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                                                                                                           LV 
 

EIROPAS PARLAMENTA IZTAUJĀŠANA 

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM, KAS UZDOTI 
KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTAM 

Markos KYPRIANOU 

(Veselības aizsardzība un patērētāju tiesību aizsardzība) 

A daļa. Vispārīgi jautājumi 
 

I. Jautājumi par personīgo un darba pieredzi 
 
 
1.   Kuri Jūsu personīgās kvalifikācijas un darba pieredzes aspekti, 

Jūsuprāt, bija īpaši būtiski saistībā ar izvirzīšanu komisāra amatam un 
Jūsu iespējamo darbību šajā amatā? 

 
Politikā esmu aktīvi iesaistīts jau no agras jaunības un vienmēr esmu uzturējis ciešu saikni ar 
cilvēkiem, kuriem kalpoju. Septiņpadsmit gadu laikā esmu bijis ievēlēts dažādos amatos, kas 
man ļāvis izprast cilvēku ikdienas problēmas un meklēt piemērotus risinājumus. Mana 
profesionālā pieredze ietver: 
 

• 12 gadu darba pieredzi parlamentā, īpaši Vides un juridisko lietu komitejas locekļa, 
Ārlietu un Eiropas lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieka un vēlāk Finanšu un 
budžeta komitejas priekšsēdētāja amatā; 

• 5 gadu ilgo dalību ES un Kipras pirmajā Kopējā parlamentārajā komitejā, kas man 
palīdzējusi izveidot ciešus kontaktus ar Eiropas Parlamenta locekļiem un veidot 
izpratni par ES jautājumiem; 

• 5 gadu pašvaldības deputāta mandātu sadalītajā Nikozijas pilsētā, kurā ir daudz 
problēmu un sarežģītu jautājumu. 

 
Domāju, ka mana pieredze politikā, ko papildina darbība valsts pārvaldē, ieņemot Finanšu un 
plānošanas ministra amatu, ir tieši saistīta ar manas kandidatūras izvirzīšanu un iespējamo 
darbību Eiropas Komisijas locekļa amatā.  



 2

 
 
 
Tajā pat laikā manai juridiskai izglītībai būs izšķiroša nozīme, veidojot un īstenojot ES 
veselības aizsardzības un patērētāju tiesību aizsardzības politiku, kur jāizstrādā un jāpiemēro 
ES līmenī tiesisku regulējumu komplekss. 
Šīs ir jomas, kas skar visu eiropiešu ikdienas dzīvi jau no dzimšanas, un es esmu gatavs 
vislielākajā mērā izmantot savas spējas, lai attaisnotu man veltīto priekšsēdētāja uzticēšanos. 
 
 
II. Neatkarība 
 
2.   Kā Jūs aprakstītu savas saistības pildīt pienākumus neatkarīgi, un kā 

Jūs šo principu īstenosiet ikdienas darbā? 
 
Pilnībā apzinos, ka komisāra darbā neatkarībai ir izšķirošā loma. Vispārējo interešu 
nodalīšanu no dažādajām nozaru īpašām interesēm var panākt vienīgi, ieņemot pilnīgas 
neatkarības nostāju, un tikai tad, ja attiecīgais komisārs ir pilnībā brīvs no īpašām interesēm 
un viņa/viņas politisko vērtējumu neietekmē nekāds faktisks vai potenciāls interešu konflikts. 
Īpaši tāpēc, ka Eiropas līmenī vispārējo interešu objektīvai sintēzei vajadzīga visu nozaru un 
valstu īpašo interešu rūpīgu pārskatīšana, un tādu ir ļoti daudz.  
 
Tāpēc lielu nozīmi piešķiru saistībām, kas izriet no Līguma 213. panta 2. punkta, un nespēju 
bez tām iedomāties sava darba pienākumu pildīšanu. Pildot ministra pienākumus, esmu 
ieguvis stipru pārliecību par neatkarību un, pēdējos mēnešus kā Komisijas loceklis esmu 
konstatējis, cik svarīgi ir strādāt bez jebkādas iejaukšanās no ārienes, kā arī noskaidrot 
vispārējās intereses īpašo un potenciāli konfliktējošo ietekmju starpā. Tas viss mani dara īpaši 
uzmanīgu ne tikai attiecībā uz saistībām nepieņemt norādījumus, bet arī veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai izvairītos no iespējama interešu konflikta.  
Esmu paredzējis pildīt savus pienākumus pilnīgi neatkarīgi un bez jebkādas ārējas ietekmes.  
 
