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EUROPOS PARLAMENTO KLAUSYMAI 

PASKIRTOJO KOMISARO ATSAKYMAI Į KLAUSIMYNĄ

Ponas Markos KYPRIANOU 

(Sveikatos ir vartotojų apsauga) 

A dalis – Bendrieji klausimai 
 

I. Asmeniniai ir profesiniai duomenys 
 
 
1.  Kurios Jūsų asmens savybės ir profesinės patirties aspektai, Jūsų 

manymu, buvo ypač svarbūs, paskiriant Jus komisaru, ir reikalingi 
būsimoms Komisijos nario pareigoms? 

 
Politikoje aktyviai dalyvauju nuo jaunystės ir visada palaikiau glaudžius ryšius su žmonėmis, 
kuriems tarnauju. Septyniolika metų aš ėjau įvairias renkamas pareigas, kurios leido man 
suprasti kasdienes žmonių problemas ir ieškoti tinkamų sprendimų. Aš turiu: 

• 12 metų darbo Parlamente patirtį, visų pirma kaip Aplinkosaugos ir Teisės reikalų 
komitetų narys, Užsienio ir Europos reikalų komiteto vicepirmininkas, Finansų ir 
biudžeto komiteto pirmininkas. 

• 5 metų darbo patirtį kaip pirmojo ES ir Kipro Jungtinio parlamentinio komiteto narys, 
kuri man leido užmegzti glaudžius ryšius su Parlamento nariais ir pagilinti savo žinias 
apie ES; 

• 5 metų patirtį kaip padalinto Nikosijos miesto savivaldybės narys, kai sprendžiau 
specifines jo problemas ir klausimus. 

 
Aš manau, kad mano patirtis politikos srityje kartu su darbo vyriausybėje patirtimi, kai aš 
dirbau už finansus ir planavimą atsakingu vyresniuoju ministru, yra tiesiogiai susijusi su mano 
paskyrimu ir būsimomis Europos Komisijos nario pareigomis. 
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Tuo pačiu aš manau, kad mano juridinis išsilavinimas vaidins lemiamą vaidmenį formuojant 
ir įgyvendinant ES politiką Sveikatos ir vartotojų apsaugos srityse, kuriose ES mastu reikia 
sukurti ir taikyti sudėtingas teisines sistemas. 
Su šiomis sritimis susijęs visų europiečių kasdienis gyvenimas nuo gimimo iki mirties, ir aš 
įsipareigoju panaudoti visus savo sugebėjimus, kad pateisinčiau pirmininko pasitikėjimą 
manimi. 
 
 
II. Nepriklausomumas 
 
2.   Kaip apibūdintumėte savo įsipareigojimą einant pareigas būti 

nepriklausomam(-ai) ir kaip konkrečiai įsivaizduojate šio principo 
įgyvendinimą? 

 
Aš gerai suvokiu, kad nepriklausomumas vaidina esminį vaidmenį Komisijos darbe. Nustatyti 
bendruosius interesus specifinių interesų gausybėje galima tik tada, kai komisaras yra visiškai 
nepriklausomas, neturi jokių specifinių interesų ir kai jo (jos) politiniam vertinimui nedaro 
įtakos jokie esami arba galimi interesų konfliktai. 
Tai yra labai svarbu, kadangi objektyvi bendrųjų interesų Europos mastu sintezė reikalauja 
atidžiai išnagrinėti visus sektorių ir konkrečios šalies interesus, o tokių yra gausybė. 
Todėl aš manau, kad iš Sutarties 213 straipsnio 2 dalies kylantys įsipareigojimai yra labai 
svarbūs, ir savo darbe laikau juos sine qua non. 
Eidamas ministro pareigas, susidariau labai rimtą požiūrį į nepriklausomumą, o per 
pastaruosius kelis mėnesius, dirbdamas Komisijos nariu, supratau, kaip svarbu dirbti be 
pašalinės įtakos ir išskirti bendruosius interesus iš konkrečių ir dažniausiai konfliktuojančių 
interesų. Dėl visų šių dalykų aš ne tik labai rimtai žiūriu į įsipareigojimą neklausyti 
nurodymų, bet ir ketinu imtis reikiamų atsargumo priemonių, kad išvengčiau galimo interesų 
konflikto. 
Aš ketinu ir toliau vykdyti savo pareigas visiškai nepriklausomai ir be jokios pašalinės įtakos. 
 
