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                                                                                                          HU 
 

EURÓPAI PARLAMENTI MEGHALLGATÁSOK  

Markos KYPRIANOU 

 BIZTOSJELÖLT ÁLTAL A KÉRDÉSSORRA ADOTT 
VÁLASZOK 

(Egészségügy és fogyasztóvédelem) 

A. rész – Általános kérdések 
 

I. Személyes és szakmai kérdés 
 
 
1.  Ön szerint személyes képesítéseinek és szakmai tapasztalatának mely 

aspektusai különösen jelentősek jelöltsége és leendő biztosi szerepe 
tekintetében?  

 
Már igen fiatal korom óta aktívan részt veszek a politikában, és mindig is közeli kapcsolatot 
tartottam fenn a néppel, amelyet szolgálok. 17 éven át tisztségek széles körének betöltésére 
választottak meg, ami lehetővé tette, hogy megértsem az emberek hétköznapi problémáit, és 
megfelelő megoldást találjak rájuk. Ezek a következők: 
 

• 12 éves parlamenti tapasztalat különösképpen a Környezetvédelmi és Jogi Bizottság 
tagjaként, a Kül- és Európai Ügyek Bizottságának elnökhelyetteseként, majd később a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökeként. 

• öt éves tapasztalat az EU és Ciprus közötti első közös parlamenti bizottság tagjaként, 
ami lehetővé tette, hogy közeli kapcsolatot építsek ki a parlamenti képviselőkkel, és 
jobban megértsem az EU lényegét; 

• öt éves megbízatásom helyhatósági tanácsosként a megosztott Nicosia városban a 
maga különleges problémáival és nehézségeivel. 

 
Úgy vélem, hogy a pénzügyekért és gazdaságtervezésért felelős rangidős miniszteri 
tisztségemből származó kormányzati tapasztalattal párosuló politikai hátterem közvetlenül 
összefügg jelölésemmel és az Európai Bizottság tagjaként leendő szerepemmel. 
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Ugyanakkor úgy gondolom, hogy jogi képzettségem kulcsfontosságú lesz az egészségügyi és 
fogyasztóvédelmi EU-politikák megtervezésében és végrehajtásában, hiszen ezen a területen 
összetett jogi keret létrehozására és annak EU-szintű alkalmazására van szükség. 
Ezek olyan területek, amelyek az európaiak mindennapi életére születésüktől halálukig 
kihatnak. Elkötelezettséget vállalok az iránt, hogy képességeim legjavát nyújtsam az elnök 
belém vetett bizalmának igazolása érdekében. 
 
 
II. Függetlenség 
 
2.  Hogyan értelmezi arra vonatkozó kötelezettségét, hogy függetlenségét 

megőrizve kell betöltenie tisztségét, és a gyakorlatban hogyan tervezi 
ennek megvalósítását? 

 
Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy egy biztos munkájában a függetlenség 
kulcsfontosságú szerepet játszik. Az ágazat-specifikus érdekek egyvelegéből az általános 
érdek felismerése kizárólag teljes mértékben független tisztségben érhető el, és csak abban az 
esetben, ha az adott biztos maximálisan elhatárolódik az egyedi érdekektől, és semmiféle 
meglévő vagy esetleges konfliktus nem befolyásolja politikai értékelését. Ez már csak azért is 
igaz, mivel az általános érdek európai szintű tárgyilagos szintézise megköveteli valamennyi 
ágazati és országspecifikus érdek alapos felülvizsgálatát. 
 
Ebből adódóan nagy jelentősséget tulajdonítok a Szerződés 213. cikkének (2) bekezdéséből 
származó kötelezettségeknek, és munkám sine qua non-jának tartom őket. Miniszterként 
erőteljes függetlenségi nézetet alakítottam ki, és a Bizottság tagjaként az elmúlt néhány 
hónapban felismertem, mennyire fontos az, hogy külső befolyás nélkül lehessen dolgozni, és a 
specifikus és esetlegesen összeütköző érdekekből az általános érdek megtalálására 
törekedjünk. Mindez igen elővigyázatossá tesz nemcsak a külső utasítások el nem fogadására 
irányuló kötelezettségemben, hanem a szükséges meghozandó óvintézkedésekben is az 
esetleges érdekellentétek elkerülése végett. 
 
Teljesen függetlenül és mindennemű külső befolyás nélkül kívánom folytatni 
kötelezettségeim teljesítését. 
 
