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ODPOWIEDZI KANDYDATA NA KOMISARZA

NA PYTANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

John DALLI

(Zdrowie i polityka konsumencka)

Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pańskich kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłby Pan odpowiedzialny? Co skłania Pana do ubiegania się to 
o stanowisko? W jaki sposób może Pan wykazać przed Parlamentem Europejskim 
swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność prowadzona w 
przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie poddawać w wątpliwość 
sprawowanych przez Pana obowiązków w Komisji?

Od niemal dwudziestu lat pełnię funkcję ministra w rządzie maltańskim. Sprawowałem, 
między innymi, funkcję ministra gospodarki, ministra finansów, ministra spraw 
zagranicznych, a obecnie – ministra polityki społecznej. Dzięki temu mogłem poznać 
wszystkie obszary polityki, które są ważne również na szczeblu europejskim. W tym okresie 
Malta najpierw negocjowała swoje członkostwo w Unii Europejskiej, co dało mi okazję do 
szczegółowego zapoznania się z acquis communautaire, a następnie wypracowywała nowe 
polityki, zgodnie ze zmieniającymi się europejskimi ramami prawnymi.

Moja ostatnia funkcja ministra odpowiedzialnego za politykę społeczną, która obejmuje 
również zdrowie, pozwoliła mi lepiej zrozumieć problemy, z jakimi zmagają się obywatele w 
codziennym życiu, a także ich potrzebę zdrowszego życia.

Praca w rządzie krajowym w tak wielu dziedzinach, rozwijanie umiejętności zarządzania, 
szczególne zainteresowanie promowaniem innowacji i kolektywnym wprowadzaniem zmian 
wyposażyły mnie, jak sądzę, w niezbędne kwalifikacje i gotowy jestem oddać moje 
doświadczenie do dyspozycji Unii Europejskiej

Dziedzina, za którą byłbym odpowiedzialny, jest bardzo szeroka, ale dzięki doświadczeniu na 
stanowisku ministra w małym kraju posiadam dwie cechy, potrzebne do sprostania jej 
wyzwaniom. Po pierwsze, jestem przyzwyczajony do szeroko zakrojonych obowiązków. Po 
drugie, nauczyłem się zawierać kompromisy i współpracować z wieloma różnymi partnerami 
w wielu różnych sprawach. Moją motywacją zawsze była i będzie chęć zapewnienia 
obywatelom lepszego życia. Ludzie muszą pozostać w centrum zainteresowania naszej 
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polityki, jej tworzenia i wprowadzania w życie.

Wypełniłem przewidzianą przez Kodeks postępowania komisarzy deklarację interesów, która 
podlega kontroli nie tylko przez członków tej izby, lecz również przez opinię publiczną. Będę 
sumiennie wypełniał obowiązki przewidziane traktatem, nie kierując się instrukcjami żadnego 
rządu ani żadnej instytucji. Będę sumiennie przestrzegał kodeksu postępowania. Oświadczam 
również, że powstrzymam się od wszelkiego działania niezgodnego z moimi obowiązkami 
jako komisarza europejskiego oraz że nie podejmę żadnej działalności, zarobkowej ani innej, 
podczas pełnienia tej funkcji. Będę postępował uczciwie i odpowiedzialnie odnośnie do 
przyjmowania pewnych stanowisk lub korzyści po zakończeniu mojego mandatu, a także 
działał zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi w trakcie jego sprawowania.

Zobowiązuję się również informować przewodniczącego Komisji o każdej sytuacji, która 
mogłaby spowodować konflikt interesów w wykonywaniu moich urzędowych obowiązków.

Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem 
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłby Pan swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznałby się Pan za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 
podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Panu 
departamentów?

Jestem przekonany o sile dialogu i współpracy i zawsze dążyłem do reform i kompromisów, 
osiągając konsensus w kwestii najważniejszych reform. Jako ewentualny członek kolegium 
zamierzam nadal iść w tym kierunku. Będę dążyć do przekazywania korzyści generowanych 
przez mój resort obywatelom europejskim. Jestem świadomy, że w tym celu będę musiał 
stworzyć silne więzi współpracy z kolegami w kolegium. Przypisane mi obszary, za które 
byłbym odpowiedzialny, wymagają właśnie takiej ścisłej współpracy, jeżeli chcemy uwolnić 
potencjał korzyści dla całej Europy.