 
3.   Ar galėtumėte Europos Parlamentui suteikti detalesnės informacijos 

apie neseniai turėtus arba esamus verslo, finansinius ir politinius 
interesus bei pareigas, taip pat bet kokius kitus įsipareigojimus, kurie 
galėtų būti nesuderinami su Jūsų būsimomis pareigomis? 

 
Norėčiau pakartoti, kad esu pasiryžęs griežtai laikytis institucinių ir etinių reikalavimų, 
neatsiejamų vykdant Europos Komisijos nario pareigas. 
 
Pradėdamas eiti pareigas gegužės 1 d., aš pateikiau ir paskelbiau deklaraciją apie visus savo 
finansinius interesus arba turtą (http://europa.eu.int/commissioners/interests/index). 
 
Aš patvirtinu šios deklaracijos turinį ir noriu pabrėžti, kad nėra jokio kito galimo interesų 
konflikto šaltinio man patikėtų naujų politikos sričių atžvilgiu. Be abejo, per visą savo 
kadenciją aš griežtai laikysiuosi visų Komisarų elgesio kodekse numatytų reikalavimų ir 
skelbsiu reikiamą atnaujintą informaciją. 
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III. Europos Sąjungos ateitis 
 
4.   Akivaizdu, kad iki tol, kol bus galutinai ratifikuota Konstitucijos 
sutartis, Komisija ir jos nariai yra saistomi esamų sutarčių. Vis dėlto kadangi 
Konstitucijos sutartis yra patvirtinta, kokių veiksmų, Jūsų nuomone, jau gali 
imtis Komisija nelaukdama, kol ši bus oficialiai ratifikuota? 
Konstitucijos sutartis yra didžiulė sėkmė, kadangi ji nustato įtikinamą – tegu ir sunkiai 
pasiektą – pusiausvyrą tarp priešingų požiūrių, kuriais paprastai yra pagrįstas integracijos 
procesas. Dabar mums tereikia perduoti žinią apie šį gerą rezultatą Europos piliečiams turint 
galvoje ratifikavimo procesą. Būtų nedovanotina praleisti progą perduoti žmonėms reikiamą 
žinią apie Konstitucijos dokumentą, kurio projektą paruošė unikali institucija – Konvencija 
dėl Europos ateities. Mano nuomone, komisarai turi suvaidinti esminį vaidmenį skleisdami 
informaciją apie Konstituciją, tačiau jie turi pasitelkti politinę įtaigą ir nepažeisti valstybės 
narės ratifikavimo proceso prerogatyvos ir santykių su pilietine visuomene. 
 
Dėl mano būsimos atsakomybės srities: aš sveikinu „bendros kompetencijos” teisinio 
pagrindo išplėtimą visuomenės sveikatos srityje priemonėms, nustatančioms aukštus kokybės 
ir medicinos produktų saugos standartus, ir kontrolės priemonėms, kurios iš anksto įspėja apie 
rimtą tarptautinį pavojų sveikatai ir leidžia su juo kovoti. Komisijai suteikta galimybė taikyti 
atviro koordinavimo metodą, ir tai yra naujovė šioje srityje. Tačiau, mano nuomone, 
ratifikavimo procesas yra tikras mūsų laukiantis išbandymas. 
 
Akivaizdu, kad, jeigu Konstitucijoje nustatytoms naujovėms įdiegti Komisija turi pasiūlyti 
įgyvendinimo priemones, ji neturėtų laukti, kol Konstitucija įsigalios, o pradėti reikiamus 
parengiamuosius darbus. 
 
Pagaliau, aš tvirtai tikiu, kad Komisija, numatydama visus ateities veiksmus ir pateikdama 
visus ateities pasiūlymus, turėtų rimtai atsižvelgti į naujos Konstitucijos perspektyvą ir, kai tai 
įmanoma ir tinkama, nuo šiol reikia visada reikia vadovautis Konstitucijos dvasia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   Lisabonos strategija yra dešimtmečio strategija, turinti Europos 

Sąjungos ekonomiką iki 2010 m. paversti dinamiškiausia, 
konkurencingiausia ir tolygiausiai besivystančia pasaulyje.  Lisabonos 
strategija apima tris tolygios plėtros ramsčius: ekonomiką, socialinius 
reikalus ir aplinkosaugą.  Numatytas įgyvendinimo terminas 2010 m. 
sutampa su Jūsų kadencijos laikotarpiu.   Kaip, būdamas Komisijos 



 4

nariu, sieksite paspartinti pažangą įgyvendinant Lisabonos tikslus ir 
kam, Jūsų nuomone, reikėtų teikti pirmenybę? 