 
3.   Részletezné az Európai Parlament számára közelmúltbeli és jelenlegi 

üzleti, pénzügyi és politikai érdekeltségeit és tisztségeit, valamint egyéb 
kötelezettségvállalásait, amelyek leendő feladataival összeférhetetlenek 
lehetnek? 

 
Újra ki szeretném hangsúlyozni az irányú elkötelezettségemet, hogy teljes mértékben eleget 
tegyek az intézményi és erkölcsi követelményeknek, amelyek az Európai Bizottság tagjaként 
kötelezettségeim teljesítésének szerves részei. 
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Május 1-jei hivatalba lépésemmel pénzügyi érdekeimről és vagyonomról benyújtottam és 
közzétettem egy nyilatkozatot (http://europa.eu.int/commissioners/interests/index). 
 
E nyilatkozat tartalmát ezennel megerősítem, és hangsúlyozni kívánom, hogy a rám ruházott 
új politikai területeket illetően nem létezik semmilyen más esetleges érdekellentétre adó ok. 
Magától értetődően maximálisan be kívánom tartani a biztosokra vonatkozó magatartási 
kódexben szereplő valamennyi követelményt megbízatásom teljes ideje alatt, és egyben 
minden releváns információt naprakészen közzéteszek.  

 

III. Az Európai Unió jövője 
 
 
4.   Az Alkotmányos Szerződés teljes ratifikációjáig a Bizottságot és tagjait 

nyilvánvalóan a jelenleg hatályos szerződések kötelezik. Mivel az 
Alkotmányos Szerződés elfogadásra került, Ön szerint a Bizottság még a 
hivatalos ratifikációt megelőzően milyen intézkedéseket tehet?  

 
Az Alkotmányos Szerződés igen sikeresnek mondható, hiszen kemény munka eredményeként 
ugyan, de meggyőző áthidaló megoldást talált az integráció folyamatát hagyományosan 
jellemző ellentétben álló nézetek problémájára. Ennek a jó eredménynek az üzenetét el kell 
juttatnunk az európai polgárokhoz a ratifikációs eljárásra való tekintettel. Megbocsáthatatlan 
lenne kihagyni az alkalmat, hogy helyesen tájékoztassuk az embereket az alkotmányos 
dokumentumról, amelyet egy egyedülálló szerv, az Európa jövőjéről tanácskozó Konvent 
állított össze. Véleményem szerint a biztosok szerepe kulcsfontosságú az alkotmányos üzenet 
újszerűségének terjesztésében, noha ezt politikailag meggyőző módon kell megtenni, és 
figyelemmel kell lenni arra, hogy nehogy keresztezze a ratifikációs eljárásban a tagállamok 
előjogait és a civil társadalommal való kapcsolatait. 
 
Leendő tárcámat illetően örömmel látom a „megosztott hatáskör” jogalap kiterjesztését a 
közegészségügy területén olyan intézkedések érdekében, amelyek magas minőségi és 
biztonsági mércét állítanak a gyógyszerkészítményekkel szemben, megfelelő ellenőrzést 
biztosítanak, és egyben időben felhívják a figyelmet az egészséget veszélyeztető, határokon 
átnyúló komoly problémákra. A Bizottság azon lehetősége, hogy a nyitott koordinációs 
módszerhez folyamodjon szintén újszerű ezen a területen. Úgy gondolom azonban, hogy a 
ratifikációs eljárás jelenti az igazi kihívást előttünk. 
 
Olyan esetben, ahol az Alkotmány hozta újítások a Bizottság által javasolt intézkedések 
végrehajtását igénylik, a Bizottságnak a szükséges előkészületi munkák elkezdéséhez 
természetesen nem szabad megvárnia az Alkotmány hatályba lépését.  
 
Végül szilárd meggyőződésem, hogy a Bizottságnak minden jövőbeli fellépése és javaslata 
során teljes mértékben figyelembe kell vennie a leendő új Alkotmányt, és amennyire 
lehetséges és szükséges, mostantól fogva az Alkotmány szellemét kell követnie. 
 
 
 

http://europa.eu.int/commissioners/interests/index
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5.   A lisszaboni stratégia tíz évre szól, és célja, hogy az Európai Unió 2010-

re a világ legdinamikusabb, legversenyképesebb és leginkább 
fenntartható gazdaságává váljon. A lisszaboni stratégia magában 
foglalja a fenntartható fejlődés három pillérét: a gazdasági, a szociális 
és a környezetvédelmi kérdéseket. Az Ön hivatali ideje is 2010-ben ér 
véget. Biztosként Ön mit tenne a lisszaboni célok gyorsabb 
megvalósítása érdekében, és Ön szerint melyek legyenek a fő 
célkitűzések? 