 
3.  Vai Jūs varētu Eiropas Parlamentam sniegt sīkāku informāciju par 

pašlaik vai nesenā pagātnē veiktu uzņēmējdarbību, Jūsu finansiālām un 
politiskām interesēm un nostājām, vai jebkādām citām saistībām, kas 
nav savienojamas ar Jūsu paredzamajiem pienākumiem? 

 
Vēlos vēlreiz paust savu noteiktību pilnībā ievērot izvirzītās institucionālās un ētiskās 
prasības, pildot Eiropas Komisijas locekļa pienākumus. 
 
Ar 1. maiju stājoties amatā, esmu iesniedzis un publicējis 
(http://europa.eu.int/commissioners/interests/index) deklarāciju par visām savām finanšu 
interesēm un īpašumiem.  
 
Apstiprinu šīs deklarācijas saturu un vēlos uzsvērt, ka attiecībā uz man uzticētajām jaunajām 
politiskajām jomām man nav nekāda potenciāla interešu konflikta avota. Protams, esmu 
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stingri apņēmies ievērot visas Komisāru rīcības kodeksa prasības visu sava mandāta laiku, kā 
arī aktualizēt un publicēt attiecīgo informāciju. 

III. Eiropas Savienības nākotne 
 
 
4.   Ir skaidrs, ka līdz Konstitūcijas līguma pilnīgai ratifikācijai Komisijai 

un tās locekļiem saistoši ir esošie līgumi. Tomēr, tā kā Konstitūcijas 
līgums ir pieņemts, ko, Jūsuprāt, Komisija jau tagad varētu veikt, 
negaidot līdz tā oficiālajai ratifikācijai?   

 
Konstitūcijas līgums ir liels sasniegums, jo tajā, ne bez grūtībām, ir panākts pārliecinošs 
līdzsvars starp pretējiem uzskatiem, kā tas raksturīgi integrācijas procesam. Tagad ziņa par šo 
labo rezultātu mums jānodod Eiropas pilsoņiem, ņemot vērā ratifikācijas procesu. Būtu 
nepiedodami neizmantot šo izdevību cilvēkiem pareizi izskaidrot konstitucionālo dokumentu, 
kura projekta vienīgais autors ir Konvents par Eiropas Savienības nākotni. Manā skatījumā 
komisāru loma ir īpaši svarīga konstitucionālās idejas novitātes izplatīšanā, lai arī šis 
uzdevums jāpilda politiskās pārliecināšanas ceļā, ratifikācijas procesā neiejaucoties 
dalībvalstu prerogatīvās un to attiecībās ar pilsonisko sabiedrību.  
 
Ciktāl tas attiecas uz mana paredzamā amata portfeli, es atbalstu dalītas kompetences 
juridisko pamatu sabiedriskās veselības jomā, lai noteiktu pasākumus augstu kvalitātes un 
drošības standartu ieviešanā zālēm, kā arī agrīnas brīdināšanas un apkarošanas pasākumus 
nopietnu pārrobežas veselības draudu gadījumā. Tas, ka Komisijai ir iespējams pielietot 
atklāto koordinēšanas metodi ir vēl viens jauninājums šajā jomā. Tomēr domāju, ka 
ratifikācijas process ir patiess vēl gaidāms izaicinājums. 
 
Protams, kas attiecas uz tiem jauninājumiem Konstitūcijā, kuru īstenošanas pasākumus 
ierosinājusi Komisija, tiem nepieciešamo priekšdarbu uzsākšanu Komisijai nevajadzētu atlikt 
līdz Konstitūcijas spēkā stāšanās dienai.  
 
Visbeidzot, esmu cieši pārliecināts, ka Komisijai savās turpmākās darbībās un priekšlikumos 
pilnībā jāņem vērā jaunās Konstitūcijas perspektīva un, pēc iespējas un atbilstības, jau tagad 
jāievēro Konstitūcijas nostādnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   Lisabonas stratēģija ir stratēģija desmit gadiem, un tās mērķis ir 

panākt, ka līdz 2010. gadam Eiropas Savienība kļūst par dinamiskāko, 
konkurētspējīgāko un ilgtspējīgāko ekonomiku pasaulē.  Lisabonas 
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stratēģiju veido trīs ilgtspējīgas attīstības pīlāri – ekonomika, sociālie 
jautājumi un apkārtējā vide.  Noteiktais laiks līdz 2010. gadam atbilst 
Jūsu pilnvaru termiņam.  Ko Jūs kā komisārs darītu, lai paātrinātu 
Lisabonas mērķu sasniegšanu, un kādām, pēc Jūsu domām, jābūt 
galvenajām prioritātēm? 

