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DA 
 

 

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER 

SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE 
KOMMISSÆR 

Markos KYPRIANOU 

(Sundhed og forbrugerbeskyttelse) 

Del A: - Generelle spørgsmål 
 

 

I. Personlige og faglige forhold 
 
 
1.  Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og faglige erfaring 

føler De var af særlig relevans for Deres udnævnelse og fremtidige rolle 
som kommissær?  

 
Jeg har siden min tidligste ungdom været aktivt involveret i politik, og jeg har altid bevaret de 
tætte forbindelser til det folk, i hvis tjeneste jeg var. Jeg har i 17 år bestridt en lang række 
hverv som folkevalgt, hvilket satte mig i stand til at forstå folks daglige problemer og prøve at 
finde hensigtsmæssige løsninger herpå. Det drejer sig bl.a. om: 
 

• mine 12 års erfaring i parlamentet, især som medlem af miljøudvalget og retsudvalget, 
næstformand i udenrigs- og Europaudvalget og senere formand for finans- og 
budgetudvalget 

• mine 5 års erfaring som medlem af det første Blandede Parlamentariske Udvalg EU-
Cypern, der gjorde det muligt for mig at knytte tætte kontakter til medlemmerne af 
Europa-Parlamentet og udbygge min forståelse af EU-forhold 

• mit 5-årige mandat som byrådsmedlem for den delte by Nicosia med dens særlige 
problemer og vanskeligheder.  

 
Jeg tror, at min baggrund inden for politik kombineret med min regeringserfaring som 
minister med ansvar for finans og planlægning står i direkte relation til min udnævnelse og 
fremtidige rolle som medlem af Europa-Kommissionen.  
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Samtidig mener jeg, at min juridiske uddannelse vil være afgørende i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af EU-politikker om sundhed og forbrugerbeskyttelse, hvor 
der skal etableres komplekse retlige rammer, som skal anvendes på EU-plan.  
Det drejer sig her om områder, der berører dagligdagen for alle europæere fra vugge til grav, 
og jeg forpligter mig til efter bedste evne at leve op til kommissionsformandens tillid til mig.  
 
 
II.  Uafhængighed 
 
2.   Hvordan vil De beskrive Deres pligt til at udføre Deres hverv i 

uafhængighed, og hvordan vil De helt konkret gennemføre dette princip 
i praksis? 

 
Jeg er fuldstændig klar over den væsentlige rolle, som uafhængighed spiller i en kommissærs 
arbejde. Kun hvis den pågældende kommissær er helt uafhængig og fri af særinteresser, og 
ingen nuværende eller potentiel interessekonflikt kan påvirke dennes politiske dømmekraft, 
kan man fastlægge, hvad den almene interesse er i forhold til en række sektorspecifikke 
interesser. Det gælder især, da en objektiv analyse af den almene interesse på europæisk plan 
forudsætter, at man gennemgår alle sektor- og landespecifikke interesser, og dem er der 
mange af.  
 
Af den grund tillægger jeg forpligtelserne i traktatens artikel 213, stk. 2, stor betydning, og jeg 
anser dem for at være hjørnestenen i mit arbejde. Som minister har jeg udviklet en klar 
holdning til uafhængighed, og i de seneste måneder som medlem af Kommissionen er det 
blevet mig klart, hvor afgørende det er at kunne arbejde uden udefrakommende indblanding 
og søge at indkredse den almene interesse ud fra konkrete og potentielt modstridende krav. 
Alt dette betyder, at jeg er meget opmærksom ikke kun på forpligtelsen om ikke at modtage 
instruktioner, men også på de nødvendige forholdsregler, der skal træffes for at undgå enhver 
interessekonflikt.  
 
Jeg har til hensigt fortsat at udføre mine opgaver helt uafhængigt og uden udefrakommende 
indblanding.  
 
 
3.  Kan De give Europa-Parlamentet nærmere oplysninger om Deres nylige 

eller nuværende erhvervsmæssige, økonomiske og politiske interesser 
og positioner og andre former for forpligtelser, som måtte være i 
uoverensstemmelse med Deres fremtidige opgaver? 

 
Jeg vil gerne gentage, at jeg er fast besluttet på fuldt ud at overholde de institutionelle og 
etiske krav, der er forbundet med udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Kommis-
sionen. 
 
Da jeg tiltrådte mit embede den 1. maj 2004, offentliggjorde jeg en erklæring om mine 
finansielle interesser eller aktiver på følgende websted:  
(http://europa.eu.int/commissioners/interests/index  
 

http://europa.eu.int/commissioners/interests/index
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Jeg bekræfter hermed indholdet af denne erklæring og ønsker at understrege, at der ikke 
findes nogen anden kilde til en eventuel interessekonflikt, for så vidt angår de nye 
politikområder, som jeg har fået overdraget. Det siger sig selv, at jeg har til hensigt at 
overholde alle de krav, der er anført i adfærdskodeksen for kommissærer i hele min 
tjenesteperiode og ajourføre og offentliggøre alle relevante oplysninger.  

 

III. Den Europæiske Unions fremtid 
 
 
4.  Det er klart, at Kommissionen og dens medlemmer, indtil 

forfatningstraktaten er fuldt ud ratificeret, er bundet af de eksisterende 
traktater. Hvilke foranstaltninger kan Kommissionen, nu hvor 
forfatningstraktaten er vedtaget, efter Deres opfattelse træffe allerede 
nu uden at afvente, at traktaten formelt ratificeres?  

 
Forfatningstraktaten repræsenterer et virkeligt vellykket stykke arbejde, da den trods 
vanskeligheder på overbevisende måde slår bro mellem modstridende holdninger, der er den 
underliggende virkelighed bag integrationsprocessen. Det er nu vores opgave at formidle dette 
gode resultat til borgerne i Europa med ratificeringsprocessen for øje. Det vil være utilgiveligt 
ikke at benytte sig af lejligheden til at viderebringe det rigtige budskab til befolkningen om et 
forfatningsmæssigt dokument, der er blevet udarbejdet af et enestående organ som Konventet 
om Den Europæiske Unions Fremtid. Det er min opfattelse, at kommissærerne spiller en 
væsentlig rolle med hensyn til at udbrede nyheden om det forfatningsmæssige budskab, 
selvom det bør gennemføres på en politisk overbevisende måde under hensyntagen til, at man 
ikke blander sig i medlemsstaternes beføjelser i forbindelse med ratificeringsprocessen og 
deres relationer med civilsamfundet.  
 
For så vidt angår min fremtidige portefølje, hilser jeg udvidelsen af retsgrundlaget med 
hensyn til de "delte kompetencer" inden for folkesundhed velkommen, for så vidt angår 
foranstaltninger, hvorved der indføres høje standarder for kvalitet og sikkerhed i forbindelse 
med lægemidler, samt foranstaltninger, der vedrører overvågning, tidlig advarsel om og 
bekæmpelse af alvorlige tværnationale sundhedstrusler. Kommissionens mulighed for at 
anvende den åbne koordinationsmetode er også et fornyende element på dette område. Jeg 
mener dog, at ratificeringsprocessen er den egentlige udfordring, der venter os.  
 
Det siger sig selv, at der, hvor forfatningstraktatens fornyelser forudsætter forslag til gennem-
førelsesbestemmelser fra Kommissionens side, bør Kommissionen ikke afvente forfatningens 
ikrafttræden, før den påbegynder det nødvendige indledende arbejde.  
 
Endelig er jeg overbevist om, at Kommissionen i alle dens fremtidige tiltag og forslag bør 
tage fuldt ud hensyn til den nye forfatning og fra nu af følge dennes ånd der, hvor det er 
muligt og hensigtsmæssigt.  
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5.   Lissabon-strategien er en tiårig strategi, som skal gøre EU til verdens 
mest dynamiske og konkurrencedygtige økonomi i 2010.  Lissabon-strategien 
indeholder tre søjler for bæredygtig udvikling: økonomien, sociale 
anliggender og miljøet.  2010 falder sammen med udløbet af Deres 
embedsperiode.  Hvad vil De som medlem af Kommissionen gøre, for at der 
kan ske fremskridt med hensyn til gennemførelsen af Lissabon-målene, og 
hvor skal hovedvægten efter Deres opfattelse lægges? 
 
Min personlige holdning er, at Lissabon-strategien har været nyttig, idet den har givet et 
værktøj til samfundsudviklingen og et sæt rammer for foranstaltninger med henblik på at nå et 
af EU's store mål. Imidlertid har Den Europæiske Unions indsats for at opnå resultater i den 
forbindelse været utilfredsstillende. Selvom det skal bemærkes, at der er blevet oprettet mere 
end seks mio. arbejdspladser siden 1999, og at en række nøglemarkeder er blevet helt eller 
delvist åbnet for konkurrence, har resultaterne af aktioner i forbindelse med Lissabon-
strategien ikke levet op til forventningerne. 
 
Jeg mener, at det nu er på tide, at EU-medlemsstaterne handler. Det er væsentligt, at 
medlemsstaterne påtager sig medejerskab af Lissabon-strategien og træffer hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at iværksætte og gennemføre strukturreformer. Man bør også så hurtigt 
som muligt beskæftige sig med forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen og 
håndhævelsen såvel som med mangler inden for koordineringen. Det er på høje tid, at 
medlemsstaterne viser den fornødne politiske vilje og det nødvendige engagement og sørger 
for, at Lissabon-strategien bliver prioriteret højere end nationale hensyn.  
 
Jeg tilslutter mig den erklæring, som den indstillede kommissionsformand Barroso har afgivet 
om: 
 

• personligt at koordinere alle bestræbelser på at sætte nyt skub i Lissabon-strategien 
• at udnævne en næstformand, der skal sikre, at Kommissionen konsekvent er repræ-

senteret i Rådet (konkurrenceevne), og 
• at sammensætte en gruppe af de berørte kommissærer. 

 
Som én af de kommissærer, der således skal være med til at sætte nyt skub i konkurrence-
evnen, vil jeg arbejde tæt sammen med kommissionsformanden Barroso, kommissions-
kolleger og Europa-Parlamentet for at sikre, at Lissabon-dagsordenen får nye impulser. Det er 
min hensigt, at sundheds- og forbrugerbeskyttelsespolitikker og -aktioner får en central plads 
der, hvor det er relevant.  
 
Den nye Kommission vil sørge for, at gennemgangen af Lissabon-dagsordenen i marts 2005 
er med til at sætte kraftigt skub i hele processen.  
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6.  Hvordan vil De forbedre Kommissionens image udadtil?  
 
For mig at se er ét af de væsentlige elementer, som Kommissionens legitimitet hviler på, 
hvorvidt den kan opfattes som et gennemsigtigt organ, der er i stand til at skaffe merværdi for 
gennemsnitsborgeren. 
 
For at opnå dette mål – der er ét blandt mange – mener jeg, at følgende skridt er nødvendige: 
 

• gennemskuelighed i forbindelse med beslutningstagning og forvaltning 
• klare og veldefinerede politikker, der kan forstås af gennemsnitsborgeren 
• tæt kontakt til befolkningen, deres folkevalgte repræsentanter og civilsamfundet. 

  
I den forbindelse mener jeg, at den enkelte kommissær spiller en afgørende rolle: både som 
repræsentant for institutionen som helhed og i sin egenskab af kommissær for en bestemt 
portefølje. Den omstændighed, at kollegiet består af én person pr. medlemsstat, er en stor 
styrke, da det enkelte kommissionsmedlem er godt placeret med hensyn til at formidle 
Kommissionens budskab til vedkommendes eget land gennem det sprog og den kulturelle 
samhørighed, der forbinder den pågældende med dette folk.  
 
For mit eget vedkommende har jeg til hensigt at arbejde energisk med dette for Cypern – men 
også for hele EU – og at gøre det i samarbejde med de relevante medlemmer af Europa-
Parlamentet og andre vigtige aktører.  
 
Ovennævnte overvejelser er specielt relevante, når det drejer sig om porteføljen for 
folkesundhed og forbrugerbeskyttelse. Der er her tale om emner, der er relevante for 
borgernes dagligdag. Følgelig vil det kunne få umådelig stor betydning for institutionens 
image, når både Kommissionen og Europa-Parlamentet bidrager til at styrke en positiv 
opfattelse af Kommissionens rolle på dette område. 
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7.  Hvordan ser De på Deres demokratiske ansvarlighed over for Europa-
Parlamentet?  

Jeg er meget bevidst om Kommissionens ansvarlighed over for Europa-Parlamentet, både som 
en del af Den Europæiske Unions demokratiske struktur og med hensyn til den nødvendige 
legitimitet, som Kommissionen skal have. Europa-Parlamentet er den eneste af EU's 
institutioner, der er direkte valgt, men den er også en aktør, hvis rolle traditionelt har været 
med til at bringe integrationsprocessen videre. Dette helt specielle forhold mellem 
Kommissionen og Parlamentet bør bygge på et tillidsforhold mellem begge institutioner, der 
anvender deres særlige beføjelser til fordel for den europæiske integration. Efter min 
opfattelse er Kommissionen og Europa-Parlamentet naturlige forbundsfæller. 

Set fra Kommissionens synspunkt mener jeg, at en sådan alliance skal opretholdes gennem 
hyppigt dagligt samarbejde, gennem kommissærer, der konstant står til rådighed for medlem-
merne af Europa-Parlamentet og sikrer gennemskuelighed i forbindelse med deres aktiviteter 
og sørger for rettidig og klar information. Det omfatter også oplysninger vedrørende de 
videnskabelige høringsorganer, der spiller en central rolle i det daglige arbejde inden for min 
portefølje. 
 

I den forbindelse mener jeg, at en fuldstændig overholdelse af Kommissionens forpligtelser i 
henhold til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen er 
afgørende. Jeg vil overholde alle disse krav deri til punkt og prikke.  

a. Er De ud fra et rent politisk standpunkt af den opfattelse, at et 
indstillet medlem af Kommissionen, såfremt en høring resulterer i en 
negativ konklusion, bør trække sit kandidatur tilbage?  
I den proces, der fører til en fuldstændig legitim og ansvarlig Kommission, tillægger 
jeg høringsprocessen i Europa-Parlamentet stor betydning. Hvis den strategiske 
alliance mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, som der henvises til 
ovenfor, skal virke, er det væsentligt, at der er tillid til den enkelte kommissær, for at 
vort arbejde kan give positive resultater i løbet af valgperioden. Det skal selvfølgelig 
forstås uden at tilsidesætte Kommissionens kollektive ansvar som et kollegium over 
for Europa-Parlamentet.   

I tilfælde af en negativ konklusion på en høring vil jeg fuldt ud acceptere princippet i 
rammeaftalen, i henhold til hvilken den indstillede formand for Kommissionen kan 
anmode et medlem af Kommissionen om at træde tilbage, såfremt Europa-
Parlamentet udtrykker manglende tillid til den pågældende.   

 
b. I hvilket omfang finder De, at De er ansvarlig for Deres tjenestegrenes 

besvarelser af spørgsmål fra Udvalget for Andragender eller andre 
kompetente udvalg? I hvilket omfang anser De Dem for at være 
ansvarlig over for Parlamentet, hvis De anmodes om at begrunde eller 
forklare nogle af Kommissionens tidligere handlinger eller 
undladelser?  
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I henhold til rammeaftalen påtager det enkelte medlem af Kommissionen sig det 
politiske ansvar for handling på et område, hvor den pågældende er ansvarlig. I 
adfærdskodeksen for kommissærer anføres det, at den enkelte kommissær er 
ansvarlig over for kollegiet for den pågældendes aktiviteter og for aktiviteter i 
dennes tjenestegrene. Generaldirektøren er ansvarlig over for kommissæren og 
kollegiet.  
Ved min tiltræden forventer jeg at blive holdt fuldstændigt underrettet af min 
tjenestegren om det arbejdsområde, de respektive ansvarsområder samt de problemer 
og risici, der har relation til det daglige arbejde i generaldirektoratet.  Hvis der opstår 
et problem, vil jeg hurtigt forelægge forslag til handling. Jeg mener imidlertid også, 
at det i den forbindelse er vigtigt at holde Europa-Parlamentet underrettet om enhver 
betydelig ændring eller tilpasning, som jeg måtte anse for nødvendig, især hvis disse 
nye tiltag er rettet mod tidligere forhold. 

Med hensyn til forholdet mellem de politiske valg, der blev truffet inden for mit 
porteføljeområde, før jeg tiltrådte, og de politiske valg, som jeg vil træffe, har jeg 
selvfølgelig til hensigt at sikre en institutionel kontinuitet og kohærens. Jeg vil dog 
forbeholde mig den fulde ret til at foreslå ændringer til den politik, som jeg er 
ansvarlig for, hvis jeg anser det for nødvendigt, dog uden at tilsidesætte kollegiets 
ansvar.  

c Hvad forstår De ved politisk ansvarlighed over for Parlamentet for 
Deres generaldirektorat(er)s arbejde? Hvad agter De at gøre for at 
sikre, at Deres generaldirektorat(er) ledes godt?  

  

Uden at tilsidesætte bestemmelsen i traktaten om kollegiets kollektive ansvar, mener 
jeg, at en kommissær har pligt til at rapportere og til at sikre gennemskuelighed over 
for Europa-Parlamentet med hensyn til aktiviteterne i den pågældendes general-
direktorat. I en sådan forbindelse må og skal kommissæren være det første 
referencepunkt for Europa-Parlamentet, for så vidt angår anliggender, der involverer 
kommissærens politikområde. Kun på sådanne vilkår kan Europa-Parlamentet udøve 
sin politiske kontrol.  

For at et generaldirektorat kan ledes ordentligt, og for at kommissæren kan udøve sin 
autoritet inden for den pågældendes kompetenceområde, skal generaldirektøren være 
fuldt ud ansvarlig over for kommissæren og kollegiet med hensyn til den korrekte 
gennemførelse af de retningslinjer, som kollegiet og kommissæren har fastlagt under 
hensyntagen til personalevedtægten, finansforordningen, forretningsordenen og de 
regler, der er fastlagt som en del af Kommissionens administrative og finansielle 
reform.  
Fastlæggelsen af arbejdsmetoder mellem Kommissionen, kabinettet og general-
direktoratet vil blive afspejlet i en mission statement, der vil blive udarbejdet i 
begyndelsen af min tjenesteperiode. Jeg har til hensigt at håndhæve indholdet af 
denne mission statement og offentliggøre den på generaldirektoratets hjemmeside. 
Mit kabinet og jeg selv vil også deltage aktivt i regelmæssige møder med de øverste 
ledere af generaldirektoratet både vedrørende politik, men også i forbindelse med 
revisionskontrol. Der vil også blive holdt møder med hele personalet for at få 
feedback og motivere til resultater.  
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8.  Hvor vigtig mener De, gennemførelsen af det interinstitutionelle 
samarbejde (mellem Kommissionen og Parlamentet) er, specielt 
samarbejdet med de relevante EP-udvalg inden for Deres 
ansvarsområde?  Hvad betyder for Dem i denne nye sammenhæng 
gennemskuelighed i den interinstitutionelle lovgivningsprocedure 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og i de 
interinstitutionelle forbindelser generelt?  

 
Jeg vil gerne fremhæve min stærke tro på gennemskuelighed og konstant dialog som 
hjørnestenene i interinstitutionelt samarbejde.  
 
Jeg anser det for utroligt nyttigt, at jeg for første gang skal arbejde sammen med det nye 
parlamentsudvalg, der skal beskæftige sig med det indre marked og forbrugerbeskyttelse. Jeg 
mener, at dialogen mellem Kommissionen og dette nye udvalg vil åbne for nye horisonter 
med hensyn til at sørge for bedre integration mellem forbrugerbeskyttelse og prioriterede 
områder inden for det indre marked. Jeg vil også til stadighed søge at opnå tætte 
arbejdsmæssige relationer med Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbruger-
politik samt Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.  
 
Jeg ønsker at gøre det klart, at jeg påtager mig at konsolidere forholdet mellem mig og de 
relevante udvalg i Europa-Parlamentet med hensyn til dialog, tilstedeværelse og udveksling af 
informationer såvel som at tage hensyn til de holdninger, der kommer til udtryk i disse 
udvalg. Jeg ønsker også at understrege, at jeg står fuldt ud til rådighed for alle 
udvalgsmedlemmer, og jeg er rede til at deltage i udvalgsmøder både på udvalgenes og på 
eget initiativ - og etablere en permanent arbejdsmetode mellem mine medarbejdere, mig selv 
og medlemmerne af Europa-Parlamentet med henblik på omhyggeligt at lytte til konkrete 
problemstillinger og sørge for rettidige og klare svar.  
 
Gennemskuelighed er en stadig mere væsentlig faktor, der gør det muligt for borgere at 
deltage på tættere hold i beslutningstagningsprocessen, og en faktor, der gør det muligt for 
Den Europæiske Union at opnå større legitimitet gennem øget ansvarlighed. Jeg er fast 
besluttet på fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i de forskellige aftaler om 
gennemskuelighed i interinstitutionelle forhold, som f.eks. rammeaftalen, aftalen mellem 
Europa-Parlamentet og Kommissionen om procedurer til gennemførelse af Rådets afgørelse 
1999/468/EF vedrørende komitologi og den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. 
Jeg forpligter mig til at følge disse aftaler samt forordning nr. 1049/2001 om aktindsigt i 
dokumenter, hvilket vil beskytte den uhindrede og fortsatte informationsstrøm til andre 
institutioner og således bidrage til åbenhed og gennemskuelighed inden for EU-
institutionerne.  
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9.  Hvilke konkrete foranstaltninger anser De for nødvendige for at sikre, 

at integreringen af ligestillingsaspektet gennemføres inden for Deres 
ansvarsområde? Har De en politisk strategi, og hvilke finansielle og 
menneskelige ressourcer er efter Deres opfattelse nødvendige for at 
gennemføre integreringen af ligestillingsaspektet på Deres område? 

 
For så vidt angår folkesundhedspolitikken, vil det nye folkesundhedsprogram for 2003-2008 
medvirke til, at sundhedsoplysninger vil blive opdelt efter køn. Selvom Kommissionen ikke er 
ansvarlig for tilvejebringelsen af sundhedsydelser, kan den med de oplysninger, den kan være 
behjælpelig med at samle på EU-plan, og det arbejde, den kan sponsorere gennem 
sundhedsorganer, der samarbejder i netværk, sætte fokus på kønsspecifikke problemer og 
være med til at indkredse den bedste praksis. I den forbindelse vil nogle af de største 
udfordringer være: (i) behovet for at udarbejde kønsspecifikke statistikker og indikatorer, (ii) 
tildelingen af de nødvendige ressourcer og (iii) gennemførelsen af redskabet "offentlig 
budgettering ud fra et ligestillingsperspektiv". 
 
Hvad angår forbrugerpolitik, giver EU-aktionerne en glimrende mulighed for kvinder, da de 
står for den største del af indkøbene og generelt har lavere indtægter. Selvom forbrugerpolitik 
og –beskyttelse ikke specielt er udtænkt til at hjælpe kvinder mere end mænd, vil anvendelsen 
heraf som regel gavne kvinderne mere.  
 
Jeg ønsker at forsikre Europa-Parlamentet om, at uanset hvilken politisk aktion, jeg vil 
anbefale inden for mine kompetenceområder, vil det ske i fuld overensstemmelse med 
princippet om ligestilling.  
 
For så vidt angår princippet om integrering af ligestillingsaspektet i mine tjenestegrene, er 
ledelsen i Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse (Sanco) allerede langt 
fremme med hensyn til kvindelig repræsentation med én vicegeneraldirektør, to direktører og 
fire kontorchefer. Procentdelen af stillinger på mellemlederniveau (direktør, kontorchef) i 
generaldirektoratet Sanco, der i øjeblikket er besat af kvinder, er på 24,1 % mod 17,1 % for 
Kommissionen som helhed. Jeg har selv til hensigt at stræbe efter ligelig repræsentation af 
kvinder og mænd i mit kabinet fra den 1. november.  
 
Jeg støtter enhver yderligere foranstaltning, der sikrer en øremærkning af de fornødne 
finansielle og menneskelige ressourcer, som anses for at være nødvendige for at fremme disse 
gode resultater yderligere. Jeg påskønner Kommissionens forslag om, at der ydes øgede 
finansielle ressourcer til sundhed og forbrugerbeskyttelse inden for rammerne af de nye 
finansielle perspektiver, og jeg håber, at de også vil bidrage til fremskridt med hensyn til 
integrering af ligestillingsaspektet inden for porteføljerelaterede emner.  
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