 
Személy szerint úgy gondolom, hogy a lisszaboni stratégia hasznos volt az EU fő 
célkitűzéseinek elérése érdekében kormányzási eszköz és intézkedési keret biztosítására. Az 
Unió teljesítménye ezen eredmények elérése tekintetében azonban nem volt kielégítő. 
Miközben 1999 óta több mint 6 millió munkahely jött létre, és több kulcsfontosságú piac 
teljesen vagy részlegesen megnyílt a verseny számára, a lisszaboni stratégiával összefüggő 
fellépések következményei várakozáson alul maradtak. 
 
Úgy vélem, eljött az idő, hogy az EU-tagállamok a tettek mezejére lépjenek. 
Kulcsfontosságú, hogy a nemzeti fővárosok a lisszaboni stratégiát nemzeti szinten vállalják 
fel, és meghozzák a szükséges intézkedéseket a strukturális reformok vállalására és 
végrehajtására. Az átültetésben és végrehajtásban bekövetkezett késedelmi problémákat, 
valamint a koordinációs hiányosságokat sürgősen orvosolni kell. Ideje, hogy a tagállamok 
megfelelő politikai szándéknak és kötelezettségvállalásnak adjanak hangot, és a nemzeti 
aggályokon túlmenően a lisszaboni stratégiát tartsák nagyobb prioritásúnak.  
 
Örömmel látom Barroso elnökjelölt bejelentését, amennyiben:  
 

• személyesen koordinálja a lisszaboni stratégia újraélesztésére irányuló erőfeszítéseket, 
• alelnököt nevez ki a Versenyképességi Tanácsban koherens bizottsági képviselet 

biztosítása érdekében, és 
• megalakítja az érintett biztosok csoportját. 

 
Az egyik olyan biztosként, aki érintett ebben az új versenyképességi mozgalomban szorosan 
együttműködöm Barroso elnökkel, a bizottsági kollégákkal és a Parlamenttel annak 
biztosítása érdekében, hogy a lisszaboni agenda friss, új lendületet kapjon. Azt szeretném, 
hogy az egészségügyi és fogyasztóvédelmi politikák és fellépések szükség szerint ebben az 
összefüggésben központi szerephez jussanak. 
 
Az új Bizottság garantálja, hogy a lisszaboni agenda 2005. márciusi felülvizsgálata fontos 
lépést jelent az egész folyamat újrakezdésében. 
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6.   Hogyan kívánja javítani a Bizottságról alkotott általános képet?  
 
Számomra egyértelmű, hogy az egyik kulcsfontosságú elem, amelyen a Bizottság legitimitása 
alapul, hogy olyan átlátható szervnek tudják tekinteni, amely az átlagpolgár számára 
többletértéket tud nyújtani.  
 
E célkitűzés elérése érdekében úgy vélem, többek között a következő lépésekre van szükség: 
 

• átláthatóság a döntéshozatalban és az irányításban 
• világos és jól meghatározott politikák, amelyek érthetőek az átlagpolgár számára  
• közeli kapcsolat az emberekkel, általuk megválasztott képviselőikkel és a civil 

társadalommal 
  
Ebben az összefüggésben meggyőződésem, hogy minden egyes biztos fontos szerepet játszik: 
az intézmény teljes egészének képviselőjeként és egy adott tárca biztosaként egyaránt. Az a 
tény, hogy a bizottsági testületben a tagállamok egy-egy fővel képviseltetik magukat nagy 
előnyt jelent, mivel minden tag kedvező helyzetben van ahhoz, hogy népének nyelve és 
kulturális rokonsága segítségével eljuttassa a Bizottság üzenetét saját országába.  
 
A magam részéről Ciprusért – és egyben az egész EU-ért – keményen kívánok ezen dolgozni, 
és mindezt az érintett parlamenti képviselőkkel és más érdekelt felekkel összefogva teszem. 
 
A fent említett szempontok még inkább relevánsak, ha a közegészségügyi és 
fogyasztóvédelmi tárcára alkalmazzuk őket. Ezek olyan kérdések, amelyek a polgárok 
mindennapi életét befolyásolják. Ezért ezen a területen a Bizottság szerepének pozitív 
megítélése, amelyet a Bizottság és az Európai Parlament egyaránt táplál, hatalmas 
lehetőségeket rejt magában az intézményről alkotott kép tekintetében. 
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7.  Hogyan képzeli el elszámoltathatóságát az Európai Parlament felé?  

