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KOMISSAARIEHDOKKAIDEN KUULEMINEN 
EUROOPAN PARLAMENTISSA 

EHDOKKAAN VASTAUKSET PARLAMENTIN 
KYSYMYKSIIN 

Markos Kyprianou 

(Terveys- ja kuluttaja-asiat) 

Osa A – Yleiset kysymykset 
 

I Henkilökohtaiset ja työkokemukseen liittyvät asiat 
 
 
1.  Minkä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueiden katsotte 

vaikuttaneen erityisesti nimitykseenne, ja mitä niistä pidätte erityisen 
merkittävinä tulevaa komission jäsenen roolia ajatellen? 

 
Olen hyvin nuoresta iästä ollut aktiivisesti mukana politiikassa ja pitänyt aina yllä tiiviitä 
suhteita niihin ihmisiin, joita olen edustanut. Seitsemäntoista vuoden ajan toimin useissa 
erilaisissa tehtävissä, joihin valinta tapahtui vaaleilla. Tämä kokemus opetti minua 
ymmärtämään ihmisten päivittäisiä ongelmia ja etsimään asianmukaisia ratkaisuja. Tähän 
kokemukseen sisältyy: 
 

• Kahdentoista vuoden kokemus kansallisen parlamentin toiminnasta, erityisesti 
ympäristö- ja oikeusasioiden valiokunnan jäsenenä, ulkoasioiden ja Eurooppa-asioiden 
valiokunnan varapuheenjohtajana ja myöhemmin valtiovarain- ja 
talousarviovaliokunnan puheenjohtajana. 

• Viiden vuoden kokemus EU:n ja Kyproksen ensimmäisen parlamentaarisen 
sekavaliokunnan jäsenenä. Sen avulla olen luonut tiiviit yhteydet Euroopan 
parlamentin jäseniin ja lisännyt tietämystäni EU:sta. 

• Viiden vuoden kokemus Nikosian kaupunginvaltuutettuna. Nikosia on jaettu 
kaupunki, ja sillä on omat erityisongelmansa. 

 
Uskon, että kokemukseni politiikasta sekä hallituskokemukseni valtiovarainhoidosta ja 
suunnittelusta vastaavana johtavana ministerinä ovat suoraan yhteydessä nimitykseeni ja 
tulevaan Euroopan komission jäsenen rooliin. 
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Samalla uskon, että oikeustieteellisestä koulutustaustastani on ratkaisevaa hyötyä terveys- ja 
kuluttaja-asioita koskevan EU:n politiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, sillä siinä 
vaaditaan monimutkaisten oikeudellisten säännösten vahvistamista ja soveltamista EU:n 
tasolla. 
Näillä aloilla on kaikille Euroopan kansalaisille merkitystä heidän jokapäiväisessä elämässään 
syntymästä aina kuolemaan saakka, ja olen sitoutunut parhaimman kykyni mukaan 
osoittamaan, että puheenjohtajan minuun kohdistama luottamus on perusteltua. 
 
 
II Riippumattomuus 
 
2.  Miten kuvailisitte velvollisuuttanne hoitaa tehtäviänne riippumattomasti 

ja miten aiotte konkreettisesti noudattaa tätä periaatetta? 
 
Olen täysin tietoinen siitä, että riippumattomuudella on keskeinen merkitys komissaarin 
työskentelyn kannalta. Yleisen edun määritys erilaisten alakohtaisten etujen joukosta onnistuu 
ainoastaan täydellisen riippumattomuuden tilanteessa ja ainoastaan silloin, jos kyseinen 
komissaari on täysin vapaa erityisistä etunäkökohdista ja jos mitkään tosiasialliset tai 
potentiaaliset eturistiriidat eivät vaikuta hänen poliittiseen arviointikykyynsä. Tämä pitää 
paikkansa erityisesti sen vuoksi, että objektiivinen yleisen edun arvioiminen Euroopan tasolla 
edellyttää kaikkien lukuisten ala- ja maakohtaisten etujen huolellista tarkastelua. 
 