 
Manau, kad Lisabonos strategija buvo naudinga kaip valdymo įrankis ir veiksmų sistema 
pagrindiniam ES tikslui pasiekti. Tačiau vertinant Sąjungos darbą siekiant tikslų, rezultatai 
toli gražu nepatenkinami. Reikia pastebėti, kad nuo 1992 m. buvo sukurta daugiau kaip šeši 
milijonai darbo vietų ir kad konkurencijai buvo visiškai arba iš dalies atvertos kelios 
pagrindinės rinkos, tačiau Lisabonos strategijos veiksmų rezultatai nepateisino vilčių. 
 
Manau, kad dabar – pats laikas ES valstybėms narėms imtis veiksmų.  Būtina, kad 
nacionalinis kapitalas prisiimtų Lisabonos strategijos nuosavybę nacionaliniu mastu ir imtųsi 
reikiamų priemonių struktūrinėms reformoms pradėti ir įgyvendinti. Reikia skubiai spręsti 
teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą ir pašalinti koordinavimo trūkumus. Jau pats laikas, kad 
valstybės narės parodytų reikiamą politinę valią ir prisiimtų įsipareigojimą teikti pirmenybę 
Lisabonos strategijai, o ne nacionalinėms problemoms. 
 
Aš sveikinu paskirtojo pirmininko Barroso pareiškimą: 
 

• asmeniškai koordinuoti visas pastangas ir atgaivinti Lisabonos strategiją, 
• paskirti vicepirmininką, atsakingą už nuoseklų Komisijos atstovavimą Konkurencijos 

taryboje, ir 
• tam tikslui sukurti komisarų grupę. 

 
Kaip vienas iš šioje naujoje konkurencijos kampanijoje dalyvaujančių komisarų, aš glaudžiai 
bendradarbiausiu su pirmininku Barroso, kolegomis iš Komisijos ir Parlamento siekdamas 
užtikrinti, kad Lisabonos strategijai būtų suteiktas naujas impulsas.  Aš stengsiuosi, kad 
Sveikatos ir vartotojų apsaugos politika ir veiksmai, kai tinka, taptų šiuo požiūriu dėmesio 
centru. 
 
Naujoji Komisija užtikrins, kad Lisabonos darbotvarkės peržiūra 2005 m. kovo mėnesį būtų 
ženklus žingsnis pirmyn iš naujo pradedant visą procesą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   Kaip ketinate pagerinti Komisijos įvaizdį visuomenėje?   
 
Akivaizdu, kad vienas iš esminių elementų, kuriais pagrįstas Komisijos teisėtumas, yra jos, 
kaip skaidrios institucijos, sugebančios pateikti vidutiniam piliečiui pridėtinę vertę, samprata. 
 
Manau, kad šiems tikslams – tarp kitų – pasiekti reikalingi šie žingsniai: 
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• skaidrumas priimant sprendimus ir vadovaujant 
• aiškios ir gerai apibrėžtos politikos kryptys, suprantamos vidutiniam piliečiui 
• glaudūs ryšiai su žmonėmis, išrinktaisiais jų atstovais ir pilietine visuomene 

  
Šiuo požiūriu, tikiu, kad kiekvienas komisaras turi atlikti lemiamą vaidmenį – ir kaip visos 
institucijos atstovas, ir kaip savo atsakomybės srities komisaras. Tai, kad Kolegiją sudaro po 
vieną kiekvienos valstybės narės pilietį, yra didelis pliusas, kadangi kiekvienas narys turi gerą 
galimybę perduoti žinias iš Komisijos savo tautos kalba ir kultūriniu stiliumi. 
 
Iš savo pusės, ketinu aktyviai dirbti šį darbą Kipro naudai – taip pat visos Europos Sąjungos – 
kartu su atitinkamais Parlamento nariais ir kitomis svarbiausiomis suinteresuotomis šalimis. 
 