Tisztában vagyok a Bizottságnak az Európai Parlament felé történő elszámoltathatóságának 
fontosságával, ami része mind az Unió demokratikus szerkezetének, mind a szükséges 
demokratikus legitimitásának, amelyet a Bizottságnak élveznie kell. Az Európai Parlament az 
Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott intézménye, amely szerepéből adódóan az 
integrációs folyamatot hagyományosan előrébb vitte. Ez az egyedülálló Bizottság-Parlament 
kapcsolat egy olyan „bizalmi szerződésen” kell, hogy alapuljon, amelyben az európai 
integráció javára mindkét intézmény felhasználja sajátos előjogait. Véleményem szerint a 
Bizottság és az Európai Parlament természetes szövetségesek. 

A Bizottság részéről egy ilyen szövetséget magas szintű mindennapi együttműködésen, a 
parlamenti képviselők számára a biztosok állandó elérhetőségén keresztül kell fenntartani, így 
biztosítva tevékenységeik tekintetében az átláthatóságot, valamint a gyors és érthető 
információáramlást. Ide tartoznak az irányításom alatt álló tárca mindennapi munkájában 
fontos szerepet játszó tudományos tanácsadó szervektől származó információk is. 
 

Ilyen összefüggésben úgy vélem, az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról 
szóló keretegyezmény értelmében a Bizottság kötelezettségvállalásainak maximális 
tiszteletben tartása döntő fontosságú. A benne foglalt követelményeknek teljes mértékben 
eleget teszek. 

a. Szigorúan politikai szempontból úgy ítéli-e meg, hogy amennyiben egy 
biztosjelölt meghallgatása negatív eredménnyel zárul, az érintettnek le 
kellene mondania jelöltségéről? 
Egy teljesen legitim és elszámoltatható Bizottság felé vezető folyamatban nagy 
jelentőséget tulajdonítok a parlamenti meghallgatások folyamatának. Amennyiben 
azt akarjuk, hogy a Parlament és a Bizottság közötti fent említett stratégiai szövetség 
működjön, döntő fontosságú, hogy mindegyik biztos személyes bizalmat élvezzen 
annak érdekében, hogy a törvényalkotás során munkánk gyümölcsöző legyen. 
Természetesen ezt a Bizottságnak mint testületnek az Európai Parlamenttel 
szembeni kollektív felelősségének sérelme nélkül kell érteni.  

A meghallgatás negatív eredménye esetén teljes mértékben elfogadnám a 
keretegyezményben meghatározott elvet, amely szerint a Bizottság elnökjelöltje a 
Bizottság tagját lemondásra szólíthatja fel, amennyiben a Parlament bizalom hiányát 
fejezi ki irányába. 

 
b. Véleménye szerint Ön milyen mértékben felelős azokat a válaszokat 

illetően, amelyeket az Ön irányítása alá tartozó szolgálatok a petíciós 
bizottság és más felelős bizottságok kérdéseire a Parlamentnek adnak? 
Amennyiben a Bizottság korábbi cselekedeteit vagy korábbi 
mulasztásait igazolnia kellene, vagy azokról magyarázatot kellene 
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adnia, milyen mértékben tartaná magát elszámoltathatónak a 
Parlament felé? 

A keretegyezmény szerint a Bizottság minden egyes tagja politikai felelősséggel 
tartozik a hatásköre alá tartozó területen történő intézkedésekért. A biztosok 
magatartási kódexe előírja, hogy saját illetve szervezeti egysége tevékenységeiért 
minden egyes biztos a bizottsági testület által felelősségre vonható. A főigazgató a 
biztos és a bizottsági testület által vonható felelősségre. 

Hivatalba lépésemkor elvárom, hogy az irányításom alatt álló szervezeti egységtől 
tájékoztatást kapjak a főigazgatóság napi munkájával kapcsolatos területekről, 
felelősségekről, problémákról és kockázatokról. Amennyiben probléma merül fel, 
intézkedésre irányuló gyors javaslatokat terjesztek elő. Eközben azonban fontosnak 
tartom, hogy a Parlament naprakész információt kapjon bármilyen, általam 
helyénvalónak vélt, jelentős változásról vagy kiigazításról, különösen ha ezek az új 
intézkedések a korábbi helyzetre irányulnak. 

