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SLYŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

ODPOVĚDI NA OTÁZKY PRO NOMINOVANÉHO 
KANDIDÁTA NA KOMISAŘE 

Markose KYPRIANOUA  

Zdraví a ochrana spotřebitele 

Část A – Obecné otázky 
 

I. Osobní a profesní údaje 
 
1. Která hlediska Vaší osobní kvalifikace a dosavadních profesních 

zkušeností byla podle Vás obzvláště důležitá v souvislosti s Vaší 
nominací a budoucí funkcí komisaře?  

 
V aktivní politice se pohybuji od mladí a vždy jsem udržoval těsný kontakt s lidmi, jimž 
sloužím. Během sedmnácti let jsem zastával řadu volených funkcí, což mi umožnilo poznávat 
každodenní lidské starosti a usilovat o jejich řešení. Jednalo se o tyto funkce: 
 

• dvanáctileté působení v parlamentu, zejména jako člen výboru pro životní prostředí 
a výboru pro právní záležitosti, náměstek předsedy výboru pro zahraniční a evropské 
záležitosti a později jako předseda finančního a rozpočtového výboru; 

• pětileté členství v prvním Smíšeném parlamentním výboru EU a Kypru, což mi 
umožnilo navázat těsné styky se členy Evropského parlamentu a hlouběji pochopit 
Evropskou unii; 

• pětiletý mandát člena městské rady v rozdělené Nikósii, kde je třeba překonávat řadu 
zvláštních obtíží a překážek. 

 
Domnívám se, že moje dosavadní politická kariéra spolu se zkušenostmi s působením 
ve vládě ve funkci ministra financí a plánování přímo souvisí s mou nominací a s výkonem 
budoucí funkce člena Evropské komise. 
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Jsem rovněž přesvědčen, že zásadním způsobem využiji své právní vzdělání při tvorbě 
a realizaci politik EU v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, což vyžaduje zřízení 
a uplatňování složitých právních rámců na úrovni EU. 
Tyto oblasti jsou každodenní součástí všedního života všech Evropanů po celý život a jsem 
odhodlán učinit, co bude v mých silách, abych prokázal, že důvěra pana předsedy vůči mé 
osobě je oprávněná. 
 
II. Nezávislost 
 
2. Jak chápete povinnost vykonávat svou funkci zcela nezávisle a jak si 

představujete konkrétní uplatňování této zásady v každodenní praxi? 
 
Plně se uvědomuji, jak důležitou úlohu v práci komisaře hraje nezávislost. Ve velkém 
množství specifických zájmů spojených s určitým resortem lze obecný zájem rozpoznat pouze 
ze zcela nezávislé pozice a pouze tehdy, pokud se daný komisař zcela oprostí od specifických 
zájmů a žádný okamžitý nebo potenciální střet zájmů nemá vliv na jeho politický úsudek. To 
platí zejména proto, že objektivní syntéza obecného zájmu na evropské úrovni vyžaduje, aby 
byly důkladně přezkoumány veškeré zájmy jednotlivých resortů a zemí, a těch je opravdu 
mnoho. 
 
Proto kladu velký důraz na povinnosti plynoucí z odstavce 2 článku 213 Smlouvy a považuji 
je za podmínku sine qua non své práce. Nezávislost jsem považoval za zcela zásadní už jako 
ministr, a během posledních několika měsíců jsem si jako člen Komise uvědomil, jak důležité 
je dokázat pracovat bez ohledu na vnější vlivy a snažit se nalézt mezi mnoha specifickými 
a potenciálně konfliktními tlaky zájem obecný. Z toho důvodu důsledně dbám na závazek 
neřídit se cizími pokyny a hodlám přijímat nezbytná opatření, abych zabránil jakémukoli 
možného střetu zájmů. 
 
Své povinnosti budu vykonávat zcela nezávisle a bez jakýchkoliv vnějších vlivů.  
 
3. Můžete Evropskému parlamentu poskytnout podrobné informace 

o svých nedávných i současných obchodních, finančních či politických 
zájmech a funkcích a o jiných závazcích, které by mohly být v rozporu s 
Vašimi budoucími povinnostmi? 

 
Chtěl bych zopakovat, že jsem odhodlán plně vyhovět všem institucionálním a etickým 
požadavkům, které patří k povinnostem člena Evropské komise. 
 
Při nástupu do funkce 1. května tohoto roku jsem předložil a zveřejnil prohlášení o všech 
svých finančních zájmech nebo majetku (http://europa.eu.int/commissioners/interests/index). 
 
Potvrzuji obsah tohoto prohlášení a rád bych zdůraznil, že neexistuje žádný další zdroj 
možného střetu zájmů, pokud jde o nové oblasti politiky, které mi byly svěřeny. Pochopitelně 
mám v úmyslu po celé funkční období přísně dodržovat veškeré požadavky obsažené 
v Kodexu chování komisaře a aktualizovat a zveřejňovat veškeré náležité údaje. 

 

http://europa.eu.int/commissioners/interests/index
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III. Budoucnost Evropské unie 
 
4. Je zřejmé, že až do úplné ratifikace Ústavní smlouvy jsou Komise a její 

členové vázáni stávajícími smlouvami. Protože však byla Ústavní 
smlouva schválena, které kroky nicméně může podle Vás Komise učinit 
ihned po přijetí Ústavní smlouvy, aniž by musela čekat na její formální 
ratifikaci? 

 
Ústavní smlouva představuje velký úspěch, neboť se jejím prostřednictvím daří sice obtížně, 
ale přesvědčivě dosáhnout rovnováhy mezi konfliktními názory, které jsou tradičně součástí 
integračního procesu. Za účelem ratifikace nyní potřebujeme toto povzbudivé poselství předat 
evropským občanům. Bylo by neodpustitelné, kdybychom si nechali uniknout příležitost 
sdělit je lidem prostřednictvím ústavního dokumentu, který byl vypracován tak výjimečným 
orgánem, jakým byl Konvent o budoucnosti Unie. Z mého pohledu mají komisaři při šíření 
nového poselství ústavy hlavní úlohu, poselství by se nicméně mělo šířit politicky 
přesvědčivým způsobem a mělo by se přitom dbát na to, aby při ratifikačním procesu nebyly 
narušovány výsady jednotlivých členských států a jejich vztahy s občanskou společností. 
 
Pokud jde o záležitosti spojené s mým budoucím působením, vítám rozšíření právního 
základu spočívajícího ve „sdílené pravomoci“ v oblasti veřejného zdraví o opatření, která se 
zaměřují na vysokou kvalitu a bezpečnost lékařských přípravků, a o opatření pro sledování, 
včasné varování a boj proti vážným přeshraničním ohrožením zdraví. Fakt, že Komise může 
použít otevřený způsob koordinace, je v této oblasti rovněž novinkou. Podle mého mínění je 
však ratifikační proces skutečnou výzvou. 
 
Pokud zlepšení, která Komise provádí, vyžadují Komisí navržená prováděcí opatření, pak by 
Komise samozřejmě neměla čekat, až ústava vstoupí v platnost, aby mohla s přípravnými 
pracemi začít. 
 
Závěrem bych chtěl říci, že pevně věřím, že by Komise měla při všech činnostech a návrzích 
v budoucnu brát plně v potaz novou ústavu a bude-li to možné a vhodné, měli bychom od 
nynějška v duchu ústavy jednat. 
 
5. Lisabonská strategie je desetiletá strategie, jejímž cílem je vytvořit 

z Evropské unie do roku 2010 oblast s nejdynamičtější, nejvíce 
konkurenceschopnou a trvale udržitelnou ekonomikou na světě. 
Lisabonská strategie zahrnuje tři pilíře udržitelného rozvoje: 
ekonomiku, sociální otázky a životní prostředí. Termín 2010 vyprší 
v průběhu Vašeho mandátu. Jaký postup byste jako komisař zvolil pro 
zajištění rychlejšího dosažení lisabonských cílů, a jaké by podle Vás 
měly být hlavní priority tohoto procesu? 

 
Osobně považuji lisabonskou strategii za užitečný nástroj pro řízení a správu a za akční rámec 
pro dosahování hlavních cílů EU. Nicméně efektivnost Unie při dosahování výsledků nebyla 
v tomto ohledu zdaleka uspokojivá. Je třeba podotknout, že zatímco od roku 1999 bylo 
vytvořeno přes šest milionů pracovních míst a pro hospodářskou soutěž byly zcela nebo zčásti 
otevřeny některé klíčové trhy, výsledky činností spojených s lisabonskou strategií očekávání 
nenaplnily. 
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Jsem přesvědčen, že nastal čas, aby členské státy EU začaly jednat. Základním 
předpokladem je, aby se vlády jednotlivých zemí s lisabonskou strategií ztotožnily na národní 
úrovni a přijaly náležitá opatření pro zahájení a realizaci strukturálních reforem. Rovněž je 
nutné bezodkladně odstranit zpoždění při provádění a prosazování právních předpisů, jakož 
i nedostatky v koordinaci. Je načase, aby členské státy projevily nezbytnou politickou vůli 
a odhodlání a lisabonskou strategii upřednostnily před národními zájmy. 
 
Vítám vyjádření kandidáta na předsedu, pana Barrosa, že má v úmyslu: 
 

• osobně koordinovat veškeré snahy o oživení lisabonské strategie, 
• jmenovat místopředsedu, aby se zajistilo konzistentní zastoupení Komise v rámci 

Rady pro konkurenceschopnost, a 
• vytvořit skupinu příslušných komisařů. 

 
Jako jeden z komisařů, kteří takto usilují o dosažení konkurenceschopnosti, budu úzce 
spolupracovat s předsedou Barrosem, kolegy komisaři a s Parlamentem, abych zajistil, že 
lisabonská agenda dostane čerstvé podněty. Budu usilovat o to, aby ve vhodných případech 
byla oblasti zdraví a ochrany spotřebitele věnována zásadní pozornost. 
 
Nová Komise zajistí, aby se zhodnocení lisabonského programu v roce 2005 stalo přelomem 
při znovuzahájení celého procesu. 
 
6. Jak chcete zlepšit obraz Komise v očích veřejnosti? 
 
Je mi jasné, že legitimita Komise závisí především na schopnosti být vnímána jako 
transparentní orgán, který dokáže poskytnout běžnému občanovi užitečné hodnoty. 
 
Pro dosažení tohoto cíle je třeba – mimo jiné: 
 

• zavést transparentní rozhodování a řízení, 
• jasně a důkladně vymezit politiku, která bude pro běžného občana srozumitelná, 
• být v těsném kontaktu s lidmi, jejich volenými zástupci a s občanskou společností. 

 
V této souvislosti hraje podle mého názoru každý komisař důležitou úlohu: jednak jako 
zástupce instituce jako celku, jednak jako komisař odpovědný za určitou oblast. Skutečnost, 
že je v kolegiu každý členský stát zastoupen jedním komisařem, je velkou výhodou, neboť tak 
každý člen může sdělit své zemi poselství Komise v mateřském jazyce a může přitom využít 
kulturní spřízněnosti s lidmi dané země. 
 
Já sám jsem odhodlán v tomto směru pro Kypr - ale také pro celou EU - tvrdě pracovat 
a spojit síly s příslušnými poslanci Evropského parlamentu a se všemi zainteresovanými 
osobami. 
 
Tyto úvahy ještě více nabývají na významu v oblasti veřejného zdraví a ochrany spotřebitele. 
Jsou to záležitosti, s nimž se občané denně setkávají. Kladné vnímání úlohy Komise v této 
oblasti, podporované Komisí a Evropským parlamentem, má proto obrovský potenciál, pokud 
jde o obraz instituce. 
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7. Jakou budete mít dle Vašeho názoru odpovědnost vůči Evropskému 
parlamentu? 

Jasně si uvědomuji, jak důležitá je odpovědnost Komise vůči Evropskému parlamentu, a to 
jednak jako součást demokratické struktury naší Unie a jednak s ohledem na demokratickou 
legitimitu, kterou Komise nezbytně potřebuje. Evropský parlament je jedinou přímo volenou 
institucí Evropské unie a je také tradiční hnací silou integračního procesu. Tento jedinečný 
vztah mezi Komisí a Parlamentem by měl být založen na „smlouvě o důvěře“ mezi oběma 
institucemi, jejímž prostřednictvím by se v zájmu evropské integrace sladily jejich specifické 
výsady. Podle mého jsou Komise a Evropský parlament přirozenými spojenci. 

Jsem toho názoru, že tato souhra musí být ze strany Komise udržována těsnou každodenní 
spoluprací, kdy jsou komisaři členům Evropského parlamentu nepřetržitě k dispozici, přičemž 
je zajištěna transparentnost jejich jednání a včas jsou poskytovány přehledné informace. Mezi 
tyto informace patří údaje o vědeckých poradních orgánech, které hrají klíčovou úlohu 
v denní práci v oblasti mé působnosti. 
 

V této souvislosti je podle mě bezpodmínečně nutné řádně plnit závazky Komise dané 
Rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí. Požadavky této 
dohody budu striktně dodržovat. 

a. Domníváte se z čistě politického hlediska, že by v případě záporného 
závěru slyšení měl dotyčný nominovaný komisař vzít svou kandidaturu 
zpět? 
Při utváření plně legitimní a odpovědné Komise kladu velký důraz na parlamentní 
slyšení. Má-li strategické spojenectví mezi Parlamentem a Komisí fungovat, je 
nezbytné, aby každý komisař věřil, že naše práce bude plodná jen v součinnosti 
s Parlamentem. Toto je samozřejmě třeba chápat, aniž je dotčena kolektivní 
odpovědnost Komise vůči Evropskému parlamentu. 

V případě negativního závěru slyšení bych v plném rozsahu přijal zásadu 
vymezenou v rámcové dohodě, podle níž může designovaný předseda Komise 
požádat člena Komise, aby odstoupil, pokud mu Parlament nevyjádří dostatek 
důvěry. 

 
b. Do jaké míry jste podle Vás zodpovědný za odpovědi poskytované 

Parlamentu Vašimi službami, které si vyžádal Petiční výbor nebo další 
výbory Parlamentu? Do jaké míry jste podle Vás odpovědný za 
předešlá konání nebo opomenutí Komise, vyzve-li Vás Parlament, 
abyste je zdůvodnil nebo vysvětlil? 

Podle rámcové dohody přijímá každý člen Komise politickou odpovědnost 
za jednání v oblasti, která mu byla svěřena. Kodex chování komisaře stanoví, že 
každý komisař je kolegiu odpovědný za své jednání a za jednání svého úseku. 
Generální ředitel je odpovědný komisaři a kolegiu. 

Při nástupu do funkce očekávám, že mě mé oddělení vyčerpávajícím způsobem 
seznámí s rozsahem, náležitými povinnostmi, potížemi a riziky, které s běžnou prací 
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generálního ředitelství souvisejí. Nastanou-li potíže, urychleně předložím návrhy na 
jednání. Přitom však považuji za důležité uvědomit Parlament o všech zásadních 
změnách nebo úpravách, jejichž provedení mohu považovat za nutné, zejména 
týkají-li se dosavadního stavu. 

Pokud jde o vztah mezi politickým rozhodováním v mé oblasti působnosti před 
nástupem do úřadu a mým politickým rozhodováním po nástupu, mám přirozeně 
v úmyslu zajistit institucionální kontinuitu a soudržnost. Vyhrazuji si však plné 
právo navrhnout v případě, že to budu považovat za nutné, změny politiky, za kterou 
odpovídám, aniž tím bude dotčena kolektivní odpovědnost Komise. 

c. Co rozumíte pod pojmem politické odpovědnosti vůči Parlamentu 
za činnosti Vašeho generálního (generálních) ředitelství? Jaké kroky 
hodláte učinit pro zajištění dobrého řízení generálního (generálních) 
ředitelství? 
Aniž je dotčena litera Smlouvy týkající se kolektivní odpovědnosti Komise, jsem 
toho názoru, že komisař je povinen informovat Komisi a být ve vztahu k ní 
transparentní, pokud jde o činnosti generálního ředitelství, za které odpovídá. 
V tomto kontextu musí být komisař první osobou, na kterou se Parlament obrací 
v záležitostech týkajících se oblasti jeho politiky. Pouze za těchto okolností může 
být Parlament řádným nástrojem politické kontroly. 

Aby bylo generální ředitelství řádně řízeno a aby komisař mohl plně uplatnit 
pravomoc v oblasti své působnosti, generální ředitelství musí být jak jemu, tak 
kolegiu v plné míře odpovědné za řádné provádění obecných zásad stanovených 
kolegiem a komisařem, musí se řídit služebním řádem, finančním nařízením, 
jednacím řádem a pravidly stanovenými v rámci správní a finanční reformy Komise. 
Metody spolupráce mezi komisaři, kabinetem a generálním ředitelstvím budou 
vymezeny v seznamu základních cílů, který bude vypracován na začátku mého 
funkčního období. Jednotlivé body tohoto seznamu budu v plném rozsahu 
prosazovat a zveřejním jej na internetové stránce generálního ředitelství. Můj 
kabinet i já se rovněž budeme aktivně podílet na pravidelných setkáních s vedoucími 
úředníky generálního ředitelství týkajících se jak politiky, tak auditů. Budou též 
organizována setkání se všemi zaměstnanci s cílem získat zpětnou vazbu 
a podněcovat pracovní výsledky. 

 

8. Jakou důležitost přisuzujete interinstitucionální spolupráci (Komise 
Parlament), a to především s parlamentními výbory činnými v oblasti, za 
kterou jste zodpovědný? Jak v těchto nových souvislostech chápete 
průhlednost v interinstitucionálním legislativním procesu mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí a v interinstitucionálních 
vztazích obecně? 

 
Chtěl bych zdůraznit, že transparentnost a neustálý dialog považuji za základní kameny 
spolupráce mezi institucemi. 
 
Považuji za nadmíru užitečné, že budu poprvé spolupracovat s novou parlamentní strukturou, 
s Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Věřím, že dialog mezi Komisí a tímto 
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novým výborem otevře novou cestu k zajištění lepší integrace priorit ochrany spotřebitele 
a jednotného trhu. Budu také neustále usilovat o zlepšování pracovních vztahů s Výborem pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a s Výborem pro zemědělství a rozvoj 
venkova. 
 
Rád bych jasně řekl, že hodlám upevnit svůj vztah k příslušným parlamentním výborům 
v oblasti dialogu, účasti a výměny informací, jakož i zohledňování stanovisek, která tyto 
výbory vyjádří. Chtěl bych Vás ujistit o tom, že budu všem členům výborů plně k dispozici, 
a o ochotě navštěvovat - a to jak z vaší, tak z vlastní iniciativy - jednání výborů a zavést 
metodu trvalé spolupráce mezi mými spolupracovníky a členy Evropského parlamentu, abych 
mohl pečlivě naslouchat jednotlivým zájmům a poskytovat rychlé a jasné odpovědi. 
 
Ukazuje se, že transparentnost je důležitým faktorem, který občanům umožňuje, aby se 
ve větší míře podíleli na rozhodovacím procesu, a který Unii zvyšováním odpovědnosti 
dodává na legitimitě. Jsem pevně rozhodnut v plném rozsahu provést ustanovení různých 
dohod týkajících se transparentnosti vztahů mezi institucemi, jako jsou například rámcová 
dohoda, dohoda mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění 
rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech projednávání ve výborech a interinstitucionální 
dohoda o lepší tvorbě zákonů. Těmito dohodami a nařízením 1049/2001 o přístupu veřejnosti 
k dokumentům se budu zásadně řídit, abych zajistil, že se informace budou moci bez překážek 
a plynule šířit do jiných institucí, a přispěl tak k otevřenosti a transparentnosti institucí EU. 
 
9. Jaká konkrétní opatření považujete v oblasti své působnosti za nezbytná 

pro zajištění rovného přístupu k mužům a ženám? Máte vypracovanou 
konkrétní strategii politiky rovného přístupu? Jaké finanční a lidské 
zdroje budou ve Vašem úřadu nutné pro zavedení této politiky? 

 
Pokud jde o politiku v oblasti veřejného zdraví, nový program pro veřejné zdraví na roky 
2003 – 2008 rozděluje jednotlivé zdravotnické informace podle pohlaví. Ačkoliv Komise není 
odpovědná za poskytování zdravotnických služeb, mohou informace, které pomůže na úrovni 
Společenství shromáždit, a práce, kterou může prostřednictvím vytvoření sítě zdravotnických 
subjektů podpořit, zvýraznit specifické problémy v oblasti rovnoprávnosti mužů a žen 
a definice ověřených postupů. V tomto ohledu patří mezi hlavní úkoly: (i) potřeba vytvořit 
statistiky a ukazatele zohledňující rovnost obou pohlaví, (ii) přidělit nezbytné zdroje a (iii) 
realizovat nástroj pro tvorbu rozpočtu vycházejícího z rovnosti žen a mužů. 
 
V oblasti spotřebitelské politiky nabízí EU ženám vynikající příležitost, neboť se ve větší 
míře podílejí na transakcích, obvykle však mívají nižší příjmy. Ačkoliv není spotřebitelská 
politika a ochrana navržena tak, aby ženám pomáhala více než mužům, z jejího používání 
budou mít pravděpodobně větší prospěch ženy. 
 
Rád bych Parlament ujistil, že při veškerém politickém jednání, které v oblasti své působnosti 
doporučím, budu plně přihlížet k jeho dopadu na rovnoprávnost mužů a žen. 
 
Pokud jde o rovnoprávnost mužů a žen v mnou řízeném úseku, ve vedení generálního 
ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (SANCO) je mnoho žen už nyní – zástupkyně 
generálního ředitele, dvě ředitelky a čtyři vedoucí oddělení. Procento pozic, jež v současné 
době zastávají ženy na středních vedoucích pozicích (ředitel, vedoucí oddělení) generálního 
ředitelství SANCO, je 24,1 % ve srovnání se 17,1 % pro celou Komisi. Osobně hodlám dělat 
od 1. listopadu vše pro to, abych ve svém kabinetu zajistil rovné postavení žen a mužů. 
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Podporuji všechna dodatečná opatření určená pro nezbytné finanční a lidské zdroje, které jsou 
považovány za nezbytné pro dosahování dalších dobrých výsledků. Oceňuji snahu Komise 
zvýšit finanční zdroje pro zdraví a ochranu spotřebitele v rámci nového finančního výhledu 
a doufám, že rovněž přispějí k pokroku v záležitostech týkajících se rovného postavení žen 
a mužů v mém úřadu. 
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