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SVAR PÅ EUROPAPARLAMENTETS

SKRIFTLIGA FRÅGOR TILL DEN NOMINERADE 
KOMMISSIONSLEDAMOTEN

John DALLI

(Hälsa och konsumentpolitik)

Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska 
allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar 
dig? På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga 
oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida 
verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina 
skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Jag har under nästan två decennier varit minister i den maltesiska regeringens kabinett, där jag 
haft olika poster, bland annat som ekonomiminister, finansminister, utrikesminister och för 
närvarande socialminister. På så sätt har jag fått en överblick av all politik som också är 
relevant på EU-nivå. Under dessa tjugo år förhandlade Malta om medlemskap i Europeiska 
unionen, vilket gav mig tillfälle att närmare bekanta mig med EU:s regelverk. Därefter 
utformades ny politik inom ramen för EU:s regelverk som ständigt utvecklas.

På min senaste post som minister med ansvar för socialpolitik, där också hälsopolitik ingår, 
har jag fått en djupare förståelse för de problem människor möter i sin vardag och för deras 
strävan efter ett sundare liv.

Eftersom jag har arbetat med så många frågor på nationell nivå, byggt på min yrkeskompetens 
i ledande befattningar och alltid har varit särskilt mån om att främja innovation och 
gemensamt förändringsarbete anser jag att jag har de nödvändiga redskapen och är beredd att 
ställa mina erfarenheter till Europeiska unionens förfogande.

Det ansvarsområde jag har tilldelats är mycket omfattande och min erfarenhet som minister i 
ett mindre land ger mig två trumfkort att ta till för att hantera detta. För det första är jag mer 
van vid mycket breda ansvarsområden och för det andra har jag lärt mig att kompromissa och 
samarbeta med en rad parter i många olika frågor. Min drivfjäder har alltid varit och kommer 
även fortsättningsvis att vara att arbeta för att människor ska få det bättre. De måste fortsätta 
att stå i centrum när vi utformar och genomför politiken.
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Jag har fyllt i den försäkran om avsaknad av intressekonflikter som krävs enligt 
uppförandekoden för kommissionsledamöter. Detta granskas inte bara av 
parlamentsledamöterna utan även av allmänheten. Jag kommer att fullgöra alla skyldigheter i 
enlighet med fördraget och kommer inte att ta några instruktioner från någon regering eller 
något annat organ. Jag kommer att iaktta uppförandekoden fullt ut. Jag försäkrar också att jag 
kommer att avstå från alla handlingar som är oförenliga med mitt uppdrag som 
EU-kommissionär och att jag under min mandatperiod inte kommer att ägna mig åt någon 
annan sysselsättning, vare sig avlönad eller oavlönad. Jag förbinder mig också att agera med 
integritet och diskretion när det gäller att acceptera vissa utnämningar eller förmåner efter min 
mandatperiod samt att iaktta högsta etiska normer under min mandatperiod.

Jag åtar mig också att underrätta Europeiska kommissionens ordförande om varje situation 
som kan medföra en intressekonflikt när jag utför mina officiella arbetsuppgifter.

Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På 
vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

Jag är övertygad om vikten av dialog och samarbete och har alltid strävat efter reformer och 
kompromisser och har på så sätt lyckats nå en samsyn när det gäller viktiga reformer. I mitt 
arbete inom kommissionskollegiet avser jag att fortsätta på samma sätt. Mitt mål är att arbetet 
på mitt ansvarsområde ska komma EU:s befolkning till godo. För att uppnå detta vet jag att 
jag måste bygga upp ett nära samarbete med mina kolleger i kommissionskollegiet. De 
ansvarsområden jag fått kräver ett sådant nära samarbete om vi ska kunna uppnå de 
potentiella fördelarna för EU som helhet.

Jag kommer att ta mitt politiska ansvar för mina avdelningars verksamhet på dessa viktiga 
områden i vetskap om att den kollegialitetsprincip som ligger till grund för hur kommissionen 
och kommissionskollegiet fungerar måste följas.

Dialogen stannar dock inte inom kommissionen. Den är en vägledande princip också för mina 
kontakter med Europaparlamentet. Jag är fast besluten att säkerställa en konstruktiv politisk 
dialog med parlamentet och dess olika utskott. Jag anser att vi bör utforma politiken 
tillsammans i stället för att strida om den. Detta är viktigt också därför att alla 
lagstiftningsförslag inom mitt område omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Allt 
detta kräver att det upprättas en öppen och tydlig förbindelse som grundas på ömsesidigt 
förtroende, regelbunden rapportering och informationsutbyte för att Europaparlamentet ska 
kunna utöva sin demokratiska kontroll på ett effektivt sätt. Jag kommer att sträva efter att 
upprätta en sådan dialog också därför att jag är fast övertygad om värdet av era synpunkter 
och styrkan i era argument.

Det är också självklart att de kontakter jag upprätthåller med mina avdelningar och de många 
tjänstemän som arbetar för kommissionen kommer att grundas på lojalitet, förtroende och 
öppenhet. Jag kommer att vägledas av det nödvändiga i att ha en tvåvägskommunikation med 
information i bägge riktningar och kommer att upprätta kontakter grundade på ömsesidigt 
bistånd med de avdelningar jag kommer att ansvara för.
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3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat 
samarbete med Europaparlamentet och e f f e k t i v  uppföljning av 
Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även 
med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande? Är du beredd att förse både 
parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller 
planerade initiativ och pågående förfaranden?

I egenskap av parlamentsledamot sedan 1987 förstår och uppskattar jag fullt ut vikten av att 
den exekutiva makten är öppen och redovisningsskyldig gentemot parlamentet. För att vi ska 
kunna driva vår viktiga politik framåt är det av avgörande betydelse att det upprättas en sund 
förbindelse för samarbete mellan institutionerna. Jag betraktar parlamentet som en vaktpost 
som värnar om ökad legitimitet och redovisningsskyldighet. Ni är medborgarnas främsta röst 
och det medel genom vilket medborgarnas problem och förväntningar bäst kan förmedlas. När 
vi bygger upp en sådan förbindelse kommer detta också att stärka de principer för goda 
styrelseformer och effektivitet som jag fullt ut skriver under på.

Jag kommer att följa och tillämpa bestämmelserna i ramavtalet om informationsflödet mellan 
våra båda institutioner i enlighet med bestämmelserna i det nya fördraget samt öka 
öppenheten och insynen. Öppenheten stannar dock inte här. En prioritering kommer att vara 
att även mitt politikområde ska bidra till kommissionens övergripande åtgärder för ökad 
öppenhet för EU:s befolkning.

Jag vill också verka för att berörda parter i hög grad medverkar i politikutformningen och ser 
fram emot att slutföra mina första möten med dessa parter, som jag inledde omedelbart efter 
att ha tilldelats mitt ansvarsområde. De berörda parterna kommer att stå i centrum när vi 
utformar vår politik och försöker komma till rätta med medborgarnas problem på hälso- och 
konsumentskyddsområdet.

Jag kommer att sträva efter att bygga upp goda och stabila kontakter med i synnerhet 
utskotten Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, Inre marknaden och konsumentskydd samt 
Jordbruk och landsbygdens utveckling. I och med att Lissabonfördraget träder i kraft har er 
röst konsoliderats och mitt engagemang stärkts. Jag åtar mig att föra en regelbunden och 
fortlöpande dialog med dessa utskott och kommer att vara tillgänglig närhelst ni anser att vi 
behöver diskutera olika frågor. Jag skulle också vilja be er att stå till förfogande för att arbeta 
tillsammans med mig när det gäller viktiga initiativ där jag vill kunna dra nytta av era 
kommentarer och ståndpunkter. Jag kommer att stå till förfogande om ni behöver kontakta 
mig för att framföra särskilda synpunkter.

I enlighet med kraven i det ramavtal som reglerar våra kontakter kommer jag att se till att ni 
får snabb och tydlig information samt följa upp de synpunkter som framförs i parlamentet.

Frågor som rör den politiska strategin

4. Vilka är dina tre huvudprioriteringar inom ditt föreslagna ansvarsområde, med 
beaktande, om så krävs, av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och 
problem som är kopplade till hållbar utveckling?

Jag tror att jag kan bidra till ordförande Barrosos övergripande mål att uppnå långsiktig 
bärkraft, konkurrenskraft och innovation till förmån för EU:s befolkning. I ekonomiska och 
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sociala kristider är det ytterst viktigt att se till att hälso- och sjukvård prioriteras. Lika viktigt 
är det att fokusera på konsumenterna, som under sådana förhållanden dels drabbas av den 
negativa marknads- och sysselsättningsutvecklingen, dels är drivkraften för återhämtning och 
långsiktigt hållbar tillväxt.

De viktigaste utmaningarna på hälsoområdet är nu frågor som rör hälso- och sjukvårdens 
långsiktiga stabilitet och tillgänglighet i en demografisk verklighet som snabbt förändras. 
Denna utmaning överskrider nationsgränserna och är aktuell i hela EU. Den är särskilt viktig 
nu när vi befinner oss i en konjunkturnedgång och statsbudgeterna utsätts för ökade 
påfrestningar.

Människor ställer krav på bättre tjänster och när de har möjlighet att välja måste de som 
konsumenter ha möjlighet att göra välgrundade val. Detta gäller inte bara inom hälso- och 
sjukvården utan i hela samhället. Allt eftersom den inre marknaden konsolideras kommer 
konsumenterna att söka efter och utnyttja de möjligheter som erbjuds. Konsumenterna 
fungerar på så sätt som en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt, och det är därför av 
avgörande betydelse att de får tillgång till de rätta redskapen.

Min första prioritering är att slutföra strategin för livsmedelskedjan och att verka för ett bättre 
regelverk på vår i hög grad reglerade inre marknad när det gäller djur, växter, utsäde, 
livsmedel och foder med sikte på att främja EU:s jordbruksindustri, stimulera innovation och 
samtidigt trygga hälsan, konsumenternas intressen och miljön. Här kommer även 
fortsättningsvis den allmänna principen om ”säkerheten först” att gälla. Detta innebär 
emellertid inte att riskerna blir obefintliga eller att vi bör avstå från att vidta åtgärder för ökad 
tillväxt och innovation.

Min andra prioritering är att inom ramen för kommissionens behörighet bidra till att utveckla 
en effektiv och ändamålsenlig hälso- och sjukvård i samtliga medlemsstater, som leder till 
människor får ett längre och friskare liv. Jag kommer att arbeta för att se till att människor får 
ett ökat antal friska levnadsår, dvs. det antal år människor i genomsnitt kan förväntas ha en 
god hälsa. Jag kommer också att lägga stor vikt vid åtgärder för att förebygga ohälsa och se 
till att säkra och effektiva läkemedel till rimliga priser finns tillgängliga för patienter i hela 
EU. Integreringen av läkemedelsområdet i folkhälsopolitiken måste hanteras på ett varsamt 
sätt, vilket är en utmaning som jag ser fram emot. Vi måste försöka blåsa nytt liv i denna 
sektor genom innovation och ökad ekonomisk konkurrenskraft. Detta står inte i strid med den 
övergripande principen om patientsäkerhet. Inom alla dessa områden finns det stora 
möjligheter att trygga en mycket god hälsa och samtidigt uppnå ekonomiska vinster samt att 
säkerställa långsiktigt hållbara hälso- och sjukvårdssystem för framtiden. Mitt mål kommer att 
vara att upprätta starka band inom kommissionen för att se till att vi fokuserar på de områden 
som ger ett mervärde och där vi kan utveckla synergieffekter med exempelvis utbildnings-
eller miljöpolitiken. Jag hoppas verkligen att jag kan räkna med parlamentets stöd för att 
uppnå detta ambitiösa mål.

Mina prioriteringar när det gäller konsumentpolitiken är att ställa konsumenterna i centrum 
för den inre marknadens funktionssätt. Jag kommer främst att fortsätta att se till att 
konsumenterna får mer information så att de kan göra välgrundade val. Jag ser detta omsättas 
i första hand genom att lyfta fram den viktiga frågan om en hållbar konsumtion för att 
säkerställa ett långsiktigt hållbart konsumentbeteende, men också genom att grundläggande 
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tjänster förblir tillgängliga till rimliga priser för alla. För det andra kommer jag att inrikta mig 
på min del av ansvaret för den digitala inre marknaden, särskilt genom att se till att 
konsumenternas rättigheter inte inskränks i samband med transaktioner på nätet. Detta 
kommer att vara en viktig faktor som bidrar till återhämtning från den ekonomiska och sociala 
krisen. I dessa frågor kommer jag att arbeta med de kommissionsledamöter som ansvarar för 
frågor som rör rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap och frågor som rör den 
digitala agendan samt med nationella myndigheter. Jag kommer också att fortsätta 
diskussionerna om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter.

5. Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som inte rör lagstiftning 
tänker du att lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika 
åtaganden kan du göra, särskilt i fråga om utskottens prioriteringar och önskemål 
som följer av dessa, och som skulle omfattas av ditt ansvarsområde? Hur skulle du 
personligen se till att lagstiftningsförslagen håller god kvalitet?

Jag kommer att sträva efter att se till att den lagstiftning som föreslås kommer medborgarna 
till godo och samtidigt medför så lite byråkrati som möjligt och så låga kostnader som möjligt 
för företagen. För att uppnå detta vill jag i ett tidigt skede involvera berörda parter, framför 
allt parlamentet, i utformningen av lagstiftningen för få en uppfattning om hur känsliga olika 
förslag är. Konsekvensanalyser kommer också att användas i stor utsträckning, och i vissa 
fall, när det gäller delegerade akter, för att se till att lagstiftningsförslagen är ändamålsenliga 
och ger nettofördelar.

Många utestående ärenden kommer att fortsätta att behandlas, t.ex. om gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård, märkning av livsmedel, kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av 
mänskligt ursprung, nya livsmedel, biocidprodukter samt paketet med förslag till 
läkemedelslagstiftning. När ärendena kan avslutas beror på beslutsprocessen. Jag är medveten 
om att detta gäller känsliga frågor och vill tillsammans med er och alla berörda parter 
undersöka lämpliga och snabba lösningar.

Jag kommer att inrikta mig på att slutföra lagstiftningsförslagen om strategierna för djurhälsa 
respektive växtskydd samt på översynen av lagstiftningen om utsäde, veterinärmedicinska 
läkemedel, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. Samarbete i dessa frågor bör 
kunna utmynna i att vi kan anta förslagen efter denna kommissions halva mandattid.

Jag ser fram emot nästa utvärderingsrapport om Europeiska läkemedelsmyndighetens 
funktionssätt och att då kunna bedöma om det finns utrymme att vidta åtgärder för att så 
snabbt och billigt som möjligt få ut nya läkemedel på marknaden.

Jag är väl medveten om det goda konsumentskyddsarbete som mina företrädare har uträttat 
och kommer oförtrutet att bygga vidare på detta. I vetskap om att vissa förslag, t.ex. om 
märkning av produkter och kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter, medför 
påtryckningar från motsatta sidor kommer vi att bedriva ytterligare samråd och sträva efter att 
finna konsensus för ett effektivt ställningstagande. Initiativet beträffande resultattavlan för 
konsumentmarknaderna kommer att fullföljas och utvidgas så att vi får en klar uppfattning om 
hur verkligheten ser ut i förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter.

Tillsynen är viktig för en effektiv konsumentskyddspolitik och kampen mot förfalskningar 
kommer att intensifieras, inte bara därför att det är en skymf mot konsumenterna, utan också 
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därför att det angriper EU:s ekonomiska välstånd, särskilt eftersom det undergräver 
innovation. Jag är beredd att arbeta tillsammans med mina kolleger i kommissionskollegiet 
som ansvarar för frågor som rör rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap 
respektive beskattning för att utforma effektiva åtgärder till nytta för konsumenterna. Jag är 
starkt engagerad i denna fråga och skulle vilja få parlamentet och alla berörda parter att 
medverka i utformningen av initiativ för att bekämpa handel med förfalskade 
läkemedelsprodukter på Internet. Jag är väl medveten om att detta kommer att vara en svår 
uppgift som kräver att ett antal avdelningar och nationella myndigheter medverkar.

Övervakningen och rapporteringen till Europaparlamentet behöver utan tvekan förbättras 
genom bättre uppgifter om klagomål, marknadsundersökningar och marknadskontroller för att 
vi ska kunna förbättra genomförandet och stärka samarbetet mellan kommissionen och 
Europaparlamentet. En prioritering för mig kommer att vara att göra det möjligt för EU:s 
konsumenter att dra nytta av de potentiella fördelarna med e-handel genom en närmare 
bevakning av frågan och genom arbete tillsammans med mina kommissionskolleger för att 
undanröja de hinder som redan har konstaterats.

All politik som rör kloning och nanoteknik kommer även fortsättningsvis att grundas på 
vetenskapliga fakta och inte att inkräkta på etiska värden samtidigt som vi strävar efter att 
förbättra EU:s innovationsarbete och undanröjer riskerna för vår befolkning. När det gäller 
genmodifierade organismer kommer vetenskapen på samma sätt att vägleda våra åtgärder och 
omsätta kommissionens ordförandes riktlinjer för odling i praktiken.

Jag kommer att arbeta med mina kolleger i kommissionskollegiet för att se till att vi hittar 
metoder för att stödja medlemsstaterna arbete med att säkerställa långsiktigt hållbara och 
effektiva hälso- och sjukvårdssystem som tillgodoser behoven i den demografiska verklighet 
som nu förändras i hela EU samt se till att inomhusluftens kvalitet ingår som en viktig del i en 
ny handlingsplan för miljö och hälsa och att rådets nyligen antagna rekommendation om 
rökfria miljöer genomförs i praktiken. Jag kommer att arbeta med kommissionsledamoten 
med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering för att anta åtgärder för att skydda 
arbetstagarna mot miljötobaksrök. Jag kommer att fortsätta att uppmuntra medlemsstaterna att 
använda grafiska varningssymboler för märkning av tobaksvaror och tillsammans med 
kommissionsledamoten med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom 
undersöka hur man kan göra tobaksbruk mindre attraktivt, särskilt för ungdomar. 
Finansieringen av patientgrupper genom folkhälsoprogrammet kommer att ses över med 
syftet att stödja ideella organisationer som på ett effektivt sätt företräder patientgrupper utan 
att det medför några intressekonflikter.