Minėti argumentai dar svarbesni, kalbant apie Visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos 
sritis. šie dalykai yra svarbūs kasdieniame piliečių gyvenime. Taigi, teigiamas Komisijos 
vaidmens šioje srityje suvokimas, kurį puoselėjant prisidės ir Komisija, ir Europos 
Parlamentas, teikia didžiulį potencialą institucijos įvaizdžio prasme. 
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7.  Kaip įsivaizduojate savo atskaitomybę Europos Parlamentui? 

Komisijos atskaitomybė Europos Parlamentui man yra labai svarbi – ir kaip mūsų Sąjungos 
demokratinei struktūrai, ir dėl būtino demokratinio teisėtumo, kurį privalo turėti Komisija. 
Europos Parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama institucija, tačiau, be to, jis yra tas 
dalyvis, kuris tradiciškai buvo varomoji integracijos proceso jėga. Šie unikalūs Komisijos ir 
Parlamento santykiai turi būti pagrįsti „pasitikėjimo sutartimi”, o abi institucijos savo 
konkrečias prerogatyvas turi panaudoti Europos integracijos labui. Mano nuomone, Komisija 
ir Parlamentas yra tikri sąjungininkai. 

Iš Komisijos pusės, aš manau, kad tokią priklausomybę reikia išlaikyti kasdieniniu aukšto 
lygio bendradarbiavimu, kai komisarai prireikus susitinka su Parlamento nariais, savo veiklos 
skaidrumu ir greitai bei aiškiai pateikiant informaciją. Tą patį galima pasakyti apie 
informaciją apie mokslo patariamąsias institucijas, kurios vaidina pagrindinį vaidmenį 
kasdieniniame darbe mano atsakomybės srityje. 
 

Šiuo požiūriu, esu įsitikinęs, kad būtina griežtai laikytis Komisijos įsipareigojimų, 
kylančių iš Pamatinio susitarimo dėl santykių tarp Europos Parlamento ir Komisijos. Aš 
griežtai laikysiuosi visų jame nurodytų reikalavimų. 

a. Ar manote, vertindamas vien politiniu požiūriu, kad po klausymų 
paskelbus neigiamą sprendimą, kandidatas(-ė) į Komisijos narius 
turėtų atsiimti savo kandidatūrą? 

Aš teikiu didelę reikšmę Parlamento klausymams procese, kuris veda į visiškai 
teisėtą ir atskaitingą Komisiją. Minėta Parlamento ir Komisijos strateginė 
sąjunga bus sėkminga tik tada, jeigu kiekvienam pavieniam komisarui bus 
suteiktas pasitikėjimas, kad mūsų darbas visoje įstatymų leidžiamojoje 
valdžioje būtų vaisingas. Žinoma, tai reikia suprasti nepažeidžiant kolektyvinės 
Komisijos, kaip Kolegijos, atsakomybės Europos Parlamentui. 

Jeigu klausymo išvada būtų neigiama, aš visiškai sutikčiau su Pamatiniame 
susitarime apibrėžtu principu, kuriuo remdamasis Komisijos paskirtasis 
pirmininkas gali paprašyti, kad Komisijos narys atsistatydintų, jei paaiškėtų, 
kad Parlamentas pareiškia jam (jai) nepasitikėjimą. 
 

b. Kiek manote esąs atsakingas už savo atsakomybės srities tarnybų 
pateiktus atsakymus į Parlamento Peticijų komiteto ar kitų atsakingų 
komitetų pateiktus prašymus? Kiek jaustumėtės atskaitingas 
Parlamentui, jei iš Jūsų pareikalautų pateisinti arba paaiškinti 
ankstesnius Komisijos veiksmus ar neveikimą? 