 
Uzskatu, ka Lisabonas stratēģija bija noderīga tāda ziņā, ka tā nodrošināja valsts pārvaldes 
instrumentu un darbību sistēmu ES galvenā mērķa sasniegšanai. Tomēr ES sniegums šajā ziņā 
ir bijis neapmierinošs. Lai arī kopš 1999. gada ir radītas vairāk kā seši miljoni jaunas darba 
vietas, un konkurence pilnībā vai daļēji tika atvērti vairāki nozīmīgi tirgi, ar Lisabonas 
stratēģiju saistīto darbību rezultāti nav attaisnojuši cerības. 
 
Domāju, ka tagad ir īstais laiks ES dalībvalstīm uzsākt darbību.  Ir būtiski, lai valstu 
valdības nacionālā līmenī atzītu piederību Lisabonas stratēģijai un veiktu atbilstošus 
pasākumus, lai uzņemtos un īstenotu strukturālās reformas. Tāpat steidzīgi jārisina jautājums 
par aizkavēšanos transponēšanā un piemērošanā, kā arī nekavējoties jānovērš trūkumi 
koordinēšanā. Dalībvalstīm pienācis pēdējais laiks paust politisko gribu un savās saistībās 
Lisabonas stratēģijai piešķirt prioritāti pār nacionāliem apsvērumiem.  
 
Es atzinīgi vērtēju ieceltā priekšsēdētāja Barozo paziņojumu: 
 

• personiski koordinēt visus centienus Lisabonas stratēģijas aktualizēšanā, 
• iecelt priekšsēdētāja vietnieku, lai nodrošinātu vienotu Komisijas pārstāvniecību 

Konkurētspējas padomē, un 
• izveidot iesaistīto komisāru darba grupu. 

 
Kā viens no komisāriem, kas iesaistīti šajā jaunajā konkurētspējas vadības grupā, strādāšu, 
cieši sadarbojoties ar priekšsēdētāju Barozu, Komisijas un Parlamenta kolēģiem, lai 
nodrošinātu Lisabonas programmai jaunas un svaigas iniciatīvas.  Mans nodoms ir panākt, lai 
veselības un patērētāju tiesību aizsardzības politika un darbības būtu savstarpēji atbilstošas un 
ieņemtu centrālo vietu šajā kontekstā. 
 
Jaunā Komisija nodrošinās, lai Lisabonas programmas pārskatīšana 2005. gada martā 
iezīmētu svarīgu soli visa procesa uzsākšanā.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   Kā Jūs esat paredzējis uzlabot Komisijas tēlu sabiedrībā?  
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Uzskatu, ka viens no galvenajiem balstiem, uz kā pamatojas Komisijas tiesiskums, ir spēja 
nodrošināt, lai to uztvertu kā pārredzamu organizāciju, kura spēj darboties pilsoņu labā. 
 
Lai sasniegtu šo mērķi, uzskatu, ka cita starpā svarīgi ir šādi nosacījumi: 
 

• pārredzamība lēmumu pieņemšanā un pārvadībā; 
• skaidri un labi formulēta politika, kas saprotama vidusmēra pilsonim; 
• ciešs kontakts ar cilvēkiem, viņu ievēlētajiem pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību. 

  
Šajā kontekstā uzskatu, ka katram komisāram ir izšķiroša loma gan kā visas iestādes 
pārstāvim, gan sev piešķirto komisāra amata pilnvaru ziņā. Faktam, ka kolēģiju veido pilsoņi 
no visām dalībvalstīm, ir liela priekšrocība, jo katram Komisijas loceklim ir lieliskas iespējas 
izplatīt tās idejas savā valstī, izmantojot piederību savas tautas valodai un kultūrai. 
 
Es, savukārt, esmu noskaņots pie tā cītīgi strādāt ne tikai attiecībā uz Kipru, bet arī uz visu 
ES, pie kam darīt to kopā ar Parlamenta locekļiem un citām galvenajām ieinteresētām 
personām.  
 
