinju mhux biss mill-Membri ta' dan il-Parlament iżda wkoll mill-
pubbliku. Jien se nirrispetta bis-sħiħ l-obbligi previsti fit-Trattat u minix se naċċetta 
struzzjonijiet minn l-ebda gvern u l-ebda korp ieħor. Jien se nirrispetta bis-sħiħ il-Kodiċi tal-
Kondotta. Niddikjara solennement ukoll li jien se nevita kwalunkwe azzjoni li ma tkunx 
kompatibbli mad-dmirijiet tiegħi bħala Kummissarju Ewropew u mhu se nwettaq l-ebda 
attività oħra, kemm jekk tkun bi qligħ jew mingħajru matul il-mandat tiegħi. Jien nimpenja 
ruħi wkoll li nimxi b'integrità u diskrezzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' ċerti ħatriet jew 
benefiċċji wara l-mandat tiegħi u li nikkonforma mal-ogħla standards ta' etika matul il-mandat 
tiegħi.

Nintrabat ukoll b'mod ċar li ninforma lill-President tal-Kummissjoni dwar kwalunkwe
sitwazzjoni li tista' tinvolvi kunflitt tal-interess fit-twettiq tad-dmirijiet uffiċjali tiegħi.

Immaniġġjar tal-portafoll u kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-kumitati tiegħu

2. Kif tevalwa l-irwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? Fir-
rigward ta' xiex tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont 
għall-azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Jien nemmen bis-sħiħ fil-qawwa tad-djalogu u l-kooperazzjoni u dejjem irsistejt għar-riforma 
u l-kompromess u rnexxieli, f’pajjizi, nikseb kunsens fir-rigward ta' riformi maġġuri. Fil-
ħidma tiegħi fil-Kulleġġ, biħsiebni nissokta f'din il-linja. L-għan tiegħi se jkun li l-benefiċċji 
tal-portafoll tiegħi nwassalhom għand iċ-ċittadin Ewropew. Biex nagħmel dan jien konxju 
mill-ħtieġa li jinbnew relazzjonijiet b'saħħithom, ta' kooperazzjoni mal-kollegi tiegħi fil-
Kulleġġ. L-oqsma ta' responsabbiltajiet assenjati lili jirrikjedu kooperazzjoni mill-qrib ta' dan 
it-tip jekk irridu li nilliberaw il-benefiċċji potenzjali għall-Ewropa kollha.

Jien se nassumi r-responsabbiltà politika għall-attivitajiet tas-servizz tiegħi f'dawn l-oqsma 
importanti filwaqt li nkun konxju mill-ħtieġa li nirrispetta l-prinċipju ta' kolleġġjalità li jservi 
ta' pedament għat-tħaddim tal-Kummissjoni u l-Kulleġġ tal-Kummissarji tagħha.

L-ispirtu ta' djalogu ma jiqafx mal-Kummissjoni. Huwa tema li se tiggwida wkoll ir-
relazzjonijiet tiegħi mal-Parlament Ewropew. Jien nimpenja ruħi li niżgura djalogu politiku 
kostruttiv mal-Parlament u l-Kumitati rispettivi tiegħu. Nemmen li għandna nibnu l-politiki 
flimkien u mhux nikkustinjaw dwarhom. Dan isir vitali wkoll meta jitqies li l-inizjattivi 
leġiżlattivi kollha fil-qasam tiegħi jinvolvu l-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Dan kollu 
jirrikjedi t-twaqqif ta' relazzjoni miftuħa u trasparenti bbażata fuq fiduċja reċiproka, 
irrappurtar regolari u skambju ta' tagħrif li għandu jippermetti lill-Parlament Ewropew li 
jeżerċita s-superviżjoni demokratika tiegħu b'mod effettiv. Jien se nirsisti biex nikseb djalogu 
bħal dan ukoll minħabba li jien nemmen bis-sħiħ fil-valur tal-opinjonijiet u s-saħħa tal-
argumenti tagħkom.

Naturalment ir-relazzjonijiet li jien inrawwem mas-servizzi tiegħi u l-uffiċjali numerużi li 
jservu l-Kummissjoni se jkunu bbażati fuq il-lealtà, il-fiduċja, u t-trasparenza. Jien se nkun 
iggwidat mill-ħtieġa li jkun hemm skambju tat-tagħrif miż-żewġ lati u t-twaqqif ta' relazzjoni 
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ta' għajnuna reċiproka mas-servizzi li jien se nkun responsabbli għalihom.

3. X'impenji speċifiċi lest li tagħmel fir-rigward ta' trasparenza mtejba, aktar 
koperazzjoni u segwitu effettiv tal-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-talbiet tiegħu 
għal inizjattivi leġiżlattivi, anki fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Liżbona? Fir-rigward ta' inizjattivi ppjanati jew ta' proċeduri li għaddejjin, lest 
li tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom lill-
Kunsill?

Bħala Membru Parlamentari mill-1987 'il hawn, nifhem u napprezza bis-sħiħ l-importanza tat-
trasparenza, u tal-obbligu ta' rendikont tal-kondotta, tal-eżekuttiv lill-Parlament. It-twaqqif ta' 
relazzjoni interistituzzjonali ta' kooperazzjoni b'saħħitha huwa l-qofol li jservi ta' mutur biex 
nimbuttaw il-politika importanti tagħna 'l quddiem. Jien inħares lejn il-Parlament bħala l-
entità kustodju ta' leġittimità u responsabiltà msaħħin. Il-Parlament huwa l-leħen ewlieni taċ-
ċittadini u l-aħjar mezz li jwassal it-tħassib u l-aspirazzjonijiet tagħhom. Il-bini ta' relazzjoni 
bħal din għandu jikkontribwixxi b'mod ulterjuri għall-prinċipju ta' governanza tajba u 
effiċjenza li għalihom jien impenjat bis-sħiħ.

Jien se nosserva u nimplimenta bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Qafas fir-rigward 
tal-iskambju tat-tagħrif bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna skont id-dispożizzjonijiet tat-
Trattat il-ġdid u ntejjeb il-karattru miftuħ u t-trasparenza. Minkejja dan, it-trasparenza ma 
tiqafx hawn. Se jkun prijorità, ukoll fil-qasam tiegħi stess ta' politika, il-kontribut għall-isforzi 
estiżi b'mod usa' tal-Kummissjoni biex iżżid it-trasparenza għaċ-ċittadin Ewropew.

Jien nimpenja ruħi wkoll għall-involviment estensiv mal-partijiet interessati u nistenna bil-
ħerqa li nlesti l-ewwel ċiklu ta' laqgħat mal-partijiet interessati, li bdejt minnufih hekk kif sirt 
naf bir-responsabbiltajiet tiegħi. Il-partijiet interessati se jkunu l-punt ta' konċentrazzjoni 
tagħna hekk kif niżviluppaw il-politiki tagħna u nfittxu li nindirizzaw it-tħassib taċ-ċittadini 
tagħna fl-oqsma tas-saħħa u l-ħarsien tal-konsumaturi.

Jien se nirsisti biex nibni relazzjoni f'saħħitha u konsistenti, b'mod partikolari mal-ENVI 
(għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel), l-IMCO (Kumitat għas-Suq Intern 
u l-Ħarsien tal-Konsumatur) u l-AGRI (Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali). Bid-
dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona, leħinkom huwa kkonsolidat u l-impenn tiegħi huwa 
msaħħaħ. Jien nimpenja ruħi għal djalogu regolari u ssuktat ma' dawn il-Kumitati u se nkun 
disponibbli meta tħossu l-ħtieġa ta' diskussjoni. Min-naħa l-oħra, nixtieq nitlobkom biex 
tkunu disponibbli li tinvolvu ruħkom miegħi f'inizjattivi importanti fejn inkun nixtieq li jkolli 
l-benefiċċju tal-perspettivi u l-opinjonijiet tagħkom. Jien se nkun disponibbli meta teħtieġu li 
tistabbilixxu kuntatti bilaterali miegħi biex tesprimu tħassib partikolari.