Hivatalba lépésem előtt a hatásköröm alatt álló tárcában irányított politikai döntések 
és az általam irányított döntések közötti kapcsolatot illetően természetesen 
intézményi folyamatosságot és következetességet kívánok biztosítani. Fenntartom 
azonban a jogot, hogy amennyiben szükségesnek tartom, a felelősségem alá tartozó 
szakpolitikában változtatásokat javasoljak a bizottsági testület felelősségeinek 
sérelme nélkül. 

c. Mit ért az Ön irányítása alá tartozó főigazgatóság(ok) tevékenységére 
vonatkozó Parlament előtti politikai felelősségen? Milyen lépéseket 
kíván tenni az Ön hatáskörébe tartozó főigazgatóság(ok) megfelelő 
irányításának biztosítása érdekében? 

  

A bizottsági testület kollektív felelősségére vonatkozóan a Szerződés levelének 
sérelme nélkül meggyőződésem, hogy a biztos köteles beszámolni és átláthatóságot 
biztosítani a Parlamentnek a felelőssége alá tartozó főigazgatóság tevékenységeit 
illetően. A Parlament számára a területén történő kérdések vonatkozásában tehát a 
biztosnak kell lennie az elsőszámú hivatkozási pontnak. A Parlament kizárólag ilyen 
körülmények között tudja politikai szerepét maximálisan gyakorolni.  

Egy helyesen irányított főigazgatóság eléréséhez, valamint annak érdekében, hogy a 
biztos az irányítása alá tartozó területen gyakorolni tudja hatáskörét, a főigazgató 
neki és a bizottsági testületnek teljes mértékben felelősséggel tartozik a bizottsági 
testület és a biztos által meghatározott iránymutatások helyes végrehajtására 
vonatkozóan, maximálisan tiszteletben tartva a személyzeti szabályzatot, a pénzügyi 
rendeletet, az eljárási szabályzatot, valamint a Bizottság adminisztratív és pénzügyi 
reformja részeként megállapított szabályokat. 
A biztos, a kabinet és a főigazgatóság közötti munkamódszerek meghatározása egy 
megbízatási nyilatkozatban jelenik meg, amely a mandátumom elején kerül 
összeállításra. E megbízatási nyilatkozat tartalmát teljes mértékben végrehajtom, és 
közzéteszem a főigazgatóság honlapján. Kabinetem és én szintén aktív szerepet 
játszunk a főigazgatóság rangidős vezetőinek részvételével tartott, a politikai és 
belső ellenőrzéseket megtárgyaló rendszeres értekezleteken. Szervezünk majd 
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továbbá a teljes személyzet részvételével is értekezleteket, hogy visszajelzéseket 
kapjunk, és eredmények elérésére ösztönözzünk.  

 

8.   Ön szerint mennyire fontos az intézményközi együttműködés 
megvalósítása (Bizottság–Parlament) különösen az Ön hatáskörébe 
tartozó szakpolitikai területtel kapcsolatos parlamenti bizottságokkal? 
Ebben az új összefüggésben mit jelent Ön számára az átláthatóság az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság részvételével történő 
intézményközi jogalkotási folyamatban, valamint általában véve az 
intézményközi kapcsolatokban? 

 
Szeretném hangsúlyozni az átláthatóságba és az állandó párbeszédbe vetett erős hitemet, 
számomra ezek jelentik az intézményközi együttműködés mérföldköveit.  
 
Rendkívül hasznosnak tartom, hogy egy új parlamenti struktúrával, azaz a belső piaci és 
fogyasztóvédelmi bizottsággal elsőként dolgozom majd. Meggyőződésem, hogy a Bizottság 
és az új bizottság közötti párbeszéd új távlatokat nyit meg arra vonatkozóan, hogy a 
fogyasztóvédelmi és közös piaci prioritások jobban integrálódjanak. Szintén folyamatosan 
keresem majd a szoros munkakapcsolatot a környezetvédelmi, közegészségügyi és 
élelmiszerbiztonsági bizottsággal, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottsággal. 
 
Szeretném tisztázni, hogy a köztem és a releváns parlamenti bizottságok közötti kapcsolat 
megszilárdításának megvalósítását párbeszédeken, személyes találkozókon és 
információcserén, illetve az e bizottságok által kifejezett nézetek figyelembe vételén keresztül 
képzelem el. Szintén biztosíthatom arról, hogy minden bizottsági tag számára teljes 
mértékben elérhető leszek, a bizottsági értekezleteken – mind az Önök, mind saját 
kezdeményezésemre – részt kívánok venni, és állandó munkamódszert alakítok ki 
személyzetem, magam és a parlamenti képviselők körében annak érdekében, hogy részletekbe 
menően meghallgassuk az egyes aggályokat, és gyors, egyértelmű választ adjunk azokra.  
 
Az átláthatóság fontos tényezőként jelenik meg, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok még 
inkább részt vehessenek a döntéshozatali folyamatban, és hogy az Unió nagyobb 
elszámoltathatóságon keresztül nagyobb legitimitást élvezzen. Eltökélt szándékom, hogy 
maximálisan végrehajtsam a különböző megállapodásokban – mint pl. a keretegyezményben, 
az Európai Parlament és a komitológiáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtására 
irányuló eljárások bizottsága közötti megállapodásban és a jobb törvényalkotásról szóló 
intézményközi megállapodásban – az intézményközi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó 
rendelkezdéseket. Erősen tartom magam ezekhez a megállapodásokhoz és a dokumentumok 
nyilvános hozzáféréséről szóló 1049/2001 rendelethez, amelyek gondoskodnak az 
akadálymentes és folyamatos információáramlásról a többi intézménybe, és így hozzájárulnak 
az EU-intézmények nyitottságához és átláthatóságához.  
 
 
9.   Milyen konkrét intézkedéseket tart szükségesnek annak biztosítására, 

hogy a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének elve 
megvalósuljon az Ön felügyelete alá tartozó szakterületen? Van-e 
szakpolitikai stratégiája, és milyen pénzügyi és emberi erőforrásokat tart 
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szükségesnek a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése 
elvének megvalósításához saját tárcájánál? 

 
A közegészségügyi politikát illetően a 2003-2008-ra vonatkozó új közegészségügyi program 
az egészségügyi adatokat nemekre lebontja. Jóllehet a Bizottság nem felelős az egészségügyi 
szolgáltatások biztosításáért, EU-szintű tájékoztatást nyújthat, és az egészségügyi szervek 
hálózatba szervezésén keresztül az általa támogatható munka felhívhatja a figyelmet nemi 
érdekeltségű problémákra és a legjobb gyakorlat meghatározására. Ebben az értelemben a 
legfőbb kihívások a következők: (i) a nemi statisztikák és mutatók fejlesztésére irányuló 
igény, (ii) a szükséges források elkülönítése és (iii) az ún. „gender budgeting” (a nemek 
közötti esélyegyenlőség szempontját érvényesítő költségvetési tervezés) eszközének 
végrehajtása. 
 
A fogyasztási politikát illetően az EU-intézkedések rendkívüli lehetőséget kínálnak a nők 
számára, hiszen magukra vállalják az ügyvitel nagyobb részét, és általában alacsonyabb a 
jövedelmük. Noha a fogyasztási politika és fogyasztóvédelem nem kifejezetten úgy lett 
kialakítva, hogy a nőket a férfiaknál jobban segítse, alkalmazása a nők számára kedvezőbb 
lesz. 
 
Biztosíthatom a Parlamentet, hogy hatáskörömben bármilyen politikai intézkedést is javaslok, 
az maximálisan figyelembe fogja venni a nemi egyenlőség jelentősségét. 
 
A hatásköröm alá tartozó szolgálatokban a nemek közötti esélyegyenlőséget illetően az 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság  (SANCO) vezetésében a nők már jelenleg 
is nagy számban jelen vannak: egy főigazgató-helyettes, két igazgató és négy egységvezető 
személyében. Az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságban a jelenleg nők által 
betöltött középvezetői tisztségek (igazgató, egységvezető) aránya 24,1 % a teljes Bizottságban 
17,1 %-hoz képest. Kabinetemben november 1-jétől jómagam is küzdeni kívánok a nemi 
egyenlőségért. 
 
Támogatok minden további intézkedést, amely meghatározza azoknak a pénzügyi forrásoknak 
és emberi erőforrásoknak a rendeltetését, amelyek szükségesek lennének ezen jó eredmények 
további előmozdításához. Értékelem a Bizottságnak az új pénzügyi tervek keretében az 
egészségügy és fogyasztóvédelem számára nagyobb pénzügyi források keresésére irányuló 
javaslatát, és remélem, hogy ezen források a nemek közötti esélyegyenlőség vonatkozásában a 
tárcával kapcsolatos kérdések előrehaladáshoz is hozzájárulnak. 
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