Pagal Pamatinį susitarimą kiekvienas Komisijos narys prisiima politinę atsakomybę 
už veiksmus savo atsakomybės srityje. Komisarų elgesio kodeksas numato, kad 
kiekvienas komisaras yra atskaitingas Kolegijai už savo ir savo departamento 
veiksmus. Generalinis direktorius yra atskaitingas komisarui ir Kolegijai. 
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Kai pradėsiu eiti savo pareigas, tikiuosi, kad mano departamentas tinkamai mane 
informuos apie generalinio direktorato veiklos taikymo sritį ir atsakomybę, kokios 
kyla problemos ar pavojai kasdieniniame darbe. Jeigu iškils problemų, nedelsdamas 
pateiksiu pasiūlymų veikti. Tačiau suprantu, kad labai svarbu pranešti Parlamentui 
apie planuojamus didesnius ir mažesnius pokyčius, visų pirma tuo atveju, jeigu 
naujų veiksmų tikslas yra išspręsti buvusią padėtį. Dėl buvusios politinės krypties 
mano atsakomybės srityje ir politinių sprendimų, kuriuos aš priimsiu, be abejo, aš 
sieksiu užtikrinti institucinį tęstinumą ir nuoseklumą.  Tačiau aš pasilieku visą teisę 
siūlyti savo atsakomybės srities politikos pokyčius, jeigu manyčiau, kad jie būtini, 
nepažeisdamas Kolegijos atsakomybės. 

c. Kaip suprantate politinės atsakomybės Parlamentui už savo 
atsakomybės srities generalinių direktoratų veiklą sąvoką?  Kokių 
veiksmų ketinate imtis siekdamas užtikrinti, kad Jūsų atsakomybės 
srities generaliniai direktoratai būtų tinkamai valdomi? 

  

Manau, kad, nepažeidžiant Sutarties dėl Kolegijos kolektyvinės atsakomybės raidės,  
komisarui priskiriama skaidrumo pareiga, jis privalo atsiskaityti Parlamentui apie jo 
atsakomybės srities generalinio direktorato veiklą. Į tai atsižvelgiant, komisaras 
Parlamentui turi būti pirmasis informacijos šaltinis dėl jo politikos srities reikalų. 
Tik tokiomis sąlygomis Parlamentas gali atlikti politinės kontrolės vaidmenį. 

Kad generalinis direktoratas būtų tinkamai valdomas ir kad komisaras galėtų 
pasinaudoti jam suteiktais įgaliojimais jo atsakomybės srityje, generalinis direktorius 
privalo būti jam (jai) ir Kolegijai visiškai atskaitingas ir deramai įgyvendinti  
Kolegijos arba komisaro nustatytas gaires griežtai laikydamasis Pareiginių nuostatų, 
Finansinio reglamento, Darbo tvarkos taisyklių ir taisyklių, kurias nustatė Komisijos 
administracinė ir finansinė reforma. 
Darbo metodų, taikomų komisaro, Kolegijos ir generalinio direktorato darbe, 
apibrėžimas atsispindės užduoties aprašyme, kuris bus suformuluotas mano 
kadencijos pradžioje. Aš ketinu visiškai įgyvendinti šį užduoties aprašymą ir 
paskelbti jį generalinio direktorato žiniatinklio svetainėje. Aš ir mano kanceliarija 
aktyviai dalyvausime reguliariuose susirinkimuose su vyresniaisiais generalinio 
direktorato pareigūnais politikos ir audito kontrolės klausimais. Bus šaukiami 
susirinkimai su visais darbuotojais siekiant gauti informacijos ir suteikti motyvą 
rezultatams siekti. 

 

8.   Kaip vertinate Komisijos bendradarbiavimo su Parlamentu, ypač su 
Jūsų kompetencijos srityje dirbančiais Parlamento komitetais, svarbą?  
Ką Jums šiame naujam kontekste reiškia tarpinstitucinio įstatymų 
leidybos proceso, kuriame dalyvauja Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija, skaidrumas bei apskritai santykiai tarp institucijų? 

 
Norėčiau pabrėžti savo tvirtą tikėjimą skaidrumu ir nuolatiniu dialogu, kurie yra 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo pagrindas. 
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Mano nuomone, labai naudinga, kad pirmą kartą dirbsiu naujoje Parlamento struktūroje, t.y. 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete. Manau, kad dialogas tarp Komisijos ir šio naujo 
komiteto atvers naujas galimybes geriau sujungti vartotojų apsaugą su bendros rinkos 
prioritetais. Aš visuomet stengsiuosi palaikyti tvirtus darbinius santykius su Aplinkosaugos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetais. 
 
Norėčiau pažymėti, kad įsipareigoju stiprinti savo ryšius su atitinkamais Parlamento 
komitetais: palaikyti dialogą, rinkti informaciją ir ja keistis ir atsižvelgti į šių komitetų 
pareikštą požiūrį. Noriu patikinti, kad visada būsiu prieinamas visiems komiteto nariams, kad 
esu pasiruošęs dalyvauti komiteto susirinkimuose, – ir Jūsų, ir savo iniciatyva – kad 
nustatysiu tokią darbo tvarką, kuri leis man, mano personalui ir Parlamento nariams atidžiai 
išklausyti konkrečias problemas ir nedelsiant pateikti aiškų atsakymą. 
 
Skaidrumas vaidina svarbų vaidmenį, kuris piliečiams suteikia galimybę aktyviau dalyvauti 
priimant sprendimus ir kuris suteikia Sąjungai daugiau teisėtumo – atskaitomybės dėka.  Esu 
pasiryžęs griežtai laikytis įvairiuose susitarimuose išdėstytų nuostatų dėl tarpinstitucinių 
santykių skaidrumo, kaip antai: Pamatinis susitarimas, susitarimas tarp Europos Parlamento ir 
Komisijos dėl Tarybos sprendimo 1999/468/EB dėl komitologijos įgyvendinimo tvarkos ir 
Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisės aktų leidybos. Aš tvirtai įsipareigoju griežtai 
laikytis šių susitarimų ir Reglamento 1049/2001 dėl dokumentų viešumo, kurie užtikrins 
nekliudomą nuolatinį informacijos į kitas institucijas srautą ir tokiu būdu padidins Europos 
Sąjungos institucijų atvirumą ir skaidrumą. 
 
 
9.   Kokios konkrečios priemonės, Jūsų nuomone, reikalingos siekiant 

užtikrinti, kad Jūsų atsakomybės politikos srityje būtų įgyvendinta lyčių 
aspekto integravimo koncepcija?  Ar turite politinę strategiją? Kokių 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių, Jūsų nuomone, reikia lyčių aspektui 
integruoti į Jūsų atsakomybės sritį? 

 
Kalbant apie visuomenės sveikatos politiką, naujoji Visuomenės sveikatos politika 2003–
2008 metams numato suskirstyti informaciją apie sveikatą pagal lytis. Nors Komisija 
neprivalo teikti sveikatos paslaugų, informacija, kurią ji gali padėti surinkti ES mastu, ir 
darbas, kurį ji gali paremti kurdama sveikatos institucijų tinklus, gali išryškinti konkrečias 
lyčių problemas ir apibrėžti tinkamiausią praktiką. Šiuo atžvilgiu, didžiausi išbandymai bus: i) 
poreikis pateikti statistiką ir rodiklius apie lytis, ii) skirti reikiamas lėšas ir iii) įgyvendinti 
lyčių aspektą biudžeto srityje. 
 
Kalbant apie vartotojų politiką, Europos Sąjungos veiksmai teikia puikią galimybę moterims, 
kadangi joms tenka didesnė sandorių dalis ir jos paprastai gauna mažesnes pajamas. Nors 
Vartotojų politikos ir apsaugos tikslas nėra konkrečiai padėti moterims labiau negu vyrams, 
jos taikymas labiau padės moterims. 
 
Noriu užtikrinti Parlamentą, kad, nepaisant to, kokią politikos veiklą aš siūlysiu savo 
atsakomybės srityje, ji bus vykdoma atsižvelgiant į visus lyčių lygybės aspektus. 
 
Kalbant apie lyčių aspektą man pavaldžiose tarnybose, Sveikatos ir vartotojų apsaugos 
(SANCO) generalinis direktoratas pirmauja moterų atstovavimo valdymo srityje aspektu: čia 
dirba generalinio direktoriaus pavaduotoja, dvi direktorės ir keturios padalinių vadovės. 
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Vidutinės grandies vadovų (direktorius, padalinio vadovas) procentas SANCO generaliniame 
direktorate sudaro 24,1 % moterų palyginti su 17,1 % moterų visoje Komisijoje. Savo aparate 
nuo lapkričio 1 d. aš pats ketinu siekti lyčių lygybės. 
 
Aš remsiu bet kokią priemonę, kad būtų galima skirti reikiamus finansinius ir žmogiškuosius 
išteklius šiems rezultatams gerinti. 
 
Aš vertinu Komisijos pasiūlymą ieškoti daugiau finansinių šaltinių Sveikatos ir vartotojų 
apsaugai remiantis naująja finansine perspektyva ir tikiuosi, kad jie taip pat prisidės prie 
pažangos spendžiant lyčių aspekto klausimus mano atsakomybės srityje 
 