Minētie apsvērumi īpaši attiecināmi uz sabiedrības veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 
kompetences jomu. Tie ir jautājumi, kas attiecas uz pilsoņu ikdienas dzīvi. Tādēļ Komisijas 
lomas pozitīvai uztverei šajā jomā, ko veicina gan Komisija gan Eiropas Parlaments, ir milzu 
potenciāls iestādes tēla uzlabošanā. 
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IV. Demokrātiska atbildība pret Eiropas Parlamentu 
 

7.  Kāda, pēc Jūs domām, ir Jūsu atbildība pret Eiropas Parlamentu?  

Esmu stingri pārliecināts, cik svarīga ir Komisijas atbildība pret Eiropas Parlamentu, gan kā 
mūsu Savienības demokrātiskās struktūras sastāvdaļai, gan arī Komisijai nepieciešamā 
demokrātiskā tiesiskuma ziņā. Eiropas Parlaments ir ne tikai vienīgā tieši ievēlētā iestāde 
Eiropas Savienībā, bet arī nozīmīgs integrācijas procesa dalībnieks, kuram tradicionāli ir 
virzītāja loma. Šīm unikālajām attiecībām starp Komisiju un Parlamentu jākļūst par pamatu 
“uzticības līgumam” starp abām institūcijām, savas īpašās prerogatīvas nosakot Eiropas 
integrācijas labā. Manā skatījumā Komisija un Eiropas Parlaments ir likumsakarīgi 
sabiedrotie. 

No Komisijas puses uzskatu, ka šāda lojalitāte jāuztur ar augsta līmeņa sadarbību, nodrošinot 
pastāvīgu komisāru pieejamību Parlamenta locekļiem, kā arī pārskatāmību attiecībā uz viņu 
darbībām un izsmeļošu un skaidru informāciju. Tas attiecas arī uz informāciju par zinātniski 
konsultatīvajām organizācijām, kam ir galvenā loma mana amata atbildības jomas ikdienas 
darbā. 
 

Šajā kontekstā pilnībā uzskatu, ka ir būtiskas Komisijas saistības, kas noteiktas 
Pamatnolīgumā par attiecībām starp Eiropas Parlamentu un Komisiju. Es pilnībā ievērošu 
visas šajā nolīgumā ietvertās prasības. 

a. Raugoties vienīgi no politiskā viedokļa, vai Jūs uzskatāt, ka 
komisāram, kurš pēc uzklausīšanas ir saņēmis negatīvu vērtējumu, 
būtu jāatsauc sava kandidatūra?  
Procesā, kā mērķis ir pilnībā tiesiska un politiski atbildīga Komisija, lielu nozīmi 
piešķiru parlamentārās iztaujāšanas procesam. Lai sekmīgi strādātu iepriekš minētā 
Parlamenta un Komisijas stratēģiskā alianse, ir būtiski, lai visu pilnvaru laiku 
ikvienam komisāram būtu pārliecība, ka mūsu darbs ir ražīgs. Tas jāsaprot, protams, 
neierobežojot Komisijas kā kolēģijas kolektīvo atbildību pret Eiropas Parlamentu. 

Negatīva lēmuma pieņemšanas gadījumā attiecībā uz iztaujāšanu, man pilnībā ir 
pieņemams princips, ka Komisijas priekšsēdētājs var pieprasīt attiecīgā komisāra 
atkāpšanos, ja Parlaments izsaka tam neuzticību. 

 
b. Kādā mērā, Jūsuprāt, Jūs esat atbildīgs par atbildēm, ko Jūsu dienesti 

dod Parlamentam, pamatojoties uz pieprasījumiem no tā Lūgumrakstu 
komitejas vai citām atbildīgām komitejām? Ja Jūs aicinātu pamatot 
vai izskaidrot Komisijas iepriekšējo darbību vai bezdarbību, ciktāl, 
Jūsuprāt, sniedzas Jūsu atbildība pret Parlamentu?  

Saskaņā ar Pamatlīgumu katram Komisijas loceklim jāuzņemas politiskā atbildība 
par darbību savā kompetences jomā. Komisāru rīcības kodekss nosaka ikviena 
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komisāra atbildību pret kolēģiju par darbībām savā departamentā. Savukārt 
ģenerāldirektors atbild Komisijai un kolēģijai.  

