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ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

κ. Μάρκο ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

(Υγεία και προστασία των καταναλωτών) 

Μέρος A – Ερωτήσεις γενικού χαρακτήρα 
 

I. ∆εδοµένα προσωπικού και επαγγελµατικού χαρακτήρα 
 
 
1.  Ποιες πτυχές των προσόντων σας και της επαγγελµατικής σας 

εµπειρίας θεωρείτε ότι είχαν ιδιαίτερη σηµασία για το διορισµό σας και 
τα µελλοντικά σας καθήκοντα ως επιτρόπου;  

 
Είχα ενεργό ανάµειξη στην πολιτική από νεαρή ηλικία και διατηρούσα πάντοτε στενή επαφή 
µε τους πολίτες τους οποίους υπηρετώ. Κατά τα τελευταία 17 χρόνια άσκησα ευρύ φάσµα 
αιρετών αξιωµάτων, τα οποία µου έδωσαν τη δυνατότητα να κατανοήσω τα καθηµερινά 
προβλήµατα των ανθρώπων και να προσπαθήσω να εξεύρω κατάλληλες λύσεις. Μεταξύ των 
εν λόγω αξιωµάτων περιλαµβάνονται τα εξής: 
 

• η 12ετής µου θητεία στο Κοινοβούλιο, ιδίως ως µέλος των Επιτροπών Περιβάλλοντος 
και Νοµικών Υποθέσεων, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων και, αργότερα, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού. 

• η 5ετής µου θητεία ως µέλους της πρώτης Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-
Κύπρου, η οποία µου έδωσε τη δυνατότητα να δηµιουργήσω στενές επαφές µε µέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να κατανοήσω καλύτερα το ρόλο της ΕΕ· 

• η 5ετής µου θητεία ως δηµοτικού συµβούλου στη διαιρεµένη πόλη της Λευκωσίας, µε 
τα ιδιαίτερα προβλήµατα και τις δυσκολίες της.  
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Νοµίζω ότι η πείρα µου στην πολιτική, σε συνδυασµό µε την κυβερνητική µου θητεία ως 
υπουργού Οικονοµικών και αρµόδιου για Προγραµµατισµό, συνδέονται άµεσα µε το 
διορισµό µου και τα µελλοντικά µου καθήκοντα ως µέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 
Συγχρόνως, πιστεύω ότι η νοµική µου κατάρτιση θα έχει ουσιαστική σηµασία για τη χάραξη 
και την εφαρµογή των πολιτικών της ΕΕ στον τοµέα της υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών, όπου πρέπει να καταρτιστούν και να εφαρµοστούν σε επίπεδο ΕΕ περίπλοκα 
νοµικά πλαίσια. 
 
Πρόκειται για τοµείς που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή όλων των Ευρωπαίων από τη 
γέννηση ως το θάνατό τους και δεσµεύοµαι να δώσω τον καλύτερο εαυτό µου για να 
δικαιολογήσω την εµπιστοσύνη που µου έδειξε ο Πρόεδρος. 
 
 
II. Ανεξαρτησία 
 
2.  Πώς αντιλαµβάνεστε την υποχρέωση να ασκείτε τα καθήκοντά σας µε 

ανεξαρτησία και πώς ακριβώς σκοπεύετε να εφαρµόσετε την αρχή 
αυτή στην πράξη; 

 
Έχω πλήρη επίγνωση του κρίσιµου ρόλου τον οποίο διαδραµατίζει η ανεξαρτησία στην 
εργασία ενός επιτρόπου. Ο προσδιορισµός του κοινού συµφέροντος µέσα από µια πληθώρα 
επιµέρους ειδικών συµφερόντων µπορεί να επιτευχθεί µόνον από µια θέση πλήρους 
ανεξαρτησίας και µόνον όταν ο αρµόδιος επίτροπος είναι απόλυτα ελεύθερος από 
συγκεκριµένα συµφέροντα και όταν καµία υπαρκτή ή δυνητική σύγκρουση συµφερόντων δεν 
επηρεάζει την πολιτική του κρίση. Η διαπίστωση αυτή έχει πολύ µεγάλη σηµασία, διότι η 
αντικειµενική σύνθεση του γενικού συµφέροντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβάλλει την 
προσεκτική εξέταση όλων των επιµέρους συµφερόντων των διαφόρων τοµέων και χωρών - 
και τέτοια συµφέροντα υπάρχουν πολλά. 
 
Για το λόγο αυτό, αποδίδω πολύ µεγάλη σηµασία στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 213 της Συνθήκης, τις οποίες θεωρώ ως εκ των ων ουκ άνευ για την 
εργασία µου. Ανέπτυξα µια ισχυρή αντίληψη για τη σηµασία της ανεξαρτησίας όταν ήµουν 
υπουργός, ενώ στους τελευταίους λίγους µήνες, ως µέλος της Επιτροπής, συνειδητοποίησα 
πόσο σηµαντικό είναι να µπορεί να εργάζεται κανείς χωρίς εξωτερικές παρεµβάσεις και να 
προσπαθεί να προσδιορίζει το γενικό συµφέρον µέσα από ειδικότερες και ενδεχοµένως 
αλληλοσυγκρουόµενες πιέσεις. Όλα αυτά µε καθιστούν ιδιαίτερα ευαίσθητο όχι µόνο ως προς 
την υποχρέωση να µην λαµβάνω οδηγίες, αλλά και ως προς τις αναγκαίες προφυλάξεις για 
την αποτροπή κάθε πιθανής σύγκρουσης συµφερόντων. 
 
Προτίθεµαι να συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά µου µε πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς καµία 
εξωτερική παρέµβαση. 
 
 
3.  Θα µπορούσατε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λεπτοµέρειες 

για τις πρόσφατες και τις τρέχουσες επιχειρηµατικές σας 
δραστηριότητες, τα οικονοµικά και πολιτικά σας συµφέροντα και 
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θέσεις και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που ενδεχοµένως δεν 
συµβαδίζει µε τα µελλοντικά σας καθήκοντα; 

 
Επιθυµώ να επαναλάβω την αποφασιστικότητά µου να ανταποκριθώ πλήρως στις θεσµικές 
και δεοντολογικές απαιτήσεις που συνδέονται µε την άσκηση των καθηκόντων µου ως 
µέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά µου, την 1η Μαΐου 2004, υπέβαλα και δηµοσίευσα 
(http://europa.eu.int/commissioners/interests/index) τη δήλωση όλων των οικονοµικών µου 
συµφερόντων ή περιουσιακών στοιχείων. 
 
Με την παρούσα απάντησή µου επιβεβαιώνω το περιεχόµενο αυτής της δήλωσης, ενώ 
επιθυµώ να υπογραµµίσω ότι δεν υφίσταται καµία άλλη πηγή πιθανής σύγκρουσης 
συµφερόντων ως προς τους νέους τοµείς πολιτικής που µου ανατέθηκαν. Ασφαλώς, 
προτίθεµαι να τηρήσω απόλυτα όλες τις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στον Κώδικα 
∆εοντολογίας για τους Επιτρόπους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας µου, καθώς επίσης να 
ενηµερώνω και να δηµοσιεύω όλες τις σχετικές πληροφορίες. 

 

III. Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 
4.  Είναι σαφές ότι µέχρι την πλήρη επικύρωση της Συνταγµατικής 

Συνθήκης, η Επιτροπή και τα µέλη της δεσµεύονται από τις 
υφιστάµενες συνθήκες. Ωστόσο µετά την έγκριση της Συνταγµατικής 
Συνθήκης, ποιες είναι κατά τη γνώµη σας οι ενέργειες τις οποίες µπορεί 
ήδη να αναλάβει η Επιτροπή, χωρίς να περιµένει την επίσηµη 
επικύρωσή της; 

 
Η Συνταγµατική Συνθήκη αποτελεί µεγάλη επιτυχία, διότι επιτυγχάνει µια δύσκολη αλλά 
ικανοποιητική ισορροπία µεταξύ των ποικίλων απόψεων που παραδοσιακά ενυπάρχουν στη 
διαδικασία ολοκλήρωσης. Αυτό που πρέπει να κάνουµε τώρα είναι να περάσουµε το µήνυµα 
αυτού του καλού αποτελέσµατος στον ευρωπαίο πολίτη ενόψει της διαδικασίας επικύρωσης. 
Θα ήταν ασυγχώρητο να χάσουµε την ευκαιρία να µεταφέρουµε στους πολίτες το σωστό 
µήνυµα για ένα συνταγµατικό κείµενο που καταρτίστηκε από ένα µοναδικό φορέα, όπως η 
Συνέλευση για το µέλλον της Ένωσης. Κατά την άποψή µου, οι επίτροποι µπορούν και 
πρέπει να διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο για τη διάδοση του καινοτόµου χαρακτήρα του 
συνταγµατικού µηνύµατος, αν και αυτό θα έπρεπε να γίνει µε πολιτικά πειστικό τρόπο, 
προσέχοντας να µη θίξουµε τα προνόµια που διαθέτουν τα κράτη µέλη όσον αφορά τη 
διαδικασία επικύρωσης και τις σχέσεις τους µε την κοινωνία των πολιτών.  
 
Όσον αφορά το µελλοντικό µου χαρτοφυλάκιο, χαιρετίζω την επέκταση της 
«συναρµοδιότητας» ως νοµικής βάσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας για τη λήψη µέτρων 
που θέτουν υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τα ιατρικά προϊόντα, αλλά και 
µέτρων που αφορούν την παρακολούθηση, την έγκαιρη επισήµανση και την καταπολέµηση 
σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Η δυνατότητα της Επιτροπής να 
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χρησιµοποιεί την ανοικτή µέθοδο συντονισµού αποτελεί επίσης καινοτοµία στον τοµέα 
αυτόν. Ωστόσο, κατά τη γνώµη µου, η διαδικασία επικύρωσης είναι η πραγµατική πρόκληση 
την οποία αντιµετωπίζουµε. 
 
Ασφαλώς, σε όσες περιπτώσεις οι καινοτοµίες τις οποίες εισάγει το σύνταγµα επιβάλλουν τη 
λήψη εκτελεστικών µέτρων κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, η Επιτροπή δεν πρέπει να 
αναµείνει την έναρξη ισχύος του συντάγµατος για να αρχίσει τις αναγκαίες 
προπαρασκευαστικές εργασίες. 
 
Τέλος, πιστεύω ακράδαντα ότι η Επιτροπή πρέπει σε όλες τις µελλοντικές ενέργειες και 
προτάσεις της να λαµβάνει πλήρως υπόψη της την προοπτική του νέους συντάγµατος, ενώ, 
όπου είναι δυνατόν και σκόπιµο, το πνεύµα του συντάγµατος πρέπει να κατευθύνει τις 
ενέργειές µας ήδη από τώρα. 
 
 
5.  Η στρατηγική της Λισσαβώνας αποτελεί δεκαετή στρατηγική που 

αποσκοπεί να καταστήσει την ΕΕ τη δυναµικότερη, πλέον 
ανταγωνιστική και αειφόρο οικονοµία στον κόσµο έως το 2010. Η 
στρατηγική της Λισσαβώνας περιλαµβάνει τους τρεις πυλώνες της 
αειφόρου ανάπτυξης: την οικονοµία, τις κοινωνικές υποθέσεις και το 
περιβάλλον. Το έτος 2010 θα συµπέσει µε τη λήξη της θητείας σας. Ως 
επίτροπος, σε ποιες ενέργειες θα προβαίνατε για να επιταχύνετε την 
πρόοδο των στόχων της Λισσαβώνας και, κατά την άποψή σας, ποιες 
θα έπρεπε να είναι οι κύριες προτεραιότητες; 

 
Η προσωπική µου άποψη είναι ότι η στρατηγική της Λισσαβώνας ήταν πολύ χρήσιµη, διότι 
έδωσε ένα «εργαλείο» διακυβέρνησης και ένα πλαίσιο δράσης για την επίτευξη ενός πολύ 
σηµαντικού στόχου της ΕΕ. Ωστόσο, οι επιδόσεις της Ένωσης ως προς την επίτευξη 
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων στον τοµέα αυτό δεν ήταν ικανοποιητικές. Αν και πρέπει να 
σηµειωθεί ότι δηµιουργήθηκαν από το 1999 και µετά πάνω από 6 εκατοµµύρια θέσεις 
εργασίας και ότι αρκετές αγορές βασικής σηµασίας άνοιξαν τελείως ή εν µέρει στον 
ανταγωνισµό, ωστόσο τα αποτελέσµατα των δράσεων που συνδέονται µε τη στρατηγική της 
Λισσαβώνας ήταν κατώτερα των προσδοκιών µας. 
 
Πιστεύω ότι τώρα είναι η στιγµή για τα κράτη µέλη της ΕΕ να αναλάβουν δράση. Είναι πολύ 
σηµαντικό οι εθνικές πρωτεύουσες να ενστερνιστούν τη στρατηγική της Λισσαβώνας σε 
εθνικό επίπεδο και να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα προωθώντας και εφαρµόζοντας 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Πρέπει επίσης να αντιµετωπιστούν επειγόντως οι 
καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη µεταφορά και την εφαρµογή της κοινοτικής 
νοµοθεσίας, καθώς και τα προβλήµατα στον τοµέα του συντονισµού. Είναι καιρός να δείξουν 
τα κράτη µέλη την αναγκαία πολιτική βούληση και δέσµευση και να δώσουν προτεραιότητα 
στη στρατηγική της Λισσαβώνας πάνω από τις εθνικές τους σκοπιµότητες. 
 
Χαιρετίζω τη δήλωση του νέου προέδρου της Επιτροπής, κ. Barroso, ότι: 
 

• θα συντονίζει προσωπικά όλες τις προσπάθειες για την αναζωογόνηση της 
στρατηγικής της Λισσαβώνας, 
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• θα διορίσει έναν αντιπρόεδρο, ο οποίος θα αναλάβει τη συντονισµένη εκπροσώπηση 
της Επιτροπής στο Συµβούλιο ανταγωνιστικότητας, και 

• θα συγκροτήσει οµάδα αρµοδίων επιτρόπων. 
 
Ως ένας από τους επιτρόπους που εµπλέκονται σ’ αυτή τη νέα προσπάθεια για ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, θα εργασθώ στενά µε τον πρόεδρο κ. Barroso, µε τους συναδέλφους 
µου στην Επιτροπή και µε το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να δώσουµε µια νέα ώθηση στην 
Ατζέντα της Λισσαβώνας. Πρόθεσή µου είναι οι πολιτικές και οι δράσεις που θα αναληφθούν 
στον τοµέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών να αποκτήσουν κεντρική θέση 
στο πλαίσιο αυτό. 
 
Η νέα Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε η επανεξέταση της Ατζέντας της Λισσαβώνας, το 
Μάρτιο του 2005, να αποτελέσει σηµαντικό βήµα για την αναζωογόνηση της όλης 
διαδικασίας. 
 
 
6.  Με ποιον τρόπο προτίθεστε να βελτιώσετε τη δηµόσια εικόνα της 

Επιτροπής; 
 
Είναι σαφές ότι ένα από τα κύρια στοιχεία στα οποία βασίζεται η νοµιµοποίηση της 
Επιτροπής είναι η ικανότητά της να εµφανίζεται ως φορέας που λειτουργεί µε διαφάνεια και 
που είναι σε θέση να παρέχει προστιθέµενη αξία στο µέσο πολίτη. 
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού - µεταξύ άλλων - θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν τα 
ακόλουθα µέτρα: 
 

• διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση 
• σαφείς και ξεκάθαρες πολιτικές, κατανοητές στον µέσο πολίτη. 
• στενή επαφή µε τους πολίτες, τους εκλεγµένους εκπροσώπους τους και την κοινωνία 

των πολιτών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι ο κάθε επίτροπος έχει να διαδραµατίσει έναν καίριο ρόλο: 
τόσο ως εκπρόσωπος του Θεσµικού Οργάνου ως συνόλου όσο και υπό την ιδιότητά του ως 
επιτρόπου αρµόδιου για ένα συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο. Το γεγονός ότι η Επιτροπή 
περιλαµβάνει έναν υπήκοο από κάθε κράτος µέλος αποτελεί µεγάλο πλεονέκτηµα, διότι κάθε 
Επίτροπος έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει το µήνυµα της Επιτροπής στη χώρα του 
χρησιµοποιώντας τη γλώσσα και την πολιτιστική του συγγένεια µε το λαό της χώρας του.  
 
Από την πλευρά µου, προτίθεµαι να εργαστώ σκληρά για το θέµα αυτό τόσο στην Κύπρο, 
όσο και σε όλη την ΕΕ, και να καταβάλω την προσπάθεια αυτή από κοινού µε τα αρµόδια 
µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλους σηµαντικούς εµπλεκόµενους παράγοντες. 
 
Τα παραπάνω ζητήµατα έχουν ακόµη µεγαλύτερη σηµασία για τον τοµέα της δηµόσιας 
υγείας και της προστασίας των καταναλωτών. Πρόκειται για θέµατα που έχουν να κάνουν µε 
την καθηµερινή ζωή των πολιτών. Εποµένως, µια θετική αντίληψη για το ρόλο της Επιτροπής 
στον τοµέα αυτόν, που θα την προωθήσουν τόσο η Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, έχει τεράστιες δυνατότητες για τη βελτίωση της εικόνας του Θεσµικού 
Οργάνου. 
 



                                                                                                 

 6

 
7.  Πώς αντιλαµβάνεστε τη λογοδοσία σας προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; 

Αποδίδω πολύ µεγάλη σηµασία στην υποχρέωση της Επιτροπής να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τόσο ως µέρος της δηµοκρατικής δοµής της Ένωσής µας αλλά και στο πλαίσιο 
της αναγκαίας δηµοκρατικής νοµιµοποίησης την οποία πρέπει να έχει η Επιτροπή. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το µόνο άµεσα εκλεγµένο θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά και παράγοντας που παραδοσιακά συνέβαλλε στην προώθηση της διαδικασίας 
ολοκλήρωσης. Αυτή η µοναδική σχέση Επιτροπής – Κοινοβουλίου πρέπει να βασίζεται σε 
ένα «συµβόλαιο εµπιστοσύνης», µε τα δύο όργανα να ασκούν τις ειδικές τους αρµοδιότητες 
προς το συµφέρον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κατά την άποψή µου, η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι φυσικοί σύµµαχοι. 

Από την πλευρά της Επιτροπής, πιστεύω ότι η εµπιστοσύνη αυτή πρέπει να διατηρηθεί µέσω 
µιας καθηµερινής συνεργασίας υψηλού επιπέδου καθώς και µέσω της βούλησης των 
επιτρόπων να είναι πάντα στη διάθεση των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
φροντίζοντας να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητές τους και παρέχοντας 
γρήγορα και µε σαφήνεια τις πληροφορίες που τους ζητούνται. Η παρατήρηση αυτή 
περιλαµβάνει επίσης την παροχή πληροφοριών για τους επιστηµονικούς συµβουλευτικούς 
φορείς που διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην καθηµερινή εργασία του τοµέα ευθύνης µου. 
 

Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι έχει ουσιώδη σηµασία η πλήρης τήρηση των δεσµεύσεων που 
έχει αναλάβει η Επιτροπή βάσει της συµφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Θα σεβαστώ απόλυτα όλες τις απαιτήσεις που 
περιλαµβάνονται στη συµφωνία αυτή. 

α. Από αυστηρώς πολιτική σκοπιά, θεωρείτε ότι σε περίπτωση 
αρνητικής έκβασης µιας ακρόασης ο ενδιαφερόµενος ορισθείς 
επίτροπος θα έπρεπε να αποσύρει την υποψηφιότητά του/της;  
Στο πλαίσιο της διαδικασίας που οδηγεί σε µια πλήρως νοµιµοποιηµένη και 
υπεύθυνη Επιτροπή, αποδίδω µεγάλη σηµασία στις κοινοβουλευτικές ακροάσεις. 
Για να λειτουργήσει εύρυθµα η στρατηγική συµµαχία µεταξύ του Κοινοβουλίου και 
της Επιτροπής, στην οποία προαναφέρθηκα, είναι πολύ σηµαντικό ο κάθε επίτροπος 
να απολαµβάνει εµπιστοσύνης. Μόνον έτσι η δουλειά µας θα είναι καρποφόρα σε 
όλη τη διάρκεια της θητείας µας. Βεβαίως, αυτό δεν επηρεάζει τη συλλογική ευθύνη 
της Επιτροπής, ως σώµατος, έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης µιας ακρόασης, θα αποδεχόµουν πλήρως τη αρχή 
που περιλαµβάνεται στη συµφωνία-πλαίσιο, σύµφωνα µε την οποία ο ορισθείς 
πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί να ζητήσει από ένα µέλος της Επιτροπής να 
παραιτηθεί, αν το Κοινοβούλιο δεν του εκφράσει την εµπιστοσύνη του. 

 
β. Μέχρι ποιο βαθµό θεωρείτε ότι είστε υπεύθυνος για τις απαντήσεις 

που δίνουν οι υπηρεσίες σας στο Κοινοβούλιο εν συνεχεία ερωτήσεων 
που διατυπώνονται από την επιτροπή αναφορών ή άλλες αρµόδιες 
επιτροπές; Σε περίπτωση που κληθείτε να δικαιολογήσετε ή να 
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εξηγήσετε παλαιότερες πράξεις ή παραλείψεις της Επιτροπής, σε ποιο 
βαθµό κρίνετε τον εαυτό σας υπεύθυνο έναντι του Κοινοβουλίου; 

Σύµφωνα µε τη συµφωνία-πλαίσιο, κάθε µέλος της Επιτροπής αναλαµβάνει πολιτική 
ευθύνη για τη δράση στον τοµέα της αρµοδιότητάς του. Ο κώδικας δεοντολογίας 
των επιτρόπων ορίζει ότι κάθε επίτροπος είναι υπόλογος έναντι του σώµατος των 
επιτρόπων για τις δραστηριότητές του/της, καθώς και για τις δραστηριότητες των 
υπηρεσιών του/της. Ο γενικός διευθυντής είναι υπόλογος έναντι του επιτρόπου και 
του σώµατος των επιτρόπων. 

Όταν αναλάβω τα καθήκοντά µου, θα ζητήσω πλήρη ενηµέρωση από τις υπηρεσίες 
µου για το αντικείµενο, τις ευθύνες, τα προβλήµατα και τους κινδύνους που 
σχετίζονται µε την καθηµερινή εργασία της Γενικής ∆ιεύθυνσης. Αν προκύψει 
κάποιο πρόβληµα, θα υποβάλω ταχύτατα προτάσεις για ανάληψη δράσης. Ωστόσο, 
στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ σηµαντικό να ενηµερώνω το Κοινοβούλιο για κάθε 
σηµαντική αλλαγή ή προσαρµογή που θα κρίνω ενδεχοµένως σηµαντικό να 
πραγµατοποιήσω, ιδίως εάν αυτές οι νέες ενέργειες αποσκοπούν στην αντιµετώπιση 
της προηγούµενης κατάστασης. 

Όσον αφορά τη σχέση µεταξύ των πολιτικών επιλογών που έγιναν στον τοµέα της 
αρµοδιότητάς µου πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου και των πολιτικών 
επιλογών που θα κάνω εγώ, προτίθεµαι βεβαίως να διασφαλίσω τη θεσµική 
συνέχεια και συνοχή. Ωστόσο, διατηρώ απολύτως το δικαίωµα να προτείνω αλλαγές 
στην πολιτική για την οποία είµαι υπεύθυνος, αν το κρίνω αναγκαίο και µε την 
επιφύλαξη της συλλογικής ευθύνης του σώµατος των επιτρόπων. 

γ. Πώς αντιλαµβάνεστε την έννοια της πολιτικής ευθύνης ενώπιον του 
Κοινοβουλίου για τις δραστηριότητες της δικής σας Γενικής 
∆ιεύθυνσης ή των δικών σας Γενικών ∆ιευθύνσεων; Με ποιες 
ενέργειες προτίθεστε να διασφαλίσετε την καλή διαχείριση της δικής 
σας Γενικής ∆ιεύθυνσης ή των δικών σας Γενικών ∆ιευθύνσεων; 

  

Με την επιφύλαξη της διάταξης της Συνθήκης σχετικά µε τη συλλογική ευθύνη του 
σώµατος των επιτρόπων, πιστεύω ότι ένας επίτροπος έχει υποχρέωση αναφοράς και 
διαφάνειας έναντι του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις δραστηριότητες της Γενικής 
∆ιεύθυνσης για την οποία είναι υπεύθυνος. Στο πλαίσιο αυτό, ο επίτροπος πρέπει να 
είναι το βασικό σηµείο αναφοράς για το Κοινοβούλιο όσον αφορά τα θέµατα που 
άπτονται του τοµέα πολιτικής για τον οποίο είναι αρµόδιος. Μόνο µ’ αυτές τις 
συνθήκες µπορεί το Κοινοβούλιο να ασκεί πλήρως το ρόλο του ως οργάνου 
πολιτικού ελέγχου. 

Για να είναι δυνατή η σωστή διαχείριση µιας Γενικής ∆ιεύθυνσης και για να µπορεί 
ο επίτροπος να ασκεί την εξουσία του στον τοµέα της αρµοδιότητάς του, ο Γενικός 
∆ιευθυντής πρέπει να είναι πλήρως υπόλογος σ’ αυτόν και στο σώµα των επιτρόπων 
όσον αφορά τη σωστή εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών που χαράσσονται 
από το σώµα των επιτρόπων και τον επίτροπο, µε πλήρη σεβασµό του κανονισµού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, του δηµοσιονοµικού κανονισµού, του 
εσωτερικού κανονισµού και των κανόνων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της 
διοικητικής και δηµοσιονοµικής µεταρρύθµισης της Επιτροπής. 
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Ο καθορισµός των µεθόδων εργασίας µεταξύ του επιτρόπου, του ιδιαιτέρου 
γραφείου του και της Γενικής ∆ιεύθυνσης θα αντικατοπτριστεί σε «∆ήλωση 
Αποστολής», η οποία θα συνταχθεί στην αρχή της θητείας µου. Προτίθεµαι να 
υλοποιήσω πλήρως το περιεχόµενο αυτής της ∆ήλωσης Αποστολής και να τη 
δηµοσιεύσω στον ιστοχώρο της Γενικής ∆ιεύθυνσης. Το ιδιαίτερο γραφείο µου και 
εγώ προσωπικά θα συµµετέχουµε επίσης ενεργά σε τακτικές συναντήσεις µε τα 
ανώτερα στελέχη της Γενικής ∆ιεύθυνσης τόσο για θέµατα πολιτικής όσο και για 
σχετικούς ελέγχους. Θα οργανώνονται επίσης συνεδριάσεις µε όλα τα µέλη του 
προσωπικού, προκειµένου να υπάρχει αµφίδροµη πληροφόρηση (feedback) και να 
δίνονται κίνητρα και ώθηση για την παραγωγή αποτελεσµάτων. 

 

8.   Πόσο σηµαντική θα θεωρούσατε την εφαρµογή της διοργανικής 
συνεργασίας (Επιτροπή-Κοινοβούλιο), κυρίως µε τις αρµόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές που άπτονται του δικού σας τοµέα 
αρµοδιότητας; Στο νέο αυτό πλαίσιο, ποια είναι κατά τη γνώµη σας η 
έννοια της λέξης «διαφάνεια» στο πλαίσιο της διοργανικής νοµοθετικής 
διαδικασίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου 
και της Επιτροπής συγκεκριµένα, και των διοργανικών σχέσεων 
γενικά; 

 
Θα ήθελα να υπογραµµίσω τη σταθερή µου πεποίθηση ότι η διαφάνεια και ο συνεχής 
διάλογος είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της διοργανικής συνεργασίας. 
 
Θεωρώ εξαιρετικά χρήσιµο το γεγονός ότι για πρώτη φορά θα συνεργαστώ µε ένα νέο 
κοινοβουλευτικό φορέα, δηλαδή µε την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του 
Καταναλωτή. Πιστεύω ότι ο διάλογος µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
κοινοβουλευτικής αυτής Επιτροπής θα ανοίξει νέους ορίζοντες, που θα καταστήσουν δυνατή 
την καλύτερη σύνδεση µεταξύ των προτεραιοτήτων που αφορούν την προστασία του 
καταναλωτή και των προτεραιοτήτων που έχουν να κάνουν µε την ενιαία αγορά. Θα 
επιδιώκω επίσης συνεχώς την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων συνεργασίας µε την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων, καθώς κα µε την Επιτροπή 
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 
Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι δεσµεύοµαι να εδραιώσω τη σχέση µεταξύ εµού και των 
αρµόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών από πλευράς διαλόγου, παρουσίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, καθώς και όσον αφορά τη συνεκτίµηση των απόψεων που διατυπώνουν αυτές 
οι επιτροπές. Επιθυµώ επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι θα είµαι πάντοτε στη διάθεση όλων 
των µελών των επιτροπών και να επαναλάβω την προθυµία µου να παρίσταµαι στις 
συνεδριάσεις των επιτροπών – τόσο µε δική σας όσο και µε δική µου πρωτοβουλία – και να 
δηµιουργήσω µια συνεχή µέθοδο εργασίας µεταξύ του προσωπικού µου, εµού του ιδίου και 
των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να ενηµερώνοµαι προσεκτικά για τις 
εκάστοτε ανησυχίες και να δίνω ταχεία και σαφή απάντηση. 
 
Η διαφάνεια αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να 
συµµετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προσφέρει στην Ένωση 
µεγαλύτερη νοµιµοποίηση µέσω της ενίσχυσης της υποχρέωσής της να λογοδοτεί στους 
πολίτες της. Είµαι αποφασισµένος να εφαρµόσω πλήρως τις διατάξεις που προβλέπονται σε 
διάφορες συµφωνίες σχετικά µε τη διαφάνεια στις διοργανικές σχέσεις, όπως είναι η 
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συµφωνία-πλαίσιο, η συµφωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής 
σχετικά µε τις διαδικασίες εφαρµογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου περί 
επιτροπολογίας και η διοργανική συµφωνία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας. ∆εσµεύοµαι 
απόλυτα να εφαρµόσω απαρέγκλιτα αυτές τις συµφωνίες και τον κανονισµό 1049/2001 
σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη και 
συνεχή ροή πληροφοριών στα άλλα όργανα και, µε τον τρόπο αυτό, θα συµβάλει στην 
αύξηση της διαφάνειας στα όργανα της ΕΕ. 
 
 
9. Ποια συγκεκριµένα µέτρα κρίνετε απαραίτητα προκειµένου να 

εξασφαλιστεί ότι η έννοια της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών 
θα εφαρµοστεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς σας; Έχετε κάποια 
πολιτική στρατηγική και ποιους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους 
κρίνετε απαραίτητους για την εφαρµογή αυτής της έννοιας της 
ισότητας σε όλους τους τοµείς που συνιστούν το χαρτοφυλάκιό σας; 

 
Όσον αφορά την πολιτική στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, το νέο πρόγραµµα για τη δηµόσια 
υγεία για την περίοδο 2003-2008 προβλέπει την ανάλυση των πληροφοριών για την υγεία µε 
βάση το φύλο. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν είναι αρµόδια για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας, ωστόσο οι πληροφορίες στη συλλογή των οποίων µπορεί να συµβάλει σε επίπεδο ΕΕ 
και οι εργασίες που µπορεί να υποστηρίξει µέσω της δικτύωσης των φορέων παροχής 
υπηρεσιών υγείας, µπορούν να αναδείξουν τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το 
κάθε φύλο και να συµβάλουν στον εντοπισµό βέλτιστων πρακτικών. Στον τοµέα αυτόν, 
µερικές από τις κυριότερες προκλήσεις θα είναι: (i) η ανάγκη ανάπτυξης στατιστικών και 
δεικτών κατά φύλο, (ii) η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων και (iii) η εφαρµογή της αρχής 
της «κατάρτισης των προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο». 
 
Όσον αφορά την πολιτική για τους καταναλωτές, οι δράσεις της ΕΕ προσφέρουν µια 
θαυµάσια ευκαιρία για τις γυναίκες, διότι οι γυναίκες είναι εκείνες οι οποίες πραγµατοποιούν 
τις περισσότερες συναλλαγές και έχουν συνήθως τα χαµηλότερα εισοδήµατα. Αν και η 
πολιτική για την προστασία των καταναλωτών δεν αποσκοπεί ειδικά στο να βοηθήσει τις 
γυναίκες περισσότερο απ’ ό,τι τους άνδρες, ωστόσο η εφαρµογή της στην πράξη θα τείνει να 
ωφελήσει περισσότερο τις γυναίκες. 
 
Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι οι τυχόν δράσεις πολιτικής που θα εισηγηθώ 
στους τοµείς της αρµοδιότητάς µου θα λαµβάνουν πλήρως υπόψη τους τη διάσταση της 
ισότητας µεταξύ των δύο φύλων. 
 
Όσον αφορά την ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στις υπηρεσίες µου, θα 
ήθελα να επισηµάνω ότι η εκπροσώπηση των γυναικών  στα διοικητικά στελέχη της Γ∆ 
υγείας και προστασίας των καταναλωτών (SANCO) είναι ήδη αρκετά ικανοποιητική, µε µία 
αναπληρώτρια γενική διευθύντρια, δύο διευθύντριες και τέσσερις προϊσταµένους µονάδων. 
Εξάλλου, το ποσοστό των διευθυντικών θέσεων µεσαίου επιπέδου (διευθυντής, προϊστάµενος 
µονάδας) που κατέχουν σήµερα στη Γ∆ SANCO οι γυναίκες είναι 24,1% έναντι 17,1% για το 
σύνολο της Επιτροπής. Προτίθεµαι να επιδιώξω την ισοµερή εκπροσώπηση των δύο φύλων 
στο ιδιαίτερο γραφείο µου από την 1η Νοεµβρίου. 
 
Υποστηρίζω κάθε πρόσθετο µέτρο που θα αποβλέπει στη διάθεση των οικονοµικών και 
ανθρώπινων πόρων που κρίνονται αναγκαίοι για την περαιτέρω προώθηση αυτών των καλών 
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αποτελεσµάτων. Χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των δηµοσιονοµικών 
πόρων για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο των νέων 
∆ηµοσιονοµικών Προοπτικών και ελπίζω ότι οι πόροι αυτοί θα συµβάλουν στην επίτευξη 
προόδου όσον αφορά την περαιτέρω ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο 
φύλων στα θέµατα της αρµοδιότητάς µου. 


