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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST

VAN HET EUROPEES PARLEMENT

VOOR KANDIDAAT-COMMISSARIS

John DALLI

(Gezondheid en Consumentenbeleid)

Algemene bekwaamheid, Europese inzet en onafhankelijkheid

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor 
het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het 
Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? 
Welke is uw motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het 
Europees Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw 
vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de 
uitoefening van uw plichten binnen de Commissie?

Ik was bijna twee decennia lang minister in het kabinet van de Maltese regering en was onder 
andere bevoegd voor Economische Zaken, Financiën en Buitenlandse Zaken en thans voor 
Sociaal Beleid. Dit heeft mij een overzicht gegeven over al het beleid dat relevant is op 
Europees niveau. In deze twintig jaar was Malta eerst aan het onderhandelen over toetreding 
tot de Europese Unie, waardoor ik in de gelegenheid was tot in detail vertrouwd te raken met 
het communautair acquis. Later is binnen het zich ontwikkelende Europese kader nieuw 
beleid uitgewerkt.

Dankzij mijn meest recente rol als minister van Sociaal Beleid – waar onder andere de 
gezondheidszorg onder valt – heb ik een beter inzicht gekregen in de problemen die burgers in 
hun dagelijks leven ondervinden en hoe zij streven naar een gezonder leven.

Dankzij mijn ervaring op de meest uiteenlopende gebieden in een nationale context, mijn 
professionele kwalificaties op leidinggevend vlak en de bijzondere interesse die ik altijd heb 
gehad in het bevorderen van innovatie en brede samenwerking om verandering te 
bewerkstelligen, voel ik mij voldoende uitgerust en bereid mijn ervaring in dienst van de
Europese Unie te stellen.

De portefeuille die mij is toegewezen is zeer breed en door mijn ervaring als minister van een 
kleiner land heb ik twee sterke punten ontwikkeld om deze goed te kunnen beheren. In de 
eerste plaats ben ik gewend aan een zeer breed takenpakket. Ten tweede heb ik geleerd om 
compromissen te sluiten en met verschillende gesprekspartners op diverse gebieden samen te 
werken. Mijn motivatie is altijd geweest bij te dragen aan een beter leven voor onze burgers, 
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en dat blijft zo. Mensen moeten in onze beleidsvorming en -uitvoering centraal blijven staan.

Zoals bepaald in de gedragscode voor commissarissen, heb ik een verklaring omtrent mijn 
belangen ingevuld, die niet alleen aan de controle van de leden van het Parlement is 
onderworpen, maar waarover ook het publiek zijn mening kan geven. Ik zal de in het Verdrag 
vastgelegde verplichtingen ten volle nakomen en geen instructies van enige regering of enig 
ander lichaam aanvaarden. Ik zal me te allen tijde aan de gedragscode houden. Ik zal mij
onthouden van handelingen die onverenigbaar zijn met mijn plichten als Europees 
commissaris en zal gedurende mijn ambtstermijn geen andere beroepswerkzaamheden, al dan 
niet tegen beloning, verrichten. Voorts zal ik eerlijkheid en kiesheid betrachten in het 
aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van mijn ambtstermijn en tijdens 
mijn ambtstermijn de hoogste ethische normen in acht te nemen.

Ik zal de voorzitter van de Commissie op de hoogte stellen als zich bij de uitoefening van 
mijn ambt een belangenconflict voordoet.

Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement en zijn 
commissies

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording 
willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?

Ik ben stellig overtuigd van de kracht van dialoog en samenwerking en heb altijd gestreefd 
naar hervorming en compromisvorming, waarbij ik een consensus over ingrijpende 
hervormingen heb weten te bewerkstelligen. Binnen het college wil ik deze lijn voortzetten. 
Mijn doel is de Europese burger te laten profiteren van de voordelen die mijn portefeuille te 
bieden heeft. Het is duidelijk dat ik hiervoor nauw moet samenwerken met de andere 
commissarissen. Op de taakgebieden die mij zijn toegewezen, is een dergelijke nauwe 
samenwerking een vereiste als we de potentiële voordelen voor geheel Europa willen 
benutten.