Hekk kif jesiġi l-Ftehim ta' Qafas li jiggwida r-relazzjonijiet tagħna, jien se nissodisfa l-ħtieġa 
li nipprovdikom b'tagħrif f'waqtu u ċar u nistħarreġ bir-reqqa l-opinjonijiet espressi f'dan il-
Parlament.

Mistoqsijiet marbuta mal-politika

4. X'inhuma t-tliet prijoritajiet ewlenin li biħsiebek twettaq bħala parti mill-
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portafoll propost tiegħek, filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, il-kriżi finanzjarja, 
ekonomika u soċjali kif ukoll preokkupazzjonijiet marbuta mal-iżvilupp 
sostenibbli?

Nemmen li nista' nagħti kontribut għall-għanijiet globali tal-President Barroso dwar 
sostenibilità, kompetittività u innovazzjoni għall-benefiċċju taċ-ċittadin Ewropew. Fi żmien 
ta' kriżi ekonomika u soċjali, il-qofol huwa l-ħtieġa ta' salvagwardja tal-prijorità għas-settur 
tas-saħħa. Il-konċentrazzjoni fuq il-konsumatur, li fi żminijiet bħal dawn, huwa kemm soġġett 
kemm għax-xejriet negattivi tas-suq u tax-xogħol, kif ukoll fl-istess waqt huwa l-mutur biex 
jinbena l-irkupru u t-tkabbir issuktat, għandha l-istess importanza.

L-isfidi ewlenin mil-lat tas-Settur tas-Saħħa jibqgħu dawk relatati mas-sostenibbiltà u l-
aċċessibbiltà tas-servizzi tas-saħħa f'realtà demografika li qed tinbidel b'rata mgħaġġla. Din l-
isfida tmur lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u hija kondiviża mill-Unjoni bħala entità sħiħa.
Hija tħassib partikolari fi żmien ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku meta żdiedu l-pressjonijiet 
fuq il-baġits nazzjonali.

Iċ-ċittadini jesiġu servizzi aqwa u meta konfrontati bl-għażla jridu jkunu mogħnija bis-setgħa 
bħala konsumaturi biex jagħmlu dawk l-għażliet. Dan mhuwiex minnu biss għas-settur tas-
saħħa iżda japplika għas-soċjetà kollha. Hekk kif is-suq wieħed jiġi kkonsolidat, il-
konsumaturi se jfittxu l-opportunitajiet u jisfruttawhom. Meta jagħmlu dan, il-konsumaturi 
jkunu l-muturi ewlenin għat-tkabbir ekonomiku u huwa fundamentali li nqiegħdu l-għodda 
xierqa għad-dispożizzjoni tagħhom.

L-ewwel prijorità tiegħi għandha tkun li nlesti l-istrateġija tal-katina alimentari u li nimbotta 
għal regolamentazzjoni aqwa fis-suq intern irregolat tagħna għall-annimali, il-pjanti, iż-
żerriegħa, l-ikel u l-għalf, biex ikun hemm spinta għall-agroindustrija Ewropea u biex tiġi 
stimulata l-innovazzjoni filwaqt li tiġi rispettata s-saħħa, u l-interessi tal-konsumaturi u l-
ambjent. F'dan il-qasam, il-prinċipju globali jibqa' 'l-ewwel u qabel kollox is-sigurta’'. Iżda 
dan ma jfissirx li ma jkun hemm l-ebda riskju, jew li ma għandniex nieħdu azzjoni biex 
insaħħu t-tkabbir u l-innovazzjoni.