Wezmę odpowiedzialność polityczną za działania mojego resortu w tej ważnej dziedzinie, 
pamiętając o potrzebie poszanowania zasady kolegialności, która leży u podstaw 
funkcjonowania Komisji i kolegium komisarzy.

Duch dialogu nie kończy się na Komisji. Jest to zasada, którą będę się kierował w moich 
relacjach z Parlamentem Europejskim. Zamierzam prowadzić konstruktywny dialog 
polityczny z Parlamentem i jego komisjami. Uważam, że powinniśmy konstruować naszą 
politykę wspólnie, a nie traktować ją jako pole walki. Jest to niezwykle ważne, biorąc pod 
uwagę, że wszystkie inicjatywy legislacyjne w moim obszarze podlegają obecnie zwykłej 
procedurze prawodawczej. To wszystko wymaga stworzenia otwartych i przejrzystych relacji, 
opartych na wzajemnym zaufaniu, regularnej sprawozdawczości i wymianie informacji, co 
umożliwi Parlamentowi Europejskiemu skuteczne sprawowanie demokratycznej kontroli. 
Będę dążył do prowadzenia takiego dialogu również dlatego, że jestem przekonany o wartości 
Państwa opinii i o sile Państwa argumentów.

Nie muszę chyba dodawać, że również relacje, jakie będę utrzymywał z moimi służbami i z 
licznymi urzędnikami Komisji oparte będą na lojalności, zaufaniu i przejrzystości. Będę 
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kierować się zasadą dwukierunkowego przepływu informacji i tworzenia relacji wzajemnej 
pomocy ze służbami, za które będę odpowiedzialny.

3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pan gotowy poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z 
planowanymi inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pan gotowy 
udostępnić Parlamentowi informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Jako parlamentarzysta od 1987 r. rozumiem i w pełni doceniam wagę przejrzystości i 
rozliczalności organu wykonawczego względem Parlamentu. Ustanowienie zdrowych 
międzyinstytucjonalnych relacji współpracy jest kluczem do kształtowania ważnych 
obszarów naszej polityki. Postrzegam Parlament jako strażnika większej legitymacji i 
rozliczalności. Jesteście Państwo podstawowym głosem obywateli, który najlepiej wyraża ich 
obawy i aspiracje. Zbudowanie takich relacji przyczyni się do dalszego rozwijania zasad 
dobrego zarządzania i zwiększenia skuteczności, do czego usilnie dążę.

Będę sumiennie przestrzegać zasad i realizować przepisy umowy ramowej w zakresie 
przepływu informacji między naszymi instytucjami, zgodnie z przepisami nowego traktatu i 
w celu zwiększenia otwartości i przejrzystości. Jednak przejrzystość na tym się nie kończy. 
Moim priorytetem będzie dążenie, także w moim obszarze polityki, do zwiększenia wysiłków 
Komisji w osiąganiu przejrzystości dla obywateli Europy.

Będę również dążyć do większego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron i z 
niecierpliwością czekam na wyniki mojej pierwszej rundy spotkań z zainteresowanymi 
stronami, które rozpocząłem natychmiast po otrzymaniu informacji o moim zakresie 
obowiązków. Pozostaną oni naszymi najważniejszymi partnerami w miarę opracowywania 
naszych polityk i reagowania na troski obywateli w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów.

Będę dążył do utworzenia silnych i spójnych związków w szczególności z komisjami ENVI, 
IMCO i AGRI. Wejście w życie Traktatu Lizbońskiego wzmacnia Państwa głos i zwiększa 
moje zaangażowanie. Będę utrzymywał regularne i trwałe kontakty z tymi komisjami i będę 
do ich dyspozycji zawsze wtedy, kiedy zaistnieje potrzeba komunikacji. Prosiłbym jednak 
również Państwa o wygospodarowanie czasu na spotkania ze mną w sprawie ważnych 
inicjatyw, w przypadku których pragnąłbym skorzystać z Państwa poglądów i opinii. Z mojej 
strony będę do Państwa dyspozycji, jeżeli zaistnieje potrzeba dwustronnych kontaktów w celu 
przedyskutowania konkretnych kwestii.

Zgodnie z wymogami umowy dwustronnej, która reguluje nasze wzajemne relacje, będę dbał, 
aby otrzymywali Państwo terminowe i jasne informacje i sprawozdania z działań następczych 
odnośnie do spraw, jakie są poruszane w tej izbie.

Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi

4. Jakie są trzy priorytety, do realizacji, których będzie Pan dążył w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
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wzrostem?

Sądzę, że mogę przyczynić się do osiągnięcia nadrzędnych celów przewodniczącego Barroso, 
czyli stabilności, konkurencyjności i innowacji, z korzyścią dla europejskich obywateli. W 
czasie kryzysu gospodarczego i społecznego istotne jest utrzymanie priorytetowego statusu 
sektora ochrony zdrowia. Równie ważne jest pamiętanie o konsumencie, który w takiej 
sytuacji ponosi konsekwencje wszystkich negatywnych tendencji panujących w gospodarce i 
na rynku pracy, a jednocześnie jest czynnikiem napędzającym odbudowę gospodarczą i 
zrównoważony wzrost.

W sektorze zdrowia kluczowym wyzwaniem pozostaje stabilność i dostępność usług 
zdrowotnych w szybko zmieniających się realiach demograficznych. Wyzwanie to przekracza 
granice krajowe i jest wspólne całej Unii. Jest ono szczególnie ważne w okresie spowolnienia 
gospodarczego, kiedy rośnie presja na budżety krajowe.

Obywatele żądają lepszych usług, muszą także otrzymać prawo, jako konsumenci, do 
dokonywania wyborów. Nie odnosi się to tylko do sektora zdrowia, ale do całego 
społeczeństwa. W miarę konsolidacji jednolitego rynku konsumenci będą szukać nowych 
możliwości i wykorzystywać je. W ten sposób konsumenci są kluczowym czynnikiem 
napędzającym wzrost gospodarczy, a udostępnianie im właściwych narzędzi ma w tym 
procesie niebagatelne znaczenie.

Moim pierwszym priorytetem byłoby sfinalizowanie strategii łańcucha żywnościowego i 
dążenie do lepszych rozwiązań na naszym wysoce uregulowanym rynku wewnętrznym 
zwierząt, roślin, nasion, żywności i pasz, aby pobudzać gospodarkę rolną Europy i 
stymulować innowacje, dbając jednocześnie o zdrowie i interesy konsumentów oraz 
środowisko. Na tym obszarze nadrzędną zasadą pozostaje kwestia bezpieczeństwa. Nie 
oznacza to jednak całkowitego braku ryzyka, w przeciwnym razie musielibyśmy zrezygnować 
z działań na rzecz wzrostu gospodarczego i innowacji.

Moim drugim priorytetem byłoby dążenie, w ramach kompetencji Komisji, do tworzenia 
skutecznych i wydajnych systemów opieki zdrowotnej we wszystkich państwach 
członkowskich, doprowadzając do dłuższego i zdrowszego życia ich mieszkańców. Będę 
dążył do podniesienia wskaźnika lat zdrowego życia, tj. średniej liczby lat, jakie zgodnie z 
przewidywaniami człowiek może przeżyć w dobrym zdrowiu. Ponadto będę kładł nacisk na 
środki profilaktyki chorób, a także środki udostępniania pacjentom w całej UE bezpiecznych i 
skutecznych leków po przystępnych cenach. Integracja sektora farmaceutycznego w sektor 
zdrowia publicznego wymaga ostrożnego zarządzania, ale jestem gotów na podjęcie tego 
wyzwania. Musimy dążyć do ożywienia tego sektora poprzez innowacje i zwiększanie jego 
gospodarczej konkurencyjności. Nie stoi to w sprzeczności z nadrzędną zasadą 
bezpieczeństwa pacjentów. Wszystkie te obszary mają ogromny potencjał zapewniania nie 
tylko zdrowia, ale również korzyści gospodarczych i stabilności naszych systemów ochrony 
zdrowia w przyszłości. Moim celem będzie zbudowanie silnych powiązań w całej Komisji, 
aby kierować naszą uwagę tam, gdzie możemy osiągnąć wartość dodaną i uzyskać efekt 
synergii w takich dziedzinach, jak edukacja i ochrona środowiska. Mam nadzieję, że mogę 
liczyć na wsparcie Parlamentu w tych ambitnych zamierzeniach.

