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ODGOVORI NA VPRAŠALNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA

ZA KANDIDATA ZA KOMISARJA

John DALLI

(zdravje in potrošniška politika)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti 
na področju, za katero bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, trenutne in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije?

Skoraj dve desetletji sem služboval kot minister v malteški vladi, in sicer v več različnih 
resorjih, med drugim na ministrstvu za gospodarstvo, finance, zunanje zadeve in trenutno za 
socialno politiko. To mi je dalo pregled nad vsemi politikami, ki so pomembne tudi na
evropski ravni. V teh dvajsetih letih se je Malta najprej pogajala za vstop v Evropsko unijo, 
zaradi česar sem se imel priložnost precej podrobno seznaniti s pravnim redom Skupnosti.
Nato so se oblikovale nove politike znotraj razvijajočega se evropskega okvira.

Moj zadnji ministrski resor za socialno politiko, ki vključuje tudi zdravje, mi je omogočil 
poglobljeno razumevanje težav, s katerimi se državljani srečujejo v vsakdanjem življenju, in 
njihovih pričakovanj po bolj zdravem življenju.

Ker sem služboval v državni vladi na tolikih področjih, na katerih sem uporabljal svoje 
poklicne kvalifikacije v upravljanju, in ker sem vedno pokazal posebno zanimanje za 
pospeševanje inovativnosti in kolektivno soustvarjanje sprememb, čutim, da imam potrebne 
rekvizite, in pripravljen sem svoje izkušnje dati na razpolago Evropski uniji.

Portfelj, ki mi je bil dodeljen, je zelo širok in zaradi ministrskih izkušenj v manjši državi 
imam pri tem dvoje prednosti. Prvič, bolj navajen sem na zelo široke odgovornosti. Drugič,
naučil sem se, kako doseči kompromis in sodelovati z vrsto sogovornikov pri zelo različnih 
vprašanjih. Od nekdaj me motivira potreba, da zagotovimo svojim državljanom boljše 
življenje, in tako bo tudi v prihodnje. Ljudje morajo ostati v središču našega oblikovanja in 
izvajanja politik.

Izpolnil sem izjavo o interesih, ki jo določa kodeks ravnanja komisarjev, in to ni le pod 
nadzorom članov tega parlamenta, ampak tudi javnosti. V celoti bom spoštoval obveznosti iz 
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Pogodbe in od nobene vlade ali drugih organov ne bom sprejemal nobenih navodil. V celoti 
bom spoštoval kodeks ravnanja. Slovesno izjavljam, da se bom vzdržal kakršnih koli dejanj, 
ki niso združljiva z dolžnostmi evropskega komisarja, in se med mandatom ne bom ukvarjal z 
nobeno drugo poklicno dejavnostjo, bodisi pridobitno ali nepridobitno. Zavezujem se tudi, da 
bom ravnal pošteno in preudarno pri sprejemanju imenovanj ali ugodnosti po mandatu in da 
bom med mandatom izpolnjeval najvišje etične standarde.

Ravno tako se zavezujem, da bom predsednika Komisije obvestil o kakršnih kolih 
okoliščinah, ki bi lahko ustvarile navzkrižje interesov pri opravljanju uradnih dolžnosti.

Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

Trdno verjamem v moč dialoga in sodelovanja ter vedno sem si prizadeval za reforme in 
kompromise, s katerimi je mogoče doseči soglasje glede večjih reform. Z delom v takšnem 
duhu želim delati tudi v znotraj kolegiju komisarjev. Moj cilj je prinesti koristi mojega 
portfelja evropskim državljanom. Pri tem se zavedam potrebe po navezavi močnih vezi 
sodelovanja s kolegi komisarji. Področje odgovornosti, ki mi je bilo dodeljeno, potrebuje tako 
tesno sodelovanje, če želimo sprostiti vse možne koristi za Evropo kot celoto.

Prevzel bom politično odgovornost za dejavnosti svojih služb na teh pomembnih področjih in 
pri tem skrbno upošteval potrebo po spoštovanju načela kolegialnosti, ki je podlaga za 
delovanje Komisije in njenega kolegija komisarjev.

Duh dialoga se ne ustavi pri Komisiji. To je nit, ki bo vodila tudi moj odnos z Evropskim 
parlamentom. Zavezujem se, da bom skrbel za tvoren politični dialog s Parlamentom in 
njegovimi odbori. Verjamem, da bi morali politike graditi skupaj, ne pa se spopadati zanje. To 
bo ključno tudi zato, ker se za vse zakonodajne pobude na mojem področju zdaj uporablja 
redni zakonodajni postopek. Vse to zahteva navezavo odprtega in preglednega odnosa, ki 
temelji na medsebojnem zaupanju, rednem poročanju in izmenjavi informacij in ki bo 
omogočal Evropskemu parlamentu, da učinkovito izvaja demokratični nadzor. Prizadeval si 
bom za tak dialog tudi zato, ker trdno verjamem v vrednost vaših mnenj in moč vaših 
argumentov.

Samo po sebi se razume, da bo odnos, ki ga gojim do svojih služb in številnih uradnikov na 
Komisiji, temeljil na lojalnosti, zaupanju in preglednosti. Tako mene kot moj kabinet bo 
vodila potreba, da imamo dvosmerni tok informacij in vzpostavimo odnos medsebojne 
pomoči s službami, za katere bom odgovoren.

3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?
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Kot član parlamenta vse od leta 1987 razumem in v celoti cenim pomen preglednosti in 
odgovornosti izvršne oblasti pred parlamentom. Vzpostavitev trdnega medinstitucionalnega 
odnosa sodelovanja je ključna za uresničevanje naših pomembnih politik. Parlament je zame 
varuh okrepljene legitimnosti in odgovornosti. Vi ste prvi glas državljanov in najboljši 
posredovalci njihovih skrbi in pričakovanj. Graditev takega odnosa bo še naprej prispevala k 
načelom dobrega upravljanja in učinkovitosti, ki sem jim popolnoma predan.

V celoti bom upošteval in izvajal določbe Okvirnega sporazuma glede pretoka informacij med 
našima institucijama v skladu z določbami nove pogodbe ter krepil odprtost in preglednost.
Vendar se preglednost ne ustavi pri tem. Prispevek k širšim prizadevanjem Komisije za 
dodatno preglednost za evropske državljane bo prednostna naloga, tudi na mojem področju 
dela.

Zavzemam se tudi za širšo vključitev zainteresiranih strani in se veselim sklenitve prvega 
kroga srečanj z zainteresiranimi stranmi, ki sem ga začel takoj, ko sem zvedel za svoje 
odgovornosti. Zainteresirane strani bodo v središču pozornosti pri našem uresničevanju politik 
in iskanju rešitev za skrbi državljanov na področju zdravja in varstva potrošnikov.

Prizadeval si bom za trden in dosleden odnos, zlasti z odbori ENVI, IMCO in AGRI. Z 
začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je vaš glas utrjen, moja zaveza pa okrepljena.
Zavezujem se k rednemu in trajnemu dialogu s temi odbori in bom na voljo vsakič, ko bi 
imeli potrebo po izmenjavi. Vendar bi tudi vas prosil, da mi boste na voljo za pomembne 
pobude, pri katerih bom želel uporabiti vaše poglede in mnenja. Na voljo vam bom, če boste 
potrebovali navezati dvostranske stike z mano, da bi izrazili zaskrbljenost zaradi posebnih 
vprašanj.

Kot zahteva Okvirni sporazum, ki ureja naše odnose, bom izpolnjeval obveznosti glede 
potrebe, da vas takoj in jasno obveščam in da mnenjem, ki jih izrazi ta parlament, sledi 
ustrezno ravnanje.

Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so tri najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi upoštevaje finančno, gospodarsko in 
socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostnim razvojem?

Verjamem, da lahko prispevam k vsestranskim ciljem predsednika Barrosa glede trajnosti, 
konkurenčnosti in inovativnosti v korist evropskih državljanov. Ob gospodarski in socialni 
krizi je ključnega pomena potreba po zaščiti zdravstvenega sektorja kot prednostne naloge.
Enako pomembna je naravnanost na potrošnike, ki so v takem času hkrati na udaru 
negativnega gibanja trga in dela ter gonilo okrevanja in trajnostne rasti.

Ključni izzivi v zdravstvenem sektorju so še naprej povezani s trajnostjo in dostopnostjo 
zdravstvenega varstva v hitro se spreminjajočih demografskih razmerah. Ta izziv presega 
nacionalne meje in je skupen Uniji kot celoti. Ob gospodarskem upadu, ko so pritiski na 
nacionalne proračune večji, je to še zlasti pomembno.
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Državljani zahtevajo boljše storitve in treba je okrepiti njihovo moč potrošnikov, da ko so 
pred izbiro, lahko ustrezno izberejo. To ne drži samo za zdravstveni sektor, ampak za vso 
družbo. Ker je skupni trg utrjen, potrošniki iščejo in izkoristijo priložnosti. S tem so ključno 
gonilo gospodarske rasti in neogibno potrebno je, da imajo za to na voljo ustrezne 
pripomočke.

Moja prva prednostna naloga bo dokončanje strategije za živilsko verigo in prizadevanje za 
boljše urejanje s predpisi na našem zelo reguliranem notranjem trgu za živali, rastline, 
semena, hrano in krmo, da se spodbudita evropska živilskopredelovalna industrija in 
inovativnost ob spoštovanju zdravja in interesov potrošnikov ter okolja. Vsesplošno načelo na 
tem področju ostaja „najprej varnost“. To pa ne pomeni, da je tveganje nično ali da ne bi 
smeli ukrepati za večjo rast in inovativnost.

Moja druga prednostna naloga bo prispevek znotraj področja pristojnosti Komisije k razvoju 
učinkovitih in uspešnih sistemov zdravstvenega varstva v vseh državah članicah, kar bo 
pripomoglo k daljšemu in bolj zdravemu življenju. Prizadeval si bom za podaljšanje števila let 
zdravega življenja – to je število let, ko državljani lahko v povprečju pričakujejo, da živijo pri 
dobrem zdravju. Posebno bom pozoren tudi na ukrepe za preprečevanje bolezni ter 
zagotavljanju, da so cenovno sprejemljiva, varna in učinkovita zdravila dostopna bolnikom v 
vsej EU. Vključitev farmacevtskega področja v javno zdravje namreč zahteva previdno 
vodenje in tega izziva se veselim. Prizadevati si moramo za poživitev tega sektorja z 
inovacijami in izboljšanjem njegove gospodarske konkurenčnosti. To pa ne nasprotuje 
glavnemu načelu varnosti bolnika. Vsa ta področja vsebujejo velikanske možnosti za 
precejšnje koristi za zdravje in gospodarske koristi ter za dosego vzdržnosti naših 
zdravstvenih sistemov v prihodnosti. Moj cilj bo graditev trdnih povezav v Komisiji, ki bodo 
zagotovile, da se bomo osredotočili na tisto, kar prinaša dodano vrednost in omogoča razvoj 
sinergij s področji, kot sta izobraževanje in okolje. Močno upam, da bom pri tem 
velikopoteznem cilju lahko računal na podporo Parlamenta.

Kot prednostno nalogo na področju potrošniške politike bom ohranil potrošnika v središču 
delovanja notranjega trga. Prvič, še naprej bom širil obseg informacij za potrošnike, da bi 
okrepili njihovo moč za ozaveščene izbire. Po mojem mnenju bo to potekalo predvsem s 
poudarkom na spodbujanju ključnega vprašanja trajnostne porabe, in sicer zato, da bi se 
zagotovilo trajnostno vedenje potrošnikov, bistvene storitve pa bi ostale dostopne in cenovno 
sprejemljive za vse državljane. Drugič, osredotočil se bom na svoj delež odgovornosti na 
notranjem digitalnem trgu, zlasti z zagotavljanjem, da pravice potrošnikov niso ogrožene pri 
spletnih transakcijah. To bi ključno prispevalo k okrevanju iz gospodarske in socialne krize.
Pri teh vprašanjih bom sodeloval s komisarji, pristojnimi za pravosodje, temeljne pravice in 
državljanstvo ter digitalno agendo, in z nacionalnimi organi, poleg tega bom pospeševal 
nadaljnjo razpravo o kolektivnih odškodninah.

5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami in zahtevami odborov, ki so v prilogi in bi spadali na vaše 
delovno področje? Kako bi osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih 
predlogov?

Prizadeval si bom, da bodo zakonodajni predlogi prinašali koristi državljanom brez 
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obremenjevanja z birokracijo in stroški za podjetja. Za dosego tega bi zainteresirane strani in 
predvsem Parlament vključil že pri zgodnjih korakih oblikovanja, da bi preučili občutljive 
vidike raznih predlogov. Široka uporaba ocen učinkov, tudi v nekaterih primerih za delegirane 
akte, bo zagotovila učinkovitost in čisto korist zakonodajnih pobud.

Cela vrsta zakonodajnih zadev, ki so v teku, se bo nadaljevala, kot npr. čezmejno zdravstveno 
varstvo, informacije o živilih, kakovost in varnost organov, nova živila, biocidni pripravki in 
sveženj farmacevtskih predlogov. Njihovo dokončanje bo odvisno od postopka odločanja.
Zavedam se občutljivosti teh vprašanj ter z vami in vsemi zainteresiranimi stranmi želim 
iskati prave in hitre rešitve.

Med načrtovanimi cilji je dokončanje zakonodajnih predlogov, kot so strategija za 
zdravstveno varstvo živali, strategija za zdravstveno varstvo rastlin in pregled zakonodaje o 
semenih, zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, medicinskih pripomočkih in kliničnih 
preskusih. S skupnim delom pri teh zadevah naj bi sprejeli zadevne predloge do sredine 
mandata te Komisije.

Z veseljem pričakujem prihajajoče poročilo o oceni delovanja Evropske agencije za zdravila, 
da bi pri tem ocenil, ali obstaja prostor za ukrepe, s katerimi bi lahko čim bolje omogočili, da 
nova zdravila čim hitreje in s čim manj stroški vstopajo na trg.

Zavedam se velikega dela, ki ga je opravila moja predhodnica na področju varstva 
potrošnikov, in na tem delu bom vneto gradil. Ker razumem, da nekateri predlogi, kot npr. o 
informacijah o proizvodih in kolektivnih odškodninah potrošnikov, ustvarjajo pritiske iz 
nasprotnih smeri, si bomo prizadevali za nadaljnja posvetovanja in graditev soglasja za 
učinkovitejše stališče. Pobuda za pregled stanja potrošniških trgov se bo nadaljevala in 
razširila, tako da bomo imeli jasnejši vpogled v zvezo med dobaviteljem in potrošnikom.

Izvrševanje zakonodaje je ključno za učinkovito potrošniško politiko in boj proti ponarejanju 
se bo okrepil, ne le zato, ker je to napad na potrošnike, ampak tudi zato, ker je napad na 
gospodarsko blaginjo Evrope, saj ogroža zlasti inovacije. Pripravljen sem sodelovati s kolegi 
komisarji, ki so pristojni za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo ter obdavčenje, da 
bi razvili učinkovit odgovor v korist potrošnikov. K temu perečemu vprašanju sem močno 
zavezan in želel bi pritegniti Parlament in vse zainteresirane strani k razvijanju pobud za 
zatiranje praks s ponarejenimi farmacevtskimi izdelki na spletu. Zelo dobro se zavedam, da bo 
to neznanska naloga, ki bo zahtevala udeležbo številnih služb in nacionalnih organov.

Seveda potrebujemo boljše spremljanje in poročanje Evropskemu parlamentu z izboljšanimi 
podatki o pritožbah, tržnimi raziskavami, nadzorom trga, tako da lahko izboljšamo izvajanje 
in okrepimo sodelovanje med Komisijo in Evropskim parlamentom. Skrb za možnost, da 
potrošniki EU lahko izrabijo mogoče koristi e-trgovine, bo zame še naprej prednostna naloga, 
ki bi se je lotil s skrbnim spremljanjem tega vprašanja in sodelovanjem s kolegi komisarji, da 
se odpravijo ovire, ki so že bile ugotovljene.

Vsaka politika za vprašanja, kot sta kloniranje in nanotehnologija, bo temeljila na znanstvenih 
podatkih in bo spoštovala etične vrednote, hkrati pa si bo prizadevala za močnejšo inovativno 
silo Evrope in odpravo nevarnosti za naše državljane. Ravno tako bo znanost vodila naša 
dejanja na področju genetsko spremenjenih organizmov, poleg tega bom v praksi uveljavljal 
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smernice predsednika komisije o gojenju.

Sodeloval bom s svojimi kolegi v kolegiju Komisije, da bomo našli poti za podporo ukrepom 
držav članic za vzdržnost in učinkovitost njihovih zdravstvenih sistemov, tako da bodo lahko 
kos potrebam spreminjajočih se demografskih razmer, s katerimi se srečuje vsa Evropa, da bo 
kakovost zraka v zaprtih prostorih osrednji člen novega akcijskega načrta za okolje in zdravje 
in da bomo dejansko uresničevali nedavno priporočilo Sveta o okolju brez tobačnega dima. 
Sodeloval bom s komisarjem za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, da bi sprejeli 
ukrepe za varovanje delavcev pred tobačnim dimom v okolju. Še naprej bom spodbujal 
države članice k uporabi slikovnih opozoril pri označevanju tobačnih izdelkov, skupaj s 
komisarjem za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade pa bova preučila, kako bi 
uživanje tobačnih izdelkov naredili manj privlačno, zlasti za mlade. Financiranje skupin 
bolnikov iz proračuna za program za zdravje bo ponovno obravnavano, zato da se podprejo 
nepridobitne organizacije, ki dejansko predstavljajo skupine bolnikov brez kakršnega koli 
navzkrižja interesov.