It-tieni prijorità għandha tkun li nikkontribwixxi, fi ħdan il-qasam ta' kompetenza tal-
Kummissjoni, għall-iżvilupp ta' sistemi tal-kura tas-saħħa effettivi u effiċjenti fl-Istati Membri 
kollha, li jwasslu għal ħajjiet itwal u aktar b'saħħithom. Jien se naħdem biex niżgura żieda fis-
Snin ta' Ħajja f'Saħħitha – l-għadd ta' snin li ċ-ċittadini, bħala medja, jistgħu jistennew li 
jgħixu f'saħħithom. L-enfasi tiegħi għandha tkun ukoll fuq miżuri biex jipprevjenu l-mard, kif 
ukoll biex jagħmlu mediċini bi prezz aċċessibbli, bla periklu u effikaċi, disponibbli lill-
pazjenti madwar l-UE kollha. L-integrazzjoni tal-qasam farmaċewtiku fis-saħħa pubblika hija 
waħda li tirrikjedi ġestjoni bir-reqqa u nistenna bil-ħerqa li niffaċċja din l-isfida. Irridu 
nirsistu biex nistimulaw mill-ġdid dan is-settur permezz tal-innovazzjoni u billi nsaħħu l-
kompetittività ekonomika tiegħu. Dan mhuwiex kontradizzjoni tal-prinċipju suprem tas-
sigurta tal-pazjent. Dawn l-oqsma kollha għandhom potenzjal kbir biex jiżguraw benefiċċji 
sinjifikanti tas-saħħa iżda wkoll ekonomiċi u biex jiżguraw is-sostenibbiltà tas-sistemi tagħna 
tas-saħħa fil-ġejjieni. L-għan tiegħi se jkun li nibni relazzjonijiet b'saħħithom mal-
Kummissjoni kollha biex niżgura li nikkonċentraw fuq fejn hemm valur miżjud u fejn nistgħu 
niżviluppaw sinerġiji f'oqsma bħalma huma l-edukazzjoni u l-ambjent. Nittama minn qalbi li 
se nkun nista' norbot fuq l-appoġġ tal-Parlament fir-rigward ta' dan l-għan ambizzjuż.
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Il-prijoritajiet fil-qasam tal-politika tal-konsumatur għandhom ikunu li nippreservaw il-
pożizzjoni tal-konsumatur bħala l-fus tat-tħaddim tas-suq intern. Primarjament, se nkompli 
nespandi t-tagħrif lill-konsumaturi biex jissawru bis-setgħa biex jagħmlu għażliet infurmati.
Dan narah jiżvolġi billi l-ewwel nett niffukaw fuq il-promozzjoni tal-kwistjoni essenzjali tal-
konsum sostenibbli bil-ħsieb li niżguraw l-imġiba sostenibbli tal-konsumatur iżda wkoll li s-
servizzi essenzjali jibqgħu aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha u bi prezz li jista' jilħqu kulħadd.
It-tieni, se niffoka fuq is-sehem tiegħi ta' responsabbiltà għas-suq diġitali intern b'mod 
partikulari billi jkun assigurat li d-drittijiet tal-konsumatur ma jkunux kompromessi fi 
tranżazzjonijiet on-line. Dan għandu jkun kontribut maġġuri għall-ispinta fid-direzzjoni lejn l-
irkuprar mill-kriżijiet ekonomiċi u soċjali. Jien se naħdem mal-Kummissarji responsabbli 
għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza u għall-Aġenda Diġitali u mal-
awtoritajiet nazzjonali dwar dawn il-kwistjonijiet u se nsegwi wkoll diskussjonijiet ulterjuri 
dwar is-suġġett ta' rimedju kollettiv għall-konsumatur.

5. X'inhuma l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li biħsiebek tressaq, 
u skont liema kalendarju? X'impenji speċifiċi tista' tintrabat li twettaq rigward, 
b'mod partikulari, il-prijoritajiet u t-talbiet tal-kumitati mehmuża ma' dan il-
kwestjonarju u li huma parti mill-portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess il-
kwalità tajba ta' proposti leġiżlattivi?