Moim priorytetem w dziedzinie polityki konsumenckiej będzie utrzymanie pozycji 
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konsumenta w centrum funkcjonowania rynku wewnętrznego. Po pierwsze, będę 
kontynuować politykę zwiększonego informowania konsumentów, aby dać im możliwość 
dokonywania świadomych wyborów. Chciałbym tego dokonać najpierw poprzez skupienie 
się na promowaniu istotnej kwestii zrównoważonej konsumpcji, w celu zagwarantowania 
zrównoważonych zachowań konsumenckich, ale również w celu zapewniania obywatelom 
dostępności niezbędnych usług po przystępnych cenach. Po drugie, skupię się na mojej części 
odpowiedzialności w zakresie cyfrowego rynku wewnętrznego, gwarantując przestrzeganie 
praw konsumentów podczas transakcji internetowych. Będzie to kluczowym czynnikiem 
stymulującym podnoszenie gospodarki z kryzysu gospodarczego i społecznego. Na tym 
obszarze będę współpracował z komisarzami odpowiedzialnymi za sprawiedliwość, prawa 
podstawowe i obywatelstwo oraz za agendę cyfrową, a także z władzami krajowymi, jak 
również będę kontynuował rozmowy na temat zbiorowych roszczeń konsumentów.

5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pan przedstawić 
i zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pan konkretnie zobowiązać, 
w szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych oraz wniosków 
dołączonych do niniejszej ankiety, które obejmuje Pana przedmiot działalności? W 
jaki sposób ze swej strony zapewni Pan wysoką jakość projektów legislacyjnych?

Będę dążył do tego, aby proponowane prawodawstwo przynosiło korzyści obywatelom, było 
odbiurokratyzowane i nie generowało dodatkowych kosztów dla przedsiębiorców. Aby to 
osiągnąć, będę angażował zainteresowane strony, a przede wszystkim Parlament, na 
wczesnych etapach jego formułowania, w celu zbadania drażliwych obszarów różnych 
wniosków. Będę w znacznym stopniu korzystał z oceny skutków, w niektórych przypadkach 
także dla aktów delegowanych, aby zagwarantować skuteczność i korzyści netto inicjatyw 
legislacyjnych.

Będę kontynuował prace nad wieloma obecnie trwającymi projektami, takimi jak: 
transgraniczna opieka zdrowotna, informacje dotyczące żywności, jakość i bezpieczeństwo 
narządów, nowa żywność, produkty biobójcze oraz pakiet wniosków farmaceutycznych. Ich 
zakończenie będzie zależało od procesu podejmowania decyzji. Jestem świadomy, że są to 
kwestie drażliwe, i chciałbym rozważyć właściwe i szybkie rozwiązania z Państwem i 
wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Będę dążył do sfinalizowania wniosków legislacyjnych dotyczących strategii w zakresie 
zdrowia zwierząt i strategii w zakresie zdrowia roślin, a także do przeglądu prawodawstwa w 
zakresie nasion, weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i badań 
klinicznych. Współpracując nad tymi projektami powinniśmy przyjąć odpowiednie wnioski w 
połowie mandatu obecnej Komisji.

Czekam na przygotowywane sprawozdanie z oceny funkcjonowania Europejskiej Agencji 
Leków, a w tym kontekście na ocenę, czy jest miejsce na środki optymalizacji wprowadzania 
nowych leków na rynek w szybki sposób i przy jak najmniejszych kosztach.