Stājoties amatā, sagaidu, ka departaments mani pilnībā informēs par 
ģenerāldirektorāta ikdienas darbu, konkrēto atbildības sadalījumu, problēmām un 
riskiem. Problēmu gadījumā ierosināšu tūlītējas rīcības priekšlikumus. Šādi 
rīkojoties, tomēr uzskatu par ļoti svarīgu pastāvīgi informēt Parlamentu par 
izmaiņām un pielāgojumiem, kurus, manuprāt, būtu nozīmīgi ieviest, jo īpaši, lai ar 
jauniem pasākumiem risinātu iepriekšējo situāciju. 

Attiecībās starp politisko izvēli, kas darbojās manā kompetences jomā pirms manas 
stāšanās amatā, un manu politisko izvēli, protams, vēlos nodrošināt institucionālu 
nepārtrauktību un saskaņotību. Tomēr paturu pilnas tiesības ierosināt izmaiņas 
politikā, par kuru esmu atbildīgs, ja to uzskatīšu par nepieciešamu un tas neietekmē 
kolēģijas atbildību. 

c. Kā jūs izprotat koncepciju par politisko atbildību pret Parlamentu 
attiecībā uz Jūsu ģenerāldirektorāta darbību? Ko Jūs esat iecerējis 
darīt, lai nodrošinātu Jūsu ģenerāldirektorāta labu pārvaldību?  

  

Respektējot līguma noteikumus par kolēģijas kolektīvo atbildību, uzskatu, ka 
komisāra pienākums ir Parlamentam ziņot un nodrošināt pārredzamību par savas 
atbildības jomas ģenerāldirektorāta darbībām. Šādā kontekstā komisāram jābūt par 
sākotnēju atskaites punktu Parlamentam attiecībā uz savas politiskās kompetences 
jomas jautājumiem. Tikai šādā dadījumā Parlaments var pilnībā īstenot savu 
politiskās kontroles lomu. 

Lai pienācīgi pārvaldītu ģenerāldirektorātu un lai komisārs īstenotu pilnvaras savā 
kompetences jomā, ģenerāldirektoram pilnībā jāatbild kā savā, tā arī kolēģijas 
priekšā par kolēģijas un komisāra noteikto vadlīniju pareizu izpildi, pilnībā ievērojot 
Civildienesta noteikumus, Finanšu nolikumu, reglamentu un noteikumus, kuri 
paredzēti ar Komisijas administratīvo un finanšu reformu. 
Darba metožu noteikšana starp komisāru, biroju un ģenerāldirektorātu tiks 
atspoguļota pamatuzdevuma izklāstā, kuru izstrādās mana mandāta sākumā. 
Apņemos nodrošināt, ka šī pamatuzdevuma izklāsts tiks pilnībā publicēts 
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē. Mans kabinets un es aktīvi iesaistīsimies kārtējās 
sanāksmēs ar ģenerāldirektorāta augstāko vadību kā politikas, tā revīzijas 
jautājumos. Tiks organizētas arī sanāksmes ar visu personālu, lai iegūtu 
atgriezenisko informāciju un argumentētu rezultātus. 

 

8.   Cik svarīgi, Jūsuprāt, ir īstenot iestāžu (Komisijas un Parlamenta) 
sadarbību, it īpaši ar attiecīgajām Parlamenta komitejām Jūsu 
kompetences jomā?  Ņemot vērā jaunos apstākļus, kādi ir Jūsu uzskati 
par pārredzamību starp iestāžu likumdošanas procedūrā starp Eiropas 
Parlamentu, Komisiju un Padomi, kā arī iestāžu attiecībās kopumā?  

 
Vēlos uzsvērt savu ciešo pārliecību par pārskatāmību un pastāvīgu dialogu kā iestāžu 
sadarbības stūrakmeņiem. 
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Par īpaši noderīgu uzskatu to, ka pirmoreiz strādāšu jaunā parlamentārā struktūrā - Iekšējā 
tirgus un patērētāju tiesību aizsardzības komitejā. Uzskatu, ka dialogs starp Komisiju un jauno 
komiteju pavērs jaunas iespējas, lai nodrošinātu labāku patērētāju tiesību aizsardzības un 
vienotā tirgus prioritāšu integrāciju. Tāpat es nepārtraukti centīšos veidot stabilas darba 
attiecības ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju, ka arī 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju.  
 
Vēlos nepārprotami paziņot, ka uzņemos saliedēt savas attiecības ar konkrētiem 
parlamentārajām komitejām, veidojot dialogu, personīgi piedaloties un nodrošinot 
informācijas apmaiņu, kā arī ņemot vērā šo komiteju paustos uzskatus. Tāpat vēlