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ODPOVEDE DEZIGNOVÁNÉHO ČLENA KOMISIE

NA DOTAZNÍK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

John DALLI

(Zdravie a spotrebitelia)

Celkové schopnosti, európska angažovanosť a osobná nezávislosť

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a Vašich skúseností sú obzvlášť dôležité 
pre to, aby ste sa stali komisárom a podporovali všeobecné európske záujmy, 
najmä v oblasti, za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Aké 
záruky nezávislosti môžete predložiť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna minulá, súčasná alebo budúca Vami vykonávaná činnosť 
nemohla spochybniť výkon Vašich úloh v rámci Komisie?

Takmer dve desaťročia pracujem v kabinete maltskej vlády, pričom som zastával viaceré 
ministerské posty vrátane ministra hospodárstva, ministra financií, ministra zahraničných vecí 
a naposledy ministra sociálnych vecí. Vďaka tomu som získal prehľad o všetkých politikách, 
ktoré sú dôležité aj na európskej úrovni. Počas týchto dvadsiatich rokov Malta po prvý raz 
rokovala o vstupe do Európskej únie, čo bolo pre mňa príležitosťou, aby som sa trochu 
podrobnejšie oboznámil s acquis communautaire. Následne sa vypracovávali nové politiky 
v rozvíjajúcom sa európskom rámci.

Moja posledná funkcia ministra zodpovedného za sociálnu politiku, ktorej súčasťou je 
i zdravie, mi umožnila hlbšie preniknúť do podstaty problémov, ktorým čelia občania 
v každodennom živote, ako aj pochopiť ich snahu o zdravší život.

Vzhľadom na to, že som v rámci vnútroštátnych kapacít pôsobil v toľkých oblastiach, kde 
som staval na svojich odborných kvalifikáciách v oblasti riadenia a vždy som sa osobitne 
zaujímal o podporu inovácie a kolektívneho spoluvytvárania zmien, mám pocit, že 
disponujem potrebnými nástrojmi a som pripravený ponúknuť svoje skúsenosti Európskej 
únii.

Pridelený rezort má veľmi široký rozsah pôsobnosti a skúsenosti na poste ministra v malej 
krajine ma na jeho zvládnutie pripravili z dvoch aspektov. V prvom rade som si zvykol na 
širšie spektrum úloh. Zároveň som sa naučil robiť kompromisy a spolupracovať s celým 
radom partnerov pri riešení rôznych otázok. Mojou motiváciou vždy bola a naďalej zostáva 
potreba zabezpečiť lepší život pre našich občanov. Pri tvorbe politiky, ako aj pri jej 
vykonávaní musia byť v centre záujmu ľudia.
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Vyplnil som vyhlásenie o záujmoch podľa Kódexu správania komisárov, a to podlieha nielen 
kontrole v Parlamente, ale aj kontrole zo strany verejnosti. Budem v plnej miere rešpektovať 
povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a nebudem prijímať pokyny žiadnej vlády ani žiadneho 
iného subjektu. V plnej miere budem rešpektovať Kódex správania. Takisto slávnostne 
vyhlasujem, že sa zdržím akéhokoľvek konania nezlučiteľného s povahou mojej funkcie 
Európskeho komisára a počas svojho funkčného obdobia nebudem vykonávať žiadnu inú 
platenú ani neplatenú pracovnú činnosť. Takisto sa zaväzujem, že po skončení mandátu 
budem konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod a počas svojho 
funkčného obdobia budem dodržiavať najvyššie etické normy.

Tiež sa jasne zaväzujem, že budem informovať predsedu Komisie o každej situácii, ktorá by 
mohla predstavovať konflikt záujmov pri výkone mojich úradných povinností.

Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi

2. Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? Do akej miery by ste 
cítili zodpovednosť voči Parlamentu za svoje kroky a za konanie Vašich útvarov?

Pevne verím v silu dialógu a spolupráce a vždy som sa usiloval urobiť reformu a kompromis 
tak, aby slúžili na dosiahnutie konsenzu pri hlavných reformách. Ako člen kolégia komisárov 
mienim v tomto duchu aj pokračovať. Mojim cieľom bude, aby moje pôsobenie v tejto funkcii 
prinieslo úžitok európskym občanom. Som si vedomý toho, že tento cieľ možno dosiahnuť len 
v spolupráci s mojimi kolegami v kolégiu. Táto úzka spolupráca je v oblasti zodpovedností, 
ktoré mi boli pridelené, potrebná, ak chceme Európe ako celku umožniť, aby využívala všetky 
možné výhody.

Svoju politickú zodpovednosť za činnosti v rámci svojej pôsobnosti v týchto dôležitých 
oblastiach prijmem s vedomím, že je potrebné rešpektovať zásadu kolegiality, ktorá tvorí 
základ fungovania Komisie a jej kolégia komisárov.

Tento duch dialógu sa však neobmedzuje len na Komisiu. Je to zásada, ktorou sa budem 
riadiť aj vo vzťahoch s Európskym parlamentom. Som odhodlaný zabezpečovať 
konštruktívny politický dialóg s Parlamentom a jeho príslušnými výbormi. Verím, že politiky 
by mali byť predmetom spoločného budovania a nie vzájomných sporov. Je to dôležité aj 
vzhľadom na to, že všetky legislatívne iniciatívy v mojej oblasti pôsobnosti zahŕňajú riadny 
legislatívny postup. To všetko si vyžaduje otvorený a transparentný vzťah založený na 
vzájomnej dôvere, pravidelnom podávaní správ a výmene informácií, čím sa Európskemu 
parlamentu umožní efektívne vykonávať demokratickú kontrolu. Budem sa snažiť dosiahnuť 
tento dialóg aj preto, že pevne verím v hodnotu vašich názorov a silu vašich argumentov.

Je takisto samozrejmé, že vzťahy s mojimi oddeleniami a mnohými úradníkmi pôsobiacimi 
v Komisii, budú založené na lojálnosti, dôvere a transparentnosti. Budem sa riadiť potrebou 
obojsmerného toku informácií a vytvárať vzťahy založené na vzájomnej pomoci 
s oddeleniami, za ktoré budem zodpovedný. 

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať v zmysle širšej transparentnosti, 
posilnenej spolupráce a účinných následných opatrení vyplývajúcich zo stanovísk 
Parlamentu a jeho požiadaviek v súvislosti s legislatívnymi iniciatívami, a to tiež so 
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zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy? V súvislosti s 
plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi, ste pripravený 
poskytovať Parlamentu informácie a dokumenty na rovnakej úrovni ako Rade?

Ako poslanec od roku 1987 rozumiem a v plnej miere uznávam dôležitosť transparentnosti 
a zodpovednosti výkonnej moci voči Parlamentu. Kľúčom k presadzovaniu našich dôležitých 
politík je vytvorenie pevného medziinštitucionálneho vzťahu založeného na spolupráci.
Parlament vidím ako strážcu zákonnosti a dôveryhodnosti. Ste primárnym hlasom občanov 
a ste prostriedkom, ktorý najlepšie reprezentuje ich záujmy a snahy. Budovanie takéhoto 
vzťahu bude naďalej prispievať k zásadám dobrej správy vecí verejných a k efektívnosti, za 
ktorú sa plne zasadzujem.

Budem v plnej miere dodržiavať a vykonávať ustanovenia rámcovej dohody týkajúce sa toku 
informácií medzi našimi dvoma inštitúciami v súlade s ustanoveniami novej Zmluvy a snažiť 
sa o dosiahnutie väčšej otvorenosti a lepšej transparentnosti. Transparentnosť však nekončí v 
tomto bode. Prioritou bude prispievať aj v rámci mojej vlastnej oblasti politiky k širšiemu 
úsiliu Komisie o posilnenie transparentnosti pre európskych občanov.

Mám záujem aj o široké zapojenie zainteresovaných strán a teším sa na dokončenie prvého 
kola stretnutí s nimi, ktoré som začal hneď po tom, ako som sa dozvedel o svojich úlohách.
Zúčastnené strany budú v centre našej pozornosti pri presadzovaní našich politík a 
snahe riešiť otázky našich občanov v oblastiach zdravia a ochrany spotrebiteľa.

Budem sa usilovať vytvoriť pevný a trvalý vzťah najmä s výbormi ENVI, IMCO a AGRI.
Vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti sa konsoliduje váš hlas a zvyšuje stupeň mojej 
angažovanosti. Zaväzujem sa k pravidelnému a udržateľnému dialógu s týmito výbormi 
a budem k dispozícii vždy, keď budete cítiť potrebu dialógu. Tiež by som vás však chcel 
požiadať, aby ste boli prístupní debate so mnou, pokiaľ ide o dôležité iniciatívy, pri ktorých 
by som rád využil vaše názory a stanoviská. Budem Vám k dispozícii vždy, keď bude 
potrebné so mnou nadviazať dvojstranné kontakty v záujme vyjadrenia konkrétnych záujmov.

V súlade s rámcovou dohodou, ktorou sa riadia naše vzťahy, Vám v prípade potreby 
poskytnem okamžité a zrozumiteľné informácie a reakcie na názory vyjadrené v tomto 
Parlamente.

Otázky týkajúce sa politík

4. Ktoré tri hlavné priority hodláte presadzovať v rámci Vám navrhovaného 
portfólia s prípadným zreteľom na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a obavy 
súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom?

Verím, že dokážem prispieť k plneniu ďalekosiahlych cieľov predsedu Barrosa, ktoré sa 
týkajú trvalej udržateľnosti, konkurencieschopnosti a inovácie v prospech európskych 
občanov. V čase hospodárskej a spoločenskej krízy je najdôležitejšie zachovať sektor 
zdravotníctva ako prioritu. Rovnako dôležité je zamerať sa na spotrebiteľov, ktorí sú 
v takomto období obeťami negatívnych trendov na trhu a v oblasti zamestnanosti, a zároveň 
hybnou silou pri dosahovaní obnovy a trvalo udržateľného rastu.
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Kľúčové výzvy v sektore zdravotníctva naďalej súvisia s trvalou udržateľnosťou 
a dostupnosťou zdravotníckych služieb v rýchle sa meniacej demografickej realite. Táto 
výzva siaha za hranice jednotlivých štátov a je spoločná pre Úniu ako celok. Má osobitný 
význam v dobe hospodárskeho poklesu, keď sú vnútroštátne rozpočty vystavené zvýšenému 
tlaku.

Občania žiadajú lepšie služby a ak existuje možnosť výberu, musia mať právo sa rozhodnúť 
ako spotrebitelia. To platí nielen pre sektor zdravotníctva, ale aj pre celú spoločnosť.
S konsolidáciou jednotného trhu budú spotrebitelia hľadať príležitosti, ktoré budú využívať.
Tým sa stanú kľúčovou hnacou silou hospodárskeho rastu a preto je rozhodujúce, aby sa im 
poskytli správne nástroje.

Mojou prvou prioritou bude dokončenie stratégie potravinového reťazca a presadzovanie 
lepšej regulácie v našom vysoko regulovanom vnútornom trhu so zvieratami, rastlinami, 
osivom, potravinami a krmivom s cieľom podporiť európsky poľnohospodársky priemysel 
a stimulovať inováciu, no zároveň rešpektovať zdravie a záujmy spotrebiteľov a životné 
prostredie. V tejto oblasti je naďalej základným princípom „bezpečnosť na prvom mieste“.
To však neznamená, že riziko je nulové alebo že by sme nemali prijímať opatrenia 
na posilnenie rastu a inovácie.

Mojou druhou prioritou bude prispievať v rámci oblasti pôsobnosti Komisie k vyvinutiu 
efektívnych systémov zdravotníckej starostlivosti vo všetkých členských štátoch, čo by 
občanom zabezpečilo dlhší a zdravší život. Budem sa snažiť zabezpečiť, aby sa zvýšila 
stredná dĺžka života v zdraví, t. j. počet rokov, ktorý občania môžu očakávať, že prežijú 
v dobrom zdraví. Budem klásť silný dôraz aj na opatrenia zamerané na prevenciu chorôb, ako 
aj na to, aby pacienti v celej EÚ mali k dispozícii dostupné, bezpečné a účinné lieky.
Začlenenie farmaceutickej oblasti do  verejného zdravia si vyžaduje starostlivé riadenie a ja sa 
tejto výzve teším. Musíme sa snažiť o znovuoživenie tohto sektora prostredníctvom inovácie 
a posilnením jeho hospodárskej konkurencieschopnosti. Nie je to v rozpore s najvyššou 
zásadou bezpečnosti pacientov. Všetky tieto oblasti majú obrovský potenciál, nielen pokiaľ 
ide o zabezpečenie dobrého zdravia, ale aj hospodársky zisk a trvalú udržateľnosť našich 
systémov zdravotníctva v budúcnosti. Mojím cieľom bude vytvoriť silné väzby v celej 
Komisii, aby sa pozornosť zamerala na oblasti, ktoré poskytujú pridanú hodnotu a v ktorých 
je možné vytvárať synergie s takými oblasťami, ako je vzdelávanie a životné prostredie.
Pevne dúfam, že pri tomto ambicióznom cieli budem môcť počítať s podporou Parlamentu.

Mojou prioritou v oblasti spotrebiteľskej politiky je, aby spotrebiteľ naďalej zostal  v centre 
fungovania vnútorného trhu. V prvom rade budem ďalej šíriť informácie spotrebiteľom, aby 
sa ich na základe mohli správne rozhodnúť. Uskutočnenie tohto predsavzatia vidím v prvom 
rade v zameraní sa na riešenie základných otázok udržateľnej spotreby s cieľom zabezpečiť 
udržateľné správanie spotrebiteľov, ale takisto v zachovaní prístupnosti a cenovej dostupnosti 
základných služieb pre všetkých občanov. V druhom rade sa zameriam na svoj podiel 
zodpovednosti za digitálny vnútorný trh, kde by som rád zabezpečil najmä to, aby sa pri on-
line transakciách neobmedzovali práva spotrebiteľov. To bude kľúčový motor na prekonanie 
hospodárskej a sociálnej krízy. V týchto otázkach budem spolupracovať s komisármi 
zodpovednými za spravodlivosť, základné práva a občianstvo a za spravodlivosť, základné 
práva a občianstvo a za digitálnu agendu, ako aj s vnútroštátnymi orgánmi, a takisto budem 
viesť ďalšie diskusie na tému kolektívneho uplatňovania nárokov spotrebiteľov na nápravu.
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5. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy mienite predložiť 
a v akom časovom horizonte? Aké konkrétne záväzky môžete prijať najmä 
v súvislosti s prioritami a požiadavkami výborov, ktoré sú uvedené v prílohe a 
ktoré by patrili do Vášho portfólia? Ako by ste osobne zabezpečili vysokú kvalitu 
legislatívnych návrhov?

Budem sa snažiť o to, aby právne predpisy, ktoré sa navrhnú, boli pre občanov prínosom 
a aby pre podniky neboli byrokratickou záťažou. Na tento účel by som zapojil zainteresované 
strany a predovšetkým Parlament v začiatočných fázach prípravy, aby sa preskúmali citlivé 
aspekty rôznych návrhov. Vo veľkej miere sa bude využívať aj posúdenie 
vplyvu, v niektorých prípadoch, pri delegovaných aktoch, na zabezpečenie účinnosti 
a jasných výhod legislatívnych iniciatív. 

V súčasnosti sú rozpracované viaceré oblasti, ako napr. cezhraničná zdravotná starostlivosť, 
informovanosť o potravinách, kvalita a bezpečnosť orgánov, nové potraviny, biocídne 
výrobky a balík farmaceutických návrhov, v ktorých budem pokračovať. Dokončenie týchto 
aktivít závisí od procesu rozhodovania. Som si vedomý toho, že k týmto problémom treba 
pristupovať veľmi citlivo a rád by som spolu s vami a so zainteresovanými stranami 
preskúmal, ktoré riešenia by boli najsprávnejšie a najrýchlejšie.

Mojím cieľom bude dokončenie legislatívnych návrhov pre stratégiu v oblasti zdravia zvierat
a stratégiu v oblasti zdravia rastlín a preskúmanie právnych predpisov týkajúcich sa osiva, 
veterinárnych liekov, zdravotníckych pomôcok a klinických skúšok. Spoločnou prácou 
na týchto úlohách by sa malo docieliť prijatie relevantných návrhov do polovice funkčného 
obdobia tejto Komisie.

Teším sa na pripravovanú hodnotiacu správu o fungovaní Európskej agentúry pre lieky 
a v tomto kontexte na prehodnotenie toho, či existuje oblasť pôsobnosti pre opatrenia, 
na základe ktorých možno optimalizovať uvádzanie nových liekov na trh čo možno 
najrýchlejšie a s minimálnymi nákladmi.

Veľmi dobre si uvedomujem, akú obrovskú prácu odviedli moji predchodcovia v oblasti 
ochrany spotrebiteľov a budem sa neustále o ňu opierať. Chápem, že niektoré návrhy, ako 
napr. informácie o produktoch a kolektívne uplatňovanie nárokov spotrebiteľov na nápravu 
vyvolávajú tlaky z opozičných strán, a preto budeme v záujme čo najúčinnejších riešení 
naďalej viesť konzultácie a snažiť sa o dosiahnutie konsenzu. Naďalej bude pokračovať 
iniciatíva zameraná na hodnotiace tabuľky pre spotrebiteľov, ktorá sa rozšíri tak, aby sme 
mali jasnú predstavu o reálnom vzťahu medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi.

Kľúčom k účinnej spotrebiteľskej politike je presadzovanie práva, takže boj proti falšovaniu 
sa zintenzívni nielen preto, že je urážkou spotrebiteľov, no takisto preto, že napáda európsky 
hospodársky blahobyt a narúša inováciu. Som pripravený spolupracovať s kolegami 
komisármi, ktorí sú zodpovední za spravodlivosť, základné práva a občianstvo a dane 
s cieľom vypracovať účinné riešenia v záujme spotrebiteľov. Som pevne odhodlaný túto 
otázku riešiť a rád by som zapojil Parlament a všetky zainteresované strany do vypracovania 
iniciatív zameraných na boj proti praktikám internetového falšovania farmaceutických 
výrobkov. Dobre si uvedomujem, že to bude náročná úloha a bude si vyžadovať zapojenie 
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mnohých útvarov a vnútroštátnych orgánov.

Jednoznačne treba zlepšiť monitorovanie a podávanie správ Európskemu parlamentu 
prostredníctvom kvalitnejších údajov o sťažnostiach, štúdií o trhu a dohľadu nad trhom, aby 
sme dokázali zlepšiť implementáciu a posilniť spoluprácu medzi Komisiou a Európskym 
parlamentom. Prioritou pre mňa zostane umožniť spotrebiteľom v EÚ, aby využívali 
potenciálne výhody elektronického obchodu, a to prostredníctvom úzkeho monitorovania 
tohto problému a spolupráce s mojimi kolegami komisármi pri odstraňovaní prekážok, ktoré 
už boli identifikované.

Každá politika súvisiaca s klonovaním a nanotechnológiou sa bude naďalej zakladať
na vedeckých faktoch a bude rešpektovať etické hodnoty popri úsilí o posilnenie inovačnej 
sily v Európe a súčasné odstránenie rizík pre občanov. Rovnako sa v našich činnostiach 
zameriame aj na vedeckú oblasť geneticky modifikovaných organizmov, v rámci ktorých 
uvediem do praxe pokyny predsedu Komisie.

Spolu so svojimi kolegami v kolégiu budem pracovať na hľadaní spôsobov, ktorými 
podporíme činnosti členských štátov zamerané na trvalú udržateľnosť a efektívnosť ich 
systémov zdravotníctva, aby sa napĺňali potreby meniacej sa demografickej reality, ktorú 
pociťujeme v celej Európe. Kľúčovým prvkom nového akčného plánu v oblasti životného 
prostredia a zdravia je zabezpečenie kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch v duchu 
účinného presadzovania nedávneho odporúčania Rady o nefajčiarskom prostredí. 
Budem spolupracovať s komisárom pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a sociálne 
začlenenie s cieľom prijať opatrenia zamerané na ochranu pracovníkov pred tabakovým 
dymom v prostredí. Budem naďalej vyzývať členské štáty, aby používali grafické varovania 
na označení tabakových výrobkov a spolu s komisárom pre vzdelávanie, kultúru, 
viacjazyčnosť a mládež budem pracovať na znížení atraktívnosti fajčenia najmä pre mladých 
ľudí. Opätovne sa zváži financovanie združení pacientov z programu v oblasti zdravia 
s cieľom podporiť neziskové organizácie, ktoré účinne zastupujú združenia pacientov 
bez toho, aby došlo ku konfliktu záujmov.