Jestem świadomy ogromu pracy, jaką wykonała moja poprzedniczka w obszarze ochrony 
konsumentów, i będą ją wytrwale kontynuował. Rozumiejąc, że niektóre wnioski, takie jak 
informacje dotyczące produktów lub zbiorowe roszczenia  konsumentów, wywołują naciski z 
różnych stron, będę dążył do dalszych konsultacji i zapewnienia konsensusu w celu przyjęcia 
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skutecznej pozycji. Inicjatywa tablicy wyników dla rynków konsumenckich będzie 
kontynuowana, a nawet zostanie poszerzona, abyśmy mieli wyraźne dane co do 
rzeczywistych relacji dostawca – konsument.

Egzekwowanie jest kluczem do skutecznej polityki konsumenckiej, a walka z podróbkami 
zostanie wzmożona nie tylko dlatego, że jest to afront dla konsumenta, lecz również dlatego, 
że godzi w gospodarcze podstawy Europy, a w szczególności w innowacje. Jestem gotowy 
współpracować z moimi kolegami w Komisji odpowiedzialnymi za sprawiedliwość, prawa 
podstawowe i obywatelstwo, a także podatki, aby opracować skuteczne działania w interesie 
konsumentów. Jestem mocno zaangażowany w tę kwestię i pragnąłbym zaangażować 
Parlament i wszystkie zainteresowane strony w inicjatywy zwalczające praktyki sprzedawania 
podrabianych leków przez internet. Jestem świadomy, że będzie to ogromne zadanie, 
wymagające zaangażowania wielu służb i władz krajowych.

Wyraźnie potrzebujemy lepszego monitoringu i sprawozdawczości dla Parlamentu 
Europejskiego poprzez lepszej jakości dane dotyczące skarg, badania rynkowe i system 
nadzoru rynkowego, aby poprawić realizację i zwiększyć współpracę między Komisją a 
Parlamentem Europejskim. Umożliwienie konsumentom UE czerpania potencjalnych 
korzyści z e-handlu pozostanie dla mnie priorytetem, poprzez ścisłe monitorowanie tej
kwestii i współpracę z moimi kolegami w Komisji nad usuwaniem już rozpoznanych barier.

Każda polityka dotycząca takich kwestii, jak klonowanie i nanotechnologie, będzie oparta na 
faktach naukowych i będzie realizowana z poszanowaniem wartości etycznych, dążąc 
jednocześnie do zwiększenia potencjału innowacyjnego Europy i wyeliminowania ryzyka dla 
naszych obywateli. Także w zakresie organizmów modyfikowanych genetycznie będę nadal 
kierował się względami naukowymi, stosując wytyczne przewodniczącego Komisji w sprawie 
upraw.

Będę współpracować z kolegami i koleżankami w kolegium, aby znaleźć takie sposoby 
wspierania państw członkowskich, które pozwoliłyby im na stworzenie stabilnych i 
skutecznych systemów ochrony zdrowia, aby sprostać potrzebom zmieniającej się sytuacji 
demograficznej, której jesteśmy świadkami w całej Europie, aby zapewnić, że jakość 
powietrza w pomieszczeniach zamkniętych jest centralnym elementem nowego planu 
działania na rzecz środowiska i zdrowia, a także aby skutecznie realizować niedawne 
zalecenie Rady w sprawie środowisk wolnych od dymu. Będę współpracował z komisarzem 
ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego w celu przyjęcia środków 
ochrony pracowników przed środowiskowym dymem tytoniowym. Będę też nadal zachęcał 
państwa członkowskie do wykorzystywania ostrzeżeń graficznych na opakowaniach 
wyrobów tytoniowych, a także, wraz z komisarzem ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i 
młodzieży, zamierzam zbadać, w jaki sposób zmniejszyć atrakcyjność palenia, szczególnie 
dla młodych ludzi. Finansowanie grup pacjentów z programu Zdrowie będzie ponownie 
rozważone, w celu wspierania organizacji typu non-profit, reprezentujących pacjentów 
skutecznie i bez konfliktu interesów.