Ik zal mijn politieke verantwoordelijkheid nemen voor de voor de activiteiten van mijn 
diensten op deze belangrijke gebieden volgens het collegialiteitsbeginsel waarop het 
functioneren van de Commissie en haar college van commissarissen gebaseerd is.

Het streven naar dialoog beperkt zich niet tot de Commissie, maar zal een rode draad in mijn 
betrekkingen met het Europees Parlement vormen. Ik zal zorgen voor een constructieve 
politieke dialoog met het Parlement en zijn commissies. Ik ben van mening dat het beter is 
beleid gezamenlijk te ontwikkelen dan er strijd over te voeren. Dit is des te belangrijker 
omdat alle wetgevingsinitiatieven op mijn werkgebied volgens de gewone 
wetgevingsprocedure zullen verlopen. Om deze redenen is een open en transparante 
verstandhouding op basis van wederzijds respect nodig en moet regelmatig worden 
gerapporteerd en informatie worden uitgewisseld, zodat het Europees Parlement zijn 
democratisch toezicht doeltreffend kan uitoefenen. Ik zal ernaar streven een dergelijke 
dialoog tot stand te brengen, mede omdat ik grote waardering heb voor uw mening en 
krachtige argumenten.
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Uiteraard zullen de betrekkingen die ik onderhoud met mijn diensten en de talrijke 
ambtenaren van de Commissie, gebaseerd zijn op loyaliteit, vertrouwen en transparantie. Mijn 
uitgangspunt hierbij is een tweerichtingsverkeer van informatie en het opbouwen van 
wederzijds ondersteunende betrekkingen met de diensten waarvoor ik verantwoordelijk ben.

3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in 
het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met 
betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het 
Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?

Als parlementslid sinds 1987 begrijp ik het belang van transparantie en verantwoordingsplicht 
van de uitvoerende macht jegens het Parlement. Het opbouwen van een goede 
interinstitutionele samenwerking is essentieel voor de uitvoering van ons belangrijke beleid. 
Ik zie het Parlement als bewaker van de legitimiteit en verantwoordingsplicht. U bent de 
belangrijkste stem van de burger en kunt het best uiting geven aan hun zorgen en verlangens. 
Deze betrekkingen zullen verder bijdragen aan de beginselen van goed bestuur en efficiëntie, 
die ik volledig onderschrijf.

Ik zal de bepalingen van het kaderakkoord met betrekking tot de informatiestroom tussen 
beide instellingen volledig naleven en zal me hierbij houden aan de bepalingen van het 
nieuwe Verdrag door meer openheid en transparantie na te streven. Transparantie moet echter 
verder gaan dan dat. Het zal voor mij een prioriteit zijn om ook binnen mijn eigen 
beleidsgebied bij te dragen aan het bredere doel van de Commissie, namelijk meer 
transparantie voor de Europese burger.

Ik maak mij tevens sterk voor een grote betrokkenheid van de belanghebbende partijen en zal 
de eerste vergaderronde met hen afronden, waarmee ik onmiddellijk ben begonnen toen ik 
mijn takenpakket vernam. De belanghebbenden staan centraal in de uitvoering van ons beleid 
en we willen luisteren naar wat de burger op het gebied van gezondheid en 
consumentenbescherming bezighoudt.

Ik wil een sterke en consistente band opbouwen met onder andere de commissies ENVI, 
IMCO en AGRI. De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon geeft u meer inspraak en 
sterkt mij hierin. Ik wil regelmatig en voortdurend in gesprek blijven met deze commissies en 
zal ter beschikking staan om met u van gedachten te wisselen. Ik wil u echter ook verzoeken 
bereid te zijn belangrijke initiatieven met mij te bespreken waarover ik graag uw mening wil 
horen. Ik sta open voor bilaterale contacten als u bepaalde punten van zorg aan mij te kennen 
wilt geven.

Zoals het kaderakkoord over onze betrekkingen vereist, zal ik mijn verplichting nakomen en u 
snel duidelijke informatie verstrekken en een reactie geven op de standpunten die het 
Parlement naar voren brengt.

Beleidskwesties

4. Welke zijn de drie voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u 



CM\800832NL.doc 5/7 PE431.193

NL

aangeboden portefeuille wilt nastreven, waar nodig rekening houdend met de 
financiële, economische en sociale crisis en de punten van zorg in verband met de 
duurzame ontwikkeling?

Ik ben van mening dat ik in het belang van de Europese burger een bijdrage kan leveren aan 
de doelstellingen van voorzitter Barroso, namelijk duurzaamheid, concurrentievermogen en 
innovatie. In tijden van economische en sociale crisis is het essentieel dat de gezondheidszorg 
een prioriteit blijft. Minstens zo belangrijk is aandacht voor de consument, die in deze tijden 
niet alleen de consequenties van een negatieve ontwikkelingen van de markt- en 
werkgelegenheid ondervindt, maar tegelijkertijd ook de motor van herstel en duurzame groei 
is.

De belangrijkste uitdagingen voor de gezondheidszorg blijven de duurzaamheid en 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg in een snel veranderende demografische situatie. 
Deze uitdagingen overschrijden de landsgrenzen en betreffen de EU in haar geheel. Dit is met 
name een punt van zorg in een periode van economische neergang, als de nationale 
begrotingen sterker onder druk komen te staan.

Burgers eisen betere dienstverlening en moeten als consument in staat worden gesteld zelf 
hun keuze te maken. Dit geldt niet alleen voor de gezondheidszorg, maar voor de gehele 
maatschappij. Naarmate de interne markt wordt geconsolideerd, zullen consumenten kansen 
opzoeken en benutten. Daarom zijn consumenten de belangrijkste motor van economische 
groei en is het cruciaal dat zij over de juiste hulpmiddelen beschikken.

Mijn eerste prioriteit zal zijn de strategie voor de voedselketen af te ronden en te werken aan 
betere wetgeving in onze uiterst gereguleerde interne markt voor dieren, planten, zaden, 
levensmiddelen en diervoeders, om prikkels te geven aan de Europese agro-industrie en 
innovatie te stimuleren en tegelijkertijd de volksgezondheid, de belangen van consumenten en 
het milieu te beschermen. Op dit gebied blijft het motto "veiligheid vóór alles". Dit betekent 
echter niet dat risico's worden uitgesloten of dat we geen actie moeten ondernemen om groei 
en innovatie te stimuleren.

Mijn tweede prioriteit zal zijn binnen het bevoegdheidsgebied van de Commissie bij te dragen 
aan de ontwikkeling van doeltreffende en doelmatige gezondheidszorgstelsels in alle lidstaten, 
zodat Europeanen een langer en gezonder leven kunnen leiden. Ik zal streven naar een 
toename van de gezonde levensjaren – het aantal jaren dat burgers gemiddeld in goede 
gezondheid verwachten te leven. Mijn aandacht zal ook gericht zijn op maatregelen om 
ziekten te voorkomen en op het beschikbaar stellen van betaalbare, veilige en werkzame 
geneesmiddelen aan patiënten overal in de EU. De integratie van het farmaceutische terrein in 
dat van de gezondheidszorg moet zorgvuldig in goede banen worden geleid: dit is een grote 
uitdaging die ik graag aanga. We moeten proberen deze sector met innovatie en een sterkere 
concurrentiepositie nieuw leven in te blazen. Dit is niet in strijd met het belangrijkste 
principe, namelijk de veiligheid van de patiënt. Al deze terreinen verschaffen enorme 
mogelijkheden om op gezondheidsgebied maar ook op economisch gebied grote winsten te 
boeken en onze gezondheidszorgstelsels ook in de toekomst in stand te houden. Mijn doel is 
overal in de Commissie goede contacten te onderhouden, zodat we ons kunnen concentreren 
op terreinen waarop we toegevoegde waarde kunnen leveren en synergie kunnen ontwikkelen 
op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en milieu. Ik hoop van harte dat ik op de steun van 
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het Parlement kan rekenen om dit ambitieuze doel te bereiken.

Op het gebied van consumentenveiligheid ligt mijn prioriteit bij het centraal stellen van de 
consument in de werking van de interne markt. Ik zal in de eerste plaats de voorlichting aan 
consumenten blijven uitbreiden, zodat zij op basis van de juiste informatie een keuze kunnen 
maken. Dit kan worden bereikt door ons in de eerste plaats te richten op de bevordering van 
duurzame consumptie, die essentieel is om te zorgen voor duurzaam consumentengedrag, 
maar ook op het toegankelijk en betaalbaar houden van basisvoorzieningen voor alle burgers. 
Ten tweede zal ik me richten op mijn aandeel in de verantwoordelijkheid voor de digitale 
interne markt, onder andere door te garanderen dat de rechten van consumenten niet in het 
geding komen bij online transacties. Dit zal een cruciale factor zijn in het herstel van de 
economische en sociale crisis. Ik zal op dit gebied samenwerken met de commissarissen voor 
Justitie, grondrechten en burgerschap en Digitale agenda en met de nationale autoriteiten en 
zal ook verdere besprekingen voeren over collectief verhaal voor consumenten.

5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u voornemens 
voor te leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen 
kunt u doen vooral ten aanzien van de in de bijlage opgenomen prioriteiten en 
verzoeken van de commissies die onder uw bevoegdheid zouden vallen? Hoe zou u 
persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit van wetsvoorstellen?

Het is mijn doel wetgeving voor te stellen die voordelen voor de burger en weinig 
bureaucratie en kosten voor het bedrijfsleven oplevert. Om dit te bereiken zal ik in een vroeg 
stadium van de beleidsvorming met belanghebbenden en vooral met het Parlement overleggen 
om de gevoeligheden van de verschillende voorstellen te bespreken. Verder zullen regelmatig 
effectbeoordelingen worden gebruikt, die voor bijvoorbeeld gedelegeerde rechtsinstrumenten 
dienen om de doeltreffendheid en het nettovoordeel van wetgevingsinitiatieven te garanderen.

Aan een aantal lopende dossiers, zoals grensoverschrijdende gezondheidszorg, informatie 
over levensmiddelen, de kwaliteit en veiligheid van organen, nieuwe voedingsmiddelen, 
biociden en het pakket farmaceutische voorstellen, zal worden doorgewerkt. Wanneer deze 
worden afgerond, hangt af van het besluitvormingsproces. Ik ben mij ervan bewust dat dit 
gevoelige onderwerpen zijn en wil samen met u en met alle belanghebbenden zoeken naar 
goede en snelle oplossingen.

Ik zal mij bezighouden met de afronding van wetgevingvoorstellen zoals de strategie voor 
diergezondheid, de strategie op fytosanitair gebied en de herziening van de zadenwetgeving, 
diergeneesmiddelen, medische hulpmiddelen en klinische proeven. Als we samen aan deze 
dossiers werken, kunnen we naar verwachting halverwege de ambtstermijn van deze 
Commissie voorstellen goedkeuren.

Binnenkort komt het beoordelingsverslag over het functioneren van het Europees 
Geneesmiddelenbureau uit en zal ik nagaan of er ruimte is voor maatregelen waarbij we de 
mogelijkheden om nieuwe geneesmiddelen zo snel en goedkoop mogelijk op de markt te 
brengen, kunnen verbeteren.