Pidän tästä syystä perustamissopimuksen 213 artiklan 2 kohdasta johtuvia velvoitteita hyvin 
tärkeinä ja katson niiden olevan ehdottomia edellytyksiä työssäni. Työskennellessäni 
ministerinä omaksuin hyvin voimakkaat näkemykset riippumattomuudesta ja toimiessani 
viime kuukausina komissaarina olen todennut, miten tärkeää on pystyä työskentelemään 
ilman ulkopuolista vaikutusta ja pyrkiä löytämään yleinen etu erilaisten yksittäisten ja 
mahdollisesti keskenään ristiriitaisten intressien joukosta. Näistä syistä pyrin tarkasti 
noudattamaan velvoitetta olla hyväksymästä ohjeita keneltäkään ulkopuoliselta ja ryhdyn 
myös tarvittaviin varotoimiin välttääkseni mahdolliset eturistiriidat. 
 
Aion edelleen hoitaa tehtäväni täysin riippumattomana ja ilman minkään ulkopuolisen tahon 
vaikutusta. 
 
 
3.   Voitteko antaa Euroopan parlamentille yksityiskohtaisia tietoja 

viimeaikaisista ja nykyisistä taloudellisista ja poliittisista kytköksistänne 
ja toimistanne sekä muista sitoumuksista, jotka saattavat olla 
ristiriidassa tulevien tehtävienne kanssa? 

 
Korostan jälleen vakaata päätöstäni noudattaa täysimääräisesti niitä institutionaalisia ja 
eettisiä vaatimuksia, jotka ovat olennainen osa Euroopan komission jäsenen tehtävien 
hoitamista. 
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Aloittaessani komission jäsenenä kuluvan vuoden 1. toukokuuta esitin ja julkaisin 
(http://europa.eu.int/commissioners/interests/index) selvityksen kaikista taloudellisista 
yhteyksistäni ja omaisuudestani. 
 
Vahvistan kyseisen selvityksen sisällön todeksi ja haluaisin korostaa, että minulle uskottujen 
uusien politiikan alojen osalta ei ole olemassa muita mahdollisia eturistiriitoja. Aion koko 
toimikauteni ajan luonnollisesti noudattaa tiukasti kaikkia komissaarien toimintasäännöissä 
esitettyjä vaatimuksia ja saattaa kaikki asiaan kuuluvat tiedot ajan tasalle ja julkaista ne. 

 

III Euroopan unionin tulevaisuus 
 
 
4.   Nykyiset perussopimukset sitovat tietenkin komissiota ja sen jäseniä, 

kunnes sopimus Euroopan perustuslaista on saatu kokonaan 
ratifioiduksi. Koska sopimus perustuslaista kuitenkin on nyt hyväksytty, 
mihin toimiin komissio voi mielestänne ryhtyä jo ennen sopimuksen 
muodollista ratifiointia? 

 
Sopimus Euroopan perustuslaista on hyvin onnistunut, koska sillä on kyetty luomaan 
vaikeasti saavutettava mutta vakuuttava tasapaino yhdentymisprosessiin perinteisesti liittyvien 
mutta keskenään ristiriitaisten näkemysten välille. Tästä onnistumisesta on nyt välitettävä 
viesti Euroopan kansalaisille ratifiointiprosessia silmällä pitäen. Olisi anteeksiantamatonta, 
jos kansalaisille ei onnistuttaisi välittämään oikeaa viestiä perustuslakiasiakirjasta, jonka on 
laatinut Euroopan unionin tulevaisuutta käsitelleen valmistelukunnan kaltainen ainutlaatuinen 
elin. Komissaarit ovat mielestäni keskeisellä sijalla levitettäessä tietoa tästä uudesta 
perustuslaista. Tämä tehtävä on hoidettava poliittisessa mielessä vakuuttavasti varoen 
kuitenkin puuttumasta jäsenvaltioiden oikeuksiin ratifiointiprosessissa ja niiden suhteisiin 
kansalaisyhteiskuntaan. 
 
Oman tulevan salkkuni osalta suhtaudun myönteisesti ”jaettuun toimivaltaan” pohjautuvan 
oikeusperustan laajentamiseen kansanterveyden alalla niiden toimenpiteiden osalta, joilla 
asetetaan tiukat laatu- ja turvallisuusvaatimukset lääkkeille, ja vakavien rajatylittävien 
terveysuhkien seurantaa, varhaisvaroitustoimia ja torjuntaa koskevien toimenpiteiden osalta. 
Uutta tällä alalla on myös komission mahdollisuus turvautua avoimeen 
koordinointimenetelmään. Ratifiointiprosessi on kuitenkin mielestäni tulevaisuuden todellinen 
haaste. 
 
Lisäksi on selvää, että tapauksissa, joissa perustuslain mukanaan tuomat uudistukset 
edellyttävät komission esittämiä täytäntöönpanotoimia, komission ei pitäisi lykätä tarvittavia 
valmistelutöitä perustuslain voimaantuloon saakka. 
 
Uskon vakaasti, että komission olisi kaikissa tulevissa toimissaan ja ehdotuksissaan otettava 
uuden perustuslain tarjoama näkökulma täysimääräisesti huomioon, ja perustuslain henkeä 
olisi mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan noudatettava jo nyt. 
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5.  Lissabonin strategia on kymmenvuotisstrategia, jolla pyritään tekemään 

Euroopan unionista maailman dynaamisin, kilpailukykyisin ja kestävin 
talous vuoteen 2010 mennessä. Strategiaan sisältyvät kestävän 
kehityksen kolme pilaria: talous, sosiaaliasiat ja ympäristö. 
Toimikautenne päättyy juuri vuoteen 2010. Miten Te komission 
jäsenenä toimisitte vauhdittaaksenne Lissabonin tavoitteiden 
toteutumista, ja mitkä olisivat mielestänne tärkeimmät painopistealueet? 

 
Henkilökohtaisen näkemykseni mukaan Lissabonin strategia on ollut hyödyllinen, sillä se on 
tarjonnut hallintovälineen ja toimintapuitteet pyrittäessä yhteen EU:n merkittävään 
tavoitteeseen. Unioni ei kuitenkaan ole tyydyttävästi onnistunut saamaan aikaan tuloksia. 
Vaikka onkin muistettava, että vuodesta 1999 lähtien on luotu yli kuusi miljoonaa työpaikkaa 
ja useita keskeisiä markkinoita on avattu kilpailulle joko kokonaan tai osittain, Lissabonin 
strategiaan liittyvien toimien tulokset eivät ole olleet odotusten mukaisia. 
 
EU:n jäsenvaltioiden on nyt mielestäni ryhdyttävä toimiin. Niiden on omaksuttava 
Lissabonin strategia kansallisella tasolla ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin rakenneuudistusten 
saattamiseksi alulle ja toteuttamiseksi. Myös viivästyksiin täytäntöönpanossa ja 
täytäntöönpanon valvonnassa sekä koordinoinnin puutteisiin olisi puututtava kiireesti. 
Jäsenvaltioiden on korkea aika osoittaa tarvittavaa poliittista tahtoa ja sitoutumista ja antaa 
Lissabonin strategialle etusija kansallisiin näkökohtiin nähden. 
 
Suhtaudun myönteisesti puheenjohtajaehdokas Barroson ilmoitukseen 
 

• koordinoida henkilökohtaisesti kaikkia toimia Lissabonin strategian piristämiseksi 
• nimittää varapuheenjohtaja varmistamaan komission yhtenäinen edustus 

kilpailukykyneuvostossa ja 
• perustaa asiaa käsittelevien komissaarien ryhmä. 

 
Yhtenä näissä kilpailukyvyn kasvattamiseen tähtäävissä pyrkimyksissä mukana olevana 
komissaarina tulen työskentelemään tiiviisti puheenjohtaja Barroson, komission muiden 
kollegojen sekä parlamentin kanssa sen varmistamiseksi, että Lissabonin toimintasuunnitelma 
saisi uutta vauhtia. Aikomuksenani on, että terveys- ja kuluttaja-asioihin liittyvät 
toimintalinjat ja toimet pääsisivät tältä osin keskeiseen asemaan. 
 
Uusi komissio aikoo varmistaa, että Lissabonin toimintasuunnitelman tarkastelu maaliskuussa 
2005 muodostaa tärkeän askelen koko prosessin käynnistämisessä uudelleen. 
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6.   Miten aiotte parantaa komission julkista kuvaa? 
 
Minusta on selvää, että yksi tärkeimmistä tekijöistä, joihin komission legitimiteetti nojautuu, 
on se, että komissio pystyy antamaan itsestään kuvan avoimena elimenä, joka kykenee 
tuottamaan lisäarvoa tavalliselle kansalaiselle. 
 
Mielestäni tämän tavoitteen – ja muidenkin tavoitteiden – saavuttamisen kannalta on 
välttämätöntä saada aikaan 
 

• päätöksenteon ja hallinnon avoimuus 
• selkeät ja hyvin määritellyt toimintalinjat, jotka ovat keskivertokansalaisen kannalta 

ymmärrettäviä 
• läheiset yhteydet kansalaisiin, heidän vaaleilla valittuihin edustajiinsa ja 

kansalaisyhteiskuntaan. 
  
Uskon, että jokaisella yksittäisellä komissaarilla on tältä osin hyvin merkittävä rooli: sekä 
koko toimielimen edustajana että tietystä salkusta vastaavana komissaarina. Kollegion 
kokoonpanosta – yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta – on suurta etua, koska kukin jäsen voi 
oman maansa kielen ja kulttuurin tuntemuksen ansiosta välittää komission viestin kyseisen 
maan kansalaisille. 
 
Aion omalta osaltani työskennellä tältä osin ahkerasti niin Kyproksen kuin koko EU:n 
puolesta ja tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin jäsenten ja muiden merkittävien 
sidosryhmien kanssa. 
 
Edellä mainitut näkökohdat ovat erityisen merkittäviä kansanterveys- ja kuluttaja-asioiden 
ollessa kyseessä. Nämä kysymykset liittyvät kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Komissio 
ja Euroopan parlamentti pyrkivät kummatkin edistämään positiivista käsitystä komission 
roolista tällä alalla, millä saattaa olla suunnaton myönteinen vaikutus komission julkiseen 
kuvaan. 
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7.  Miten katsotte olevanne vastuussa Euroopan parlamentille? 

Minulla on hyvin vahva näkemys komission vastuusta Euroopan parlamentille niin osana 
unionin demokraattista rakennetta kuin sen välttämättömän demokraattisen legitimiteetin 
kannalta, jota komissio tarvitsee. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin toimielimistä 
ainoa suorilla vaaleilla valittu, ja se on lisäksi toimija, jonka rooli on perinteisesti työntänyt 
yhdentymisprosessia eteenpäin. Komission ja parlamentin ainutkertaisen suhteen olisi 
perustuttava molemminpuoliseen luottamukseen siten, että kumpikin toimielin käyttää omia 
erityisoikeuksiaan Euroopan yhdentymisen hyväksi. Komissio ja Euroopan parlamentti ovat 
mielestäni luonnollisia yhteistyökumppaneita. 

Mielestäni komission olisi pidettävä yllä tätä luottamussuhdetta tekemällä päivittäin 
laajamittaista yhteistyötä parlamentin kanssa, antamalla Euroopan parlamentin jäsenille aina 
mahdollisuus kuulla komissaareja, varmistamalla komissaarien toiminnan avoimuus sekä 
tarjoamalla ripeästi selkeää tietoa. Tämä koskee myös niitä tieteellisiä neuvoa-antavia elimiä 
koskevia tietoja, joilla on keskeinen asema omaan toimenkuvaani kuuluvassa päivittäisessä 
työskentelyssä. 
 

Näiltä osin on mielestäni ehdottoman välttämätöntä noudattaa Euroopan parlamentin ja 
komission välisiä suhteita koskevasta puitesopimuksesta johtuvia komission sitoumuksia 
kaikessa laajuudessaan. Aion noudattaa kaikkia sopimukseen sisältyviä vaatimuksia 
kokonaisuudessaan.  

a. Oletteko pelkästään poliittiselta kannalta katsoen sitä mieltä, että 
asianomaisen komission jäsenehdokkaan olisi vedettävä 
ehdokkuutensa takaisin siinä tapauksessa, että parlamentin järjestämä 
kuuleminen johtaa kielteiseen lausuntoon? 
Pidän parlamentin järjestämiä kuulemisia erittäin tärkeänä osana sitä prosessia, 
jonka pohjalta saadaan muodostettua täysin legitiimi ja vastuuvelvollinen komissio. 
Jotta edellä mainittu parlamentin ja komission strateginen liitto toimisi käytännössä, 
jokaisen komissaarin on omalta osaltaan ehdottomasti nautittava luottamusta 
menestyksekkään työskentelyn takaamiseksi koko toimikauden ajan. Tämän ei 
luonnollisestikaan pidä käsittää heikentävän kollegiona toimivan komission 
kollektiivista vastuuta suhteessa Euroopan parlamenttiin.  

Jos kuuleminen johtaa kielteiseen lausuntoon, hyväksyn täysin sen 
puitesopimuksessa määritellyn periaatteen, että komission puheenjohtajaehdokas voi 
pyytää komissaariehdokasta eroamaan, jos parlamentti epää häneltä luottamuksensa. 

 
b. Missä määrin katsotte olevanne vastuussa vastauksista, jotka 

yksikkönne laativat parlamentille sen vetoomusvaliokunnan tai 
muiden asiasta vastaavien valiokuntien esittämien pyyntöjen johdosta? 
Jos Teitä kehotetaan perustelemaan tai selittämään komission aiempia 
toimia tai laiminlyöntejä, missä määrin katsotte olevanne  
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vastuuvelvollinen parlamentille? 
 

Puitesopimuksen mukaan kukin komissaari on poliittisesti vastuussa omasta 
toimivalta-alueestaan. Komissaarien toimintasäännöissä määrätään, että kukin 
komissaari vastaa kollegiolle omasta toiminnastaan ja osastonsa toiminnasta. 
Pääjohtaja on vastuussa komissaarille ja kollegiolle. 

Aloittaessani tehtävässäni odotan, että osastoni informoi minua täysimääräisesti 
pääosaston päivittäisen työnkuvan laajuudesta sekä siihen liittyvistä vastuualueista, 
ongelmista ja vaaroista. Jos ongelmia esiintyy, aion pikaisesti tehdä 
toimintaehdotuksia. Ehdotuksia tehdessäni on kuitenkin mielestäni tärkeää pitää 
parlamentti ajan tasalla kaikkien niiden merkittävien muutosten tai mukautusten 
suhteen, joita saatan katsoa tarpeelliseksi toteuttaa erityisesti, jos näillä uusilla 
toimilla pyritään käsittelemään aiemmin syntynyttä tilannetta. 

Mitä tulee vastuualueellani ennen minun kauttani tehtyjen poliittisten valintojen ja 
omien poliittisten valintojeni väliseen suhteeseen, aion luonnollisesti varmistaa 
jatkuvuuden ja yhtenäisyyden toimielimen työskentelyssä. Varaan kuitenkin itselleni 
täyden oikeuden ehdottaa tarpeellisiksi katsomiani muutoksia vastuullani olevaan 
toimintalinjaan tämän heikentämättä mitenkään kollegion vastuuta. 

c. Millaisessa poliittisessa vastuussa katsotte olevanne parlamentille 
pääosastonne tai -osastojenne toiminnasta? Mihin toimiin aiotte 
ryhtyä varmistaaksenne, että pääosastoanne tai -osastojanne 
hallinnoidaan hyvin? 

  

Heikentämättä kollegion kollektiivista vastuuta koskevaa perustamissopimuksen 
määräystä uskon, että komissaarin velvollisuutena on raportoida avoimesti 
parlamentille vastuullaan olevan pääosaston toiminnasta. Komissaarin on tällaisessa 
tilanteessa toimittava parlamenttiin nähden ensisijaisena yhteyspisteenä omaan 
politiikan alaansa liittyvien asioiden osalta. Ainoastaan tällaisissa olosuhteissa 
parlamentti voi täysipainoisesti hoitaa poliittisen valvontatehtävänsä. 

Jotta pääosaston hallinto olisi asianmukaista ja jotta komissaari voisi käyttää 
toimivaltaansa omalla vastuualueellaan, pääjohtajan on täysimääräisesti vastattava 
komissaarille ja kollegiolle siitä, että kollegion ja komissaarin asettamia ohjeita 
toteutetaan asianmukaisesti ottaen kokonaisuudessaan huomioon henkilöstösäännöt, 
varainhoitoasetuksen, työjärjestyksen sekä osana komission hallinnon ja 
varainhoidon uudistusta vahvistetut säännöt. 
Komissaarin, kabinetin ja pääosaston välisten työskentelymenetelmien määrittely 
käy ilmi tehtävänkuvauksesta, joka laaditaan toimikauteni alussa. Aion panna tämän 
tehtävänkuvauksen kokonaisuudessaan täytäntöön ja julkaista sen pääosaston www-
sivustossa. Kabinettini ja minä aiomme myös aktiivisesti olla mukana sekä 
toimintalinjaa että tarkastuksia ja valvontaa käsittelevissä säännöllisissä kokouksissa 
pääosaston ylimmän johdon kanssa. Lisäksi järjestetään tapaamisia koko henkilöstön 
kanssa palautteen saamiseksi ja tuloksiin motivoimiseksi.  
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8.   Miten tärkeänä pidätte yhteistyötä toimielinten (komission ja 
parlamentin) välillä ja etenkin vastuualueeseenne liittyvien valiokuntien 
kanssa? Mikä on mielestänne tässä uudessa tilanteessa avoimuuden 
merkitys Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston välisessä 
lainsäädäntöprosessissa sekä yleisesti toimielinten välisissä suhteissa? 

 
Haluan tuoda esiin vankan käsitykseni avoimuudesta ja jatkuvasta vuoropuhelusta 
toimielinten välisen yhteistyön peruskivinä. 
 
Mielestäni on erityisen hyödyllistä päästä nyt ensimmäistä kertaa tekemään yhteistyötä uuden 
parlamentin elimen eli sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kanssa. Uskon, että 
komission ja tämän uuden valiokunnan välinen vuoropuhelu avaa uusia näköaloja, koska 
kuluttajansuojaan ja sisämarkkinoihin liittyvät ensisijaiset tavoitteet voidaan näin paremmin 
yhdistää keskenään. Pyrin myös jatkuvasti luomaan vahvat yhteistyösuhteet ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaan sekä maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokuntaan. 
 
Haluan tehdä selväksi, että sitoudun vahvistamaan suhdettani parlamentin valiokuntiin 
vuoropuhelun, kokouksiin osallistumisen ja tiedonvaihdon avulla sekä ottamalla valiokuntien 
ilmaisemat näkemykset huomioon. Haluan lisäksi vakuuttaa olevani täysin kaikkien 
valiokuntien jäsenten käytettävissä ja olevani halukas osallistumaan valiokuntien kokouksiin 
– niin parlamentin kuin omasta aloitteestani. Lisäksi haluan luoda pysyvät 
työskentelymenetelmät oman henkilöstöni, itseni ja parlamentin jäsenten välille, jotta 
erityisnäkökohdat tulisivat kuulluiksi ja jotta niihin voitaisiin tarjota ripeä ja selkeä vastaus.  
 
Avoimuudella on suuri merkitys sen kannalta, että kansalaiset voivat osallistua tiiviimmin 
päätöksentekoprosessiin, ja unioni voi sen ansiosta laajemman vastuuvelvollisuuden kautta 
nauttia lisääntyneestä legitimiteetistä. Olen päättänyt täysipainoisesti panna täytäntöön 
avoimuutta toimielinten välisissä suhteissa koskevien sopimusten määräykset – kyseeseen 
tulevat muun muassa puitesopimus, komiteamenettelystä tehdyn neuvoston päätöksen 
1999/468/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehty Euroopan 
parlamentin ja komission välinen sopimus sekä paremmasta lainsäädännöstä tehty 
toimielinten välinen sopimus. Sitoudun vahvasti noudattamaan näitä sopimuksia sekä 
asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annettua asetusta (EY) N:o 1049/2001, joka 
turvaa esteettömän ja jatkuvan tietojen toimittamisen muille toimielimille ja edistää näin 
osaltaan EU:n toimielinten avoimuutta. 
 
 
9.   Minkä konkreettisten toimenpiteiden katsotte olevan tarpeen, jotta 

varmistetaan, että sukupuolinäkökulma sisällytetään oman alanne 
toimintalinjoihin? Onko Teillä toimintastrategiaa 
sukupuolinäkökulman huomioon ottamista varten, ja mitä taloudellisia 
ja henkilöresursseja valtavirtaistamiseen mielestänne tarvitaan omalla 
toimialallanne? 

 
Kansanterveyspolitiikan osalta uudessa kansanterveysohjelmassa vuosiksi 2003–2008 
edellytetään terveyttä koskevien tietojen erittelyä sukupuolittain. Vaikka komissio ei ole 
vastuussa terveyspalvelujen järjestämisestä, tiedot, joita se voi auttaa keräämään EU:n tasolla, 
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sekä työskentely, jota se voi edistää muodostamalla terveydenhuoltoalalla toimivien elimien 
verkostoja, voivat tuoda esiin sukupuolikohtaisia ongelmia ja auttaa määrittelemään parhaita 
toimintatapoja. Näiltä osin tärkeimpiin haasteisiin lukeutuvat seuraavat: i) tarve kehittää 
sukupuolikohtaisia tilastoja ja indikaattoreita, ii) tarvittavien resurssien jakaminen sekä iii) 
tasa-arvonäkökohtien ottaminen huomioon talousarvion laadinnassa. 
 
Kuluttajapolitiikan alalla EU:n toimet tarjoavat naisille erinomaisen mahdollisuuden, sillä he 
toteuttavat suurimman osan liiketoimista ja heillä on yleensä pienemmät tulot. Vaikka 
kuluttajapolitiikkaa ja kuluttajansuojaa ei ole nimenomaisesti suunniteltu auttamaan naisia 
enemmän kuin miehiä, käytännössä niistä aiheutuu suurempaa hyötyä naisille. 
 
Haluan vakuuttaa parlamentille, että suosittelenpa toimivaltaani kuuluvalla alalla mitä tahansa 
poliittista toimea, lähtökohtana on aina sukupuolten tasa-arvoon liittyvien näkökohtien 
ottaminen huomioon täysipainoisesti. 
 
Mitä tulee sukupuolinäkökohtien ottamiseen huomioon yksiköissäni, naiset ovat jo hyvin 
esillä terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston johdossa, sillä varapääjohtajan lisäksi 
johtajista kaksi ja yksikönpäälliköistä neljä on naisia. Naisten osuus keskijohdon paikoista 
(johtaja, yksikönpäällikkö) on tässä pääosastossa 24,1 prosenttia verrattuna 17,1 prosenttiin 
koko komissiossa. Omalta osaltani pyrin sukupuolten tasa-arvoiseen edustukseen omassa 
kabinetissani 1. marraskuuta alkaen. 
 
Tuen kaikkia lisätoimia niiden taloudellisten ja henkilöresurssien saamiseksi käyttöön, joiden 
katsotaan olevan tarpeen näiden hyvien tulosten edistämiseksi lisää. Arvostan komission 
ehdotusta terveys- ja kuluttaja-asioihin käytettävien taloudellisten resurssien lisäämisestä 
uusien rahoitusnäkymien puitteissa ja toivon, että näillä määrärahoilla myös osaltaan 
edistetään sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamista tällä toimialalla.  