Jien se nirsisti biex niżgura li l-leġiżlazzjoni li tkun proposta ġġib benefiċċji liċ-ċittadini u 
tkun leġġera fil-burokrazija u l-ispejjeż għan-negozju. Biex jinkiseb dan, nixtieq ninvolvi l-
partijiet interessati u fuq kollox il-Parlament fl-istadji bikrija tat-tfassil biex issir esplorazzjoni 
tas-sensitivitajiet tal-proposti varji. Se jkun hemm użu mifrux tal-studju  tal-impatt, ukoll, u 
f'xi każi, għal atti delegati, biex tiġi żgurata l-effettività u l-benefiċċju ċar tal-inizjattivi 
leġiżlattivi.

Hemm għadd ta' diskussjonijiet dwar dossiers li għadhom miftuħa bħalma huma l-kura tas-
saħħa f'pajjizi ohra (Cross Border Health Care), informazzjoni dwar l-ikel, il-kwalità u s-
sikurezza tal-organi, l-ikel ġdid, il-prodotti bijoċidali u l-pakkett tal-proposti tal-farmaċewtika 
li se jkomplu jissegwew. Il-konklużjoni tagħhom se tiddependi fuq il-proċess ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet. Jien konxju mis-sensittività li hemm madwar dawn il-kwistjonijiet u rrid 
nesplora magħkom u mal-partijiet interessati kollha s-soluzzjonijiet li huma rapidi u ġusti.

Jien se nimmira għat-tlestija tal-proposti leġiżlattivi bħalma huma l-istrateġija tas-saħħa tal-
annimali, l-istrateġija tas-saħħa tal-pjanti u r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni taż-żerriegħa, il-
mediċini veterinarji, it-tagħmir mediku u l-provi kliniċi. Il-ħidma tagħna id f'id fuq dawn id-
dossiers għandha twassalna biex nadottaw il-proposti rilevanti sa nofs il-mandat ta' din il-
Kummissjoni.

Ninsab ħerqan għar-rapport ta' valutazzjoni li ġej dwar it-tħaddim tal-Aġenzija Ewropea tal-
Mediċini u f'dan il-kuntest biex ikun valutat jekk hemmx skop għal miżuri li bihom nistgħu 
ntejbu it-tqejjid fis-suq ta' mediċini ġodda malajr kemm jista' jkun u bl-inqas spiża.

Jien konxju sewwa mill-ħidma kbira li diġà twettqet mill-predeċessuri tiegħi fil-qasam tal-
Ħarsien tal-Konsumatur u se nkompli nibni fuqha. Filwaqt li nifhem li wħud mill-proposti 
bħal tagħrif dwar il-prodotti u r-rimedju kollettiv tal-konsumatur jiġġeneraw pressjonijiet 
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minn direzzjonijiet opposti, aħna se nirsistu għal aktar konsultazzjonijiet u biex jinbena 
kunsens fid-direzzjoni ta' pożizzjoni effettiva. L-inizjattiva tar-Reġistru tal-Punteġġ tas-Swieq 
tal-Konsumatur se tissokta u titwessa' biex ikollna idea ċara tar-realtajiet tar-relazzjonijiet 
bejn il-fornituri u l-konsumaturi.

L-infurzar huwa l-qofol ta' Politika tal-Konsumatur effiċjenti u l-ġlieda kontra l-prodotti 
ffalsifikati se tiġi intensifikata mhux biss għaliex dan huwa insult lill-konsumatur, iżda wkoll 
minħabba li dawn jattakkaw il-benesseru ekonomija tal-Ewropa billi  jdgħajfu l-innovazzjoni.
Jien lest naħdem mal-Kummissarji kollegi tiegħi responsabbli għall-Ġustizzja, id-Drittijiet 
Fundamentali u ċ-Ċittadinanza u t-Tassazzjoni sabiex tkun żviluppata tweġiba effettiva fl-
interess tal-konsumaturi. Jien għandi impenn qawwi għal din il-kwistjoni u nixtieq li ninvolvi 
l-Parlament u l-partijiet interessati kollha biex niżviluppaw inizjattivi għall-ġlieda kontra l-l-
prattiki ta' bejgħ bl-internet ta' prodotti farmaċewtiċi ffalsifikati. Jien konxju sewwa li dan se 
jkun kompitu intimidanti u li se jirrikjedi l-involviment ta' għadd ta' servizzi u ta' awtoritajiet 
nazzjonali.

Jidher ċar li neħtieġu li nipprovdu monitoraġġ u rappurtar aqwa lill-Parlament Ewropew 
permezz ta' dejta aħjar ta' lmenti, studji tas-suq, u sorveljanza tas-suq biex intejbu l-
implimentazzjoni u nsaħħu l-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew. Li 
l-konsumaturi tal-UE jkunu megħjuna jaħsdu l-benefiċċji potenzjali tal-kummerċ elettroniku 
se tibqa' prijorità għalija, permezz tal-monitoraġġ mill-qrib ta' din il-kwistjoni u billi naħdem 
mal-Kummissarji kollegi biex jitneħħew dawk ix-xkiel li diġà huma identifikati.

Kwalunkwe politika dwar kwistjonijiet bħalma huma l-cloning u n-nanoteknoloġija, se 
tkompli tkun ibbażata fuq il-fatti xjentifiċi u għandha tirrispetta l-valuri etiċi filwaqt li 
għandha tirsisti biex issaħħaħ l-ispinta ta' innovazzjoni tal-Ewropa u, fl-istess waqt, telimina 
r-riskji għaċ-ċittadini tagħna. Bl-istess mod, fil-qasam tal-OMĠ, ix-xjenza se tkompli 
tiggwida l-azzjonijiet tagħna u jien se nqiegħed fil-prattika l-linji gwida tal-President tal-
Kummissjoni rigward il-kultivazzjoni.

Jien se naħdem mal-kollegi tiegħi fil-Kulleġġ biex niżguraw li nsibu modi għas-sistemi 
tagħna biex nappoġġjaw l-azzjonijiet tal-Istati Membri għas-sistemi tagħhom tas-saħħa biex 
ikunu sostenibbli u effiċjenti bħala reazzjoni għall-ħtiġijiet tar-realtà demografika li qed 
tinbidel li qed niffaċċjaw madwar l-Ewropa kollha, biex niżguraw li l-kwalità tal-arja fil-
magħluq tkun element ċentrali ta' pjan ġdid ta' azzjoni tal-ambjent u s-saħħa u biex ninfurzaw 
b'mod effettiv ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' dan l-aħħar dwar ambjent ħieles mid-
dħaħen. Jien se naħdem mal-Kummissarju għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni 
sabiex nadottaw miżuri għall-protezzjoni tal-ħaddiema mid-dħaħen ambjentali tat-tabakk. Jien 
se nissokta ninkoraġġixxi l-Istati Membri biex jużaw twissijiet grafiċi fuq it-tikketti tat-tabakk 
u flimkien mal-Kummissarju għall-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-Żgħażagħ 
ninvestigaw il-modi kif għandna nrendu l-użu tat-tabakk biex jappella dejjem inqas 
partikolarment għaż-żgħażagħ. Il-finanzjament ta' gruppi ta' pazjenti mill-Programm tas-
Saħħa se jerġa' jittieħed inkunsiderazzjoni bl-iskop ta' appoġġ tal-organizzazzjonijiet mhux bi 
skop ta' qligħ li jirrappreżentaw effettivament il-gruppi tal-pazjenti, mingħajr l-ebda kunflitt 
ta' interess.


