
CM\800832RO.doc PE431.193v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009–2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

Joi, 7 ianuarie 2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Audierea dlui John DALLI, comisar desemnat pentru sănătate și protecția 
consumatorilor

În anexă se află răspunsurile scrise trimise de dl John DALLI.

Secretariatul



PE431.193v01-00 2/7 CM\800832RO.doc

RO

RO

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE PARLAMENTULUI EUROPEAN

ADRESATE COMISARULUI DESEMNAT

John DALLI

(Sănătate și protecția consumatorilor)

Competență generală, angajament european și independență personală

1. Ce aspecte ale experienței și calificării dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante din perspectiva de a deveni comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume vă 
motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului 
European și cum veți proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile 
dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune sub semnul 
întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei?

Am activat ca ministru în cabinetul guvernului maltez timp de aproape două decenii, deținând
o serie de portofolii, inclusif cele de ministru al economiei, al finanțelor, al afacerilor externe, 
iar în prezent cel al politicii sociale. Această experiență mi-a oferit posibilitatea unei priviri de 
ansamblu asupra tuturor politicilor relevante la nivel european. În acești douăzeci de ani, 
Malta a negociat mai întâi intrarea în Uniunea Europeană, ceea ce mi-a oferit ocazia să mă 
familiarizez destul de în amănunt cu acquis-ul comunitar. În continuare, noile politici au fost 
implementate în cadrul european mereu în schimbare.

Rolul meu cel mai recent, acela de ministru responsabil cu politicile sociale, inclusiv
sănătatea, mi-a dat ocazia să înțeleg mai bine problemele cu care se confruntă cetățenii în 
viața lor de zi cu zi, precum și aspirațiile lor pentru o viață mai bună.

Dat fiind că am activat în poziții de conducere la nivel național într-o serie atât de diversă de 
domenii, îmbogățindu-mi cunoștințele profesionale în materie de administrare, manifestând 
continuu un interes special în promovarea inovării și în inițierea în colectiv a schimbărilor, 
consider că dețin cunoștințele necesare și sunt măsură să-mi pun experiența la dispoziția 
Uniunii Europene.

Portofoliul care mi-a fost atribuit se adresează unui domeniu foarte vast, iar experiența mea ca 
ministru într-o țară mică îmi conferă două puncte tari pentru a îndeplini această funcție cu 
succes. În primul rând, sunt obișnuit să administrez o paletă foarte largă de responsabilități. În 
al doilea rând, am învățat modul de a face compromisuri și de a coopera cu o serie de 
interlocutori, în privința unor chestiuni diverse. Motivația mea a fost întotdeauna și va 
continua să fie nevoia de a asigura cetățenilor noștri o viață mai bună. Cetățenii trebuie să 
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rămână subiectul central al elaborării și implementării politicilor noastre.

Am completat Declarația de interese prevăzută de Codul de conduită a comisarilor, ea fiind 
obiectul verificărilor nu doar de către membrii acestei Camere, ci și de către public. Voi 
respecta întocmai obligațiile prevăzute în tratat și nu voi accepta instrucțiuni de la niciun 
guvern și de la niciun alt organism. Voi respecta întocmai Codul de conduită. De asemenea, 
declar în mod solemn că mă voi abține de la orice acțiune incompatibilă cu îndatoririle mele 
de comisar european și că nu mă voi angaja în nicio altă activitate, remunerată sau nu, în 
cursul mandatului meu de comisar. De asemenea, mă angajez să acționez într-o manieră 
integră și discretă în ceea ce privește acceptarea anumitor desemnări sau beneficii după 
încheierea mandatului meu, precum și să respect cele mai stricte standarde de etică în cursul 
mandatului meu.

De asemenea, mă angajez fără ezitare să informez Președintele Comisiei cu privire la orice 
situație care ar putea determina un conflict de interese în executarea îndatoririlor mele 
oficiale.

Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile sale

2. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în Colegiul comisarilor? În 
ce sens v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni 
și pentru acelea ale serviciilor dumneavoastră?

Sunt un adept convins al puterii dialogului și a cooperării și m-am luptat întotdeauna pentru 
reforme și compromisuri, reușind să obțin consens cu privire la reforme majore. Acționând în 
cadrul Colegiului, intenționez să continui pe această cale. Obiectivul meu va fi acela de a 
transpune portofoliul meu în beneficii pentru cetățenii europeni. Pentru a înfăptui aceasta, 
sunt conștient că e nevoie de legături puternice de cooperare cu colegii mei din Colegiu. 
Domeniile de responsabilitate care îmi vor fi atribuite necesită o astfel de cooperare strânsă, 
dacă dorim să oferim întregii Europe potențialele beneficii.

Îmi voi asuma responsabilitatea politică pentru activitățile serviciilor mele în aceste 
importante domenii, conștient fiind de necesitatea respectării principiilor colegialității care 
reprezintă fundamentul funcționării Comisiei și a Colegiului comisarilor.

Acest spirit al dialogului nu se oprește la Comisie. El reprezintă un fir călăuzitor, care îmi va 
ghida și relațiile cu Parlamentul European. Sunt decis să asigur un dialog politic constructiv 
cu Parlamentul și comitetele acestuia. Consider că politicile trebuie elaborate împreună și că 
ele nu trebuie să reprezinte un motiv de dispută. Acest aspect devine vital ținând cont că toate 
inițiativele legislative din domeniul meu implică procedura legislativă ordinară. Toate acestea 
impun stabilirea unor relații deschise și transparente bazate pe încredere reciprocă, raportări 
regulate și schimb de informații, care vor permite Parlamentului European să-și exercite cu 
eficiență supravegherea democratică. Mă voi strădui să stabilesc un asemenea dialog, pentru 
că cred cu putere în valoarea opiniilor și în tăria argumentelor dumneavoastră.

Este de la sine înțeles că relațiile pe care le voi cultiva cu serviciile mele și cu numeroși 
funcționari care activează în cadrul Comisiei se vor baza pe loialitate, încredere și 
transparență. Mă voi ghida după necesitatea de a avea un flux de informații bidirecțional și de 
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a stabili o relație de sprijin reciproc în cadrul serviciilor de care voi fi responsabil.

3. Ce angajamente specifice sunteți pregătit să vă asumați în termeni de transparență 
sporită, cooperare mai intensă și luare efectivă în considerare a pozițiilor și 
cererilor Parlamentului în materie de inițiative legislative, inclusiv în lumina 
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește inițiativele 
prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți informații și documente 
Parlamentului în aceeaşi măsură ca și Consiliului?

În calitate de parlamentar din 1987, înțeleg și apreciez pe deplin importanța transparenței și 
responsabilității executivului în fața Parlamentului. Stabilirea unor relații sănătoase de 
cooperare interinstituțională reprezintă cheia progresului importantelor noastre politici. 
Consider că Parlamentul este gardianul unei legitimități și responsabilități sporite. 
Dumneavoastră sunteți reprezentanții principali ai vocii cetățenilor și sunteți cei mai buni 
purtători ai preocupărilor și aspirațiilor acestora. Construirea unor astfel de relații va contribui 
suplimentar la aplicarea principiilor unei bune și eficiente guvernări, pe care eu mă angajez să 
le respect pe deplin. 

Voi respecta și voi implementa întru totul prevederile Acordului-cadru privind fluxul de 
informații între cele două instituțiile ale noastre, în conformitate cu prevederile noului tratat și 
voi încuraja o atitudine mai deschisă și mai transparentă. Totuși, transparența nu se limitează 
doar la acest aspect. Contribuirea, chiar și în domeniul meu de politici, la eforturile 
amplificate ale Comisiei de a crește transparența în raport cu cetățenii europeni va reprezenta 
o prioritate.

Sunt, de asemenea, decis să angajez consultări pe scară largă cu părțile interesate și sunt 
nerăbdător să închei prima mea rundă de întâlniri cu acestea, pe care o voi începe imediat ce 
îmi voi fi însușit responsabilitățile. Părțile interesate vor fi în centrul atenției noastre pe 
măsură ce vom avansa în aplicarea politicilor noastre și vom căuta să abordăm preocupările 
cetățenilor noștri în domeniile sănătate și protecția consumatorilor.

Mă voi strădui să dezvolt în mod deosebit o relație sănătoasă și coerentă cu Comitetele ENVI, 
IMCO și AGRI. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona vocea dumneavoastră 
este mai puternică, iar angajamentul meu este sporit. Mă angajez să port un dialog regulat și 
susținut cu aceste comitete și voi fi disponibil ori de câte ori veți considera necesar că e 
nevoie de un schimb de informații. În aceeași măsură, vă voi solicita să fiți disponibili pentru 
a vă angaja împreună cu mine în inițiative pentru care aș dori să beneficiez de observațiile și 
opiniile dumneavoastră. Voi fi la dispoziția dumneavoastră în cazul în care veți avea nevoie să 
stabiliți contacte bilaterale cu mine pentru a vă exprima diverse preocupări.

După cum o cere Acordul-cadru care ghidează relația noastră, voi răspunde nevoii 
dumneavoastră de informații prompte și clare și voi da curs opiniilor exprimate în această 
Cameră.

Întrebări legate de politică

4. Care sunt cele trei mari priorități asupra cărora intenționați să vă axați în cadrul 
portofoliului ce vă este propus, ținând seama, acolo unde este cazul, de criza 
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financiară, economică și socială și de preocupările legate de dezvoltarea durabilă?

Cred că pot contribui la îndeplinirea obiectivelor generale ale Președintelui Barroso 
referitoare la sustenabilitate, competitivitate și inovare în beneficiul cetățenilor europeni. În 
vremuri de criză economică și socială, nevoia de a acorda prioritate sectorului sănătății este 
esențială. La fel de importantă este și concentrarea atenției asupra consumatorului care, în 
astfel de vremuri, este atât în postura de a suferi de pe urma tendințelor negative ale 
economiei și ocupării forței de muncă, cât și în aceea de a fi motorul redresării economiei și 
creșterii susținute.

Provocările-cheie din sectorul sănătății rămân cele legate de sustenabilitatea și accesibilitatea 
serviciilor de sănătate, în contextul unei realități demografice rapid schimbătoare. Această 
provocare transcende granițele naționale și afectează Uniunea în întregul ei. Ea reprezintă o 
preocupare deosebită în vremuri de criză economică, când presiunea asupra bugetelor 
naționale este crescută.

Cetățenii pretind servicii mai bune, iar în calitatea lor de consumatori, atunci când au de ales, 
trebuie să aibă puterea de a decide. Acest fapt nu este valabil doar pentru sectorul sănătății, ci 
și pentru întreaga societate. Piața unică fiind consolidată, consumatorii vor căuta oportunități 
și le vor exploata. Având acest comportament, consumatorii reprezintă motorul principal al 
creșterii economice, iar punerea la dispoziția lor a instrumentelor adecvate este esențială.

Prima mea prioritate va fi aceea de a finaliza strategia privind lanțul alimentar și de a 
impulsiona o mai bună reglementare a pieței noastre interne, foarte reglementată, pentru 
animale, plante, semințe, alimente și furaje, cu scopul de a da un nou avânt agro-industriei 
europene și de a stimula inovarea, respectând în același timp sănătatea și interesele 
consumatorilor, precum și mediul înconjurător. În acest domeniu, principiul prioritar rămâne 
„siguranță înainte de toate”. Aceasta nu înseamnă totuși risc zero sau că nu ar trebui să 
acționăm pentru a stimula creșterea și inovarea.

Ce-a de-a doua prioritate a mea ar fi aceea de a contribui, în cadrul domeniilor de competențe 
ale Comisiei, la dezvoltarea, în toate statele membre, a unor sisteme de sănătate eficiente care 
să se reflecte într-o viață mai lungă și mai sănătoasă. Voi căuta să asigur o creștere speranței 
de viață sănătoasă – numărul mediu de ani în care cetățenii se pot aștepta să trăiască în 
condiții de sănătate bună. Voi pune de asemenea accentul cu fermitate pe măsuri de prevenire 
a bolilor, precum și de punere la dispoziția pacienților din întreaga UE a unor medicamente 
mai accesibile, mai sigure și mai eficace. Într-adevăr, integrarea domeniului farmaceutic în cel 
al sănătății publice necesită o atenție deosebită și aș fi bucuros să abordez această provocare. 
Trebuie să ne străduim să revigorăm acest sector prin inovare și stimularea competitivității 
sale economice. Acest aspect nu este în contradicție cu principiul capital al siguranței 
pacientului. Toate aceste domenii au un mare potențial de asigurare a sănătății, dar și de 
câștiguri în plan economic, precum și de asigurare în viitor a sustenabilității sistemelor 
noastre de sănătate. Obiectivul meu va fi acela de a construi legături puternice în interiorul 
întregii Comisii pentru a asigura concentrarea eforturilor noastre acolo există valoare adăugată 
și acolo unde putem dezvolta sinergii în domenii precum educația și mediul înconjurător. Am 
speranțe foarte mari că voi putea conta pe sprijinul Parlamentului în îndeplinirea acestui 
obiectiv ambițios.
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Prioritatea mea în domeniul politicii privind consumatorii ar fi aceea de a menține 
consumatorul în centrul funcționării pieței interne. În primul rând, voi continua să difuzez 
informații consumatorilor astfel încât aceștia să fie în măsură să aleagă din postura unor 
consumatori informați. Întrevăd desfășurarea acestui proces în primul rând prin concentrarea 
asupra promovării unui element esențial și anume consumul sustenabil, astfel încât să se 
asigure un comportament sustenabil al consumatorilor, dar și prin păstrarea serviciilor 
esențiale la un nivel accesibil și acceptabil pentru toți cetățenii. În al doilea rând, mă voi 
concentra asupra părții mele de responsabilitate privind piața internă digitală, în principal prin 
salvgardarea drepturilor consumatorilor care cumpără prin intermediul internetului. Aceasta 
va reprezenta o contribuție esențială la eforturile de redresare a crizei economice și sociale. 
Voi conlucra în privința acestor aspecte cu comisarii responsabili de justiție, drepturi 
fundamentale și cetățenie, cu cei responsabili de agenda digitală, precum și cu autoritățile 
naționale și voi continua, de asemenea, discuțiile referitoare la despăgubirea colectivă a 
consumatorilor.

5. Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și 
conform cărui calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce 
privește, în special, prioritățile comisiilor și solicitările legate de acestea care s-ar 
înscrie în sfera portofoliului dumneavoastră? În ce fel ați asigura, dumneavoastră 
personal, buna calitate a propunerilor legislative?

Mă voi strădui să asigur ca legislația propusă să aducă beneficii cetățenilor și să nu genereze 
birocrație sau costuri inutile pentru mediul de afaceri. Pentru a atinge acest deziderat, voi 
implica părțile interesate și, mai presus de orice, Parlamentul în stadiile timpurii ale elaborării, 
pentru a explora sensibilitățile diverselor propuneri. Evaluarea de impact se va utiliza pe scară 
largă și în cazul actele delegate, pentru a asigura eficacitatea și beneficiul net al inițiativelor 
legislative.

Există o serie de dosare pe rol, cum ar fi serviciile medicale transfrontaliere, informațiile 
referitoare la alimente, calitatea și siguranța organelor, noile alimente, produsele biocide și 
pachetul de propuneri farmaceutice, a căror desfășurare va fi urmărită. Închiderea lor va 
depinde de procesul decizional. Sunt la curent cu sensibilitățile care circumscriu aceste 
chestiuni și doresc să explorez împreună cu dumneavoastră și cu toate părțile interesate 
soluțiile corecte și rapide.

Mă voi concentra asupra finalizării propunerilor legislative cum ar fi cele referitoare la 
strategia privind sănătatea animalelor și a plantelor, precum și asupra revizuirii legislației 
referitoare la semințe, medicamentele de uz veterinar, aparatura medicală și studiile clinice. 
Munca în comun asupra acestor dosare ar trebui să ne conducă la adoptarea propunerilor 
relevante undeva la mijlocului mandatului acestei Comisii.

Aștept cu nerăbdare viitorul raport de evaluare privind funcționarea Agenției Europene pentru 
Medicamente, a cărui examinare îmi va permite să stabilesc dacă există oportunitatea inițierii 
unor măsuri de optimizare a introducerii pe piață a unor noi medicamente, cât mai rapid 
posibil și cu cheltuieli minime.

Sunt foarte conștient de amploarea muncii depuse de predecesorii mei în domeniul protecției 
consumatorilor și le voi continua eforturile cu asiduitate. Înțelegând faptul că anumite 
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propuneri, cum sunt informațiile cu privire la produse și despăgubirea colectivă a 
consumatorilor, generează presiuni din direcții opuse, vom continua consultările și vom 
depune eforturi pentru a obține un consens care să reprezinte o poziție solidă. Lista de 
inițiative privind consumatorii va fi extinsă, astfel încât să putem avea o idee clară cu privire 
la realitățile relației furnizor – consumator.

Asigurarea respectării legislației reprezintă cheia unei politici eficiente privind consumatorii, 
iar lupta împotriva contrafacerii va fi intensificată nu doar din motiv că reprezintă un afront 
pentru consumatori, ci și pentru că acest fenomen afectează bunăstarea economică a Europei, 
în special prin subminarea inovării. Sunt dispus să conlucrez cu colegii mei comisari 
responsabili de justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, precum și cu cei responsabili de 
fiscalitate, pentru a riposta eficient, în interesul consumatorilor. Sunt ferm angajat în acest 
sens și aș dori să implic Parlamentul, precum și toate părțile interesate, în inițierea unor 
măsuri de combatere a practicilor de vânzare a produselor farmaceutice contrafăcute prin 
intermediul internetului. Sunt foarte conștient că această sarcină va fi una foarte dificilă și că 
va necesita implicarea câtorva servicii și a autorităților naționale.

Avem indiscutabil nevoie de o monitorizare mai bună, precum de și o mai bună raportare 
către Parlamentul European, utilizând date de o calitate superioară referitoare la reclamații, 
studii de piață și acțiuni de supraveghere a pieței, astfel încât să îmbunătățim punerea în 
aplicare și să intensificăm cooperarea între Comisie și Parlamentul European. Punerea la 
dispoziția consumatorilor UE a beneficiilor comerțului electronic va reprezenta o prioritate 
pentru mine, prin monitorizarea strictă a acestui fenomen și prin conlucrarea cu colegii 
comisari în sensul eliminării obstacolelor deja identificate.

Orice politici referitoare la chestiuni cum ar fi clonarea și nanotehnologia vor continua să se 
bazeze pe evidențe științifice și vor respecta valorile etice, străduindu-se să stimuleze inovarea 
la nivelul Europei și, în același timp, să elimine riscurile la care ar putea fi supuși cetățenii 
noștri. De asemenea, în domeniul organismelor modificate genetic, tot știința va fi cea care ne 
va ghida acțiunile, iar în ceea ce mă privește, voi concretiza orientările Președintelui Comisiei 
cu privire la cultivare.

Voi conlucra cu colegii mei din Colegiu pentru a asigura găsirea unor mijloace de a sprijini 
acțiunile statelor membre de realizare a unor sisteme de sănătate sustenabile și eficiente, 
pentru a răspunde necesităților impuse de o realitate demografică în schimbare, cu care ne 
confruntăm în întreaga Europă, asigurarea unei bune calități a aerului din interiorul spațiilor 
populate fiind un element central al unui nou plan de acțiune privind mediul și sănătatea și 
pentru a asigura în mod efectiv respectarea recentei recomandări a Consiliului cu privire la 
mediile lipsite de fum. Voi conlucra cu comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri 
sociale și incluziune la adoptarea unor măsuri de protecție a lucrătorilor de fumul de tutun din 
mediu. Voi continua să încurajez statele membre să utilizeze avertismente grafice pe 
ambalajele produselor din tutun și, împreună cu comisarul pentru educație, cultură, 
multilingvism și tineret, voi examina modalitățile prin care utilizarea produselor din tutun să 
fie mai puțin atractivă, în special pentru persoanele tinere. Finanțarea asociațiilor de pacienți 
din programul referitor la sănătate va fi reconsiderată, cu scopul de a sprijini organizațiile 
non-profit care reprezintă efectiv asociațiile de pacienți, fără a fi implicate conflicte de 
interese.