Mijn voorgangers hebben op het gebied van consumentenbescherming uitstekend werk 
verricht en ik zal mijn best doen hun werk voort te zetten. We begrijpen dat bij sommige 
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voorstellen over bijvoorbeeld informatie op producten en collectief verhaal voor consumenten 
druk uit verschillende richtingen wordt uitgeoefend en zullen in dat geval nader overleg 
voeren en proberen een consensus over een geschikt standpunt te bereiken. Het initiatief van 
het consumentenscorebord zal worden voortgezet en uitgebreid, zodat we ons een duidelijk 
beeld kunnen vormen van de betrekkingen tussen leverancier en consument.

Handhaving is een essentiële voorwaarde voor een doeltreffend consumentenbeleid en de 
strijd tegen namaakproducten zal worden opgevoerd, niet alleen omdat deze nadelig zijn voor 
de consument maar ook omdat ze een aanslag vormen op het economisch welzijn van Europa, 
met name doordat ze innovatie ondermijnen. Ik ben bereid samen te werken met de 
commissarissen voor Justitie, grondrechten en burgerschap en Belasting om hiertegen in het 
belang van de consument daadkrachtig op te treden. Dit onderwerp ligt mij zeer na aan het 
hart en ik wil het Parlement en alle belanghebbenden betrekken bij het ontwikkelen van 
initiatieven om de internethandel in farmaceutische namaakproducten te bestrijden. Ik besef 
dat dit een zware taak is en dat hierbij diverse diensten en nationale autoriteiten moeten 
worden betrokken.

We hebben duidelijk behoefte aan beter toezicht en betere verslaglegging aan het Europees 
Parlement door middel van meer gegevens over klachten en beter marktonderzoek en 
markttoezicht, zodat we de uitvoering kunnen verbeteren en de samenwerking tussen de 
Commissie en het Europees Parlement kunnen versterken. Consumenten in de EU in staat 
stellen te profiteren van de mogelijke voordelen van e-handel blijft voor mij een belangrijk 
punt van aandacht en ik zal deze kwestie nauwlettend volgen en met de andere 
commissarissen samenwerken om de reeds geconstateerde belemmeringen weg te nemen.

Beleid op het gebied van bijvoorbeeld klonen en nanotechnologie zal gebaseerd blijven op 
wetenschappelijke feiten en zal overeenstemmen met de ethische normen, waarbij ernaar zal 
worden gestreefd de innovatiecapaciteit uit te breiden en tegelijkertijd risico's voor onze 
burgers weg te nemen. Ook op het gebied van ggo's zullen onze acties op wetenschappelijke 
gegevens gebaseerd blijven en ik zal de door de voorzitter van de Commissie opgestelde 
richtsnoeren in verband met de teelt opvolgen.

Ik zal samen met de andere commissarissen zoeken naar manieren waarop we maatregelen 
van de lidstaten om hun gezondheidszorgstelsels duurzaam en doelmatig te maken kunnen 
ondersteunen, zodat we kunnen tegemoetkomen aan de behoeften van de veranderende 
demografische realiteit waarmee we in heel Europa te maken hebben, om ervoor te zorgen dat 
luchtkwaliteit in gebouwen een centrale plaats inneemt in het nieuwe actieplan voor milieu en 
gezondheid, en om de recente aanbeveling van de Raad betreffende rookvrije ruimten 
doeltreffend te handhaven. Ik zal samen met de commissaris voor Werkgelegenheid, sociale 
zaken en integratie werken aan maatregelen om werknemers tegen omgevingstabaksrook te 
beschermen. Ik zal de lidstaten blijven aanmoedigen om afschrikwekkende afbeeldingen op 
de verpakking van tabaksproducten te gebruiken en samen met de commissaris voor 
Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken onderzoeken hoe tabaksgebruik met name 
voor jongeren minder aantrekkelijk kan worden gemaakt. De financiering van 
patiëntenverenigingen uit het gezondheidsprogramma zal opnieuw worden bekeken, zodat 
steun wordt gegeven aan non-profitorganisaties die de belangen van patiënten doeltreffend en 
vrij van belangenconflicten behartigen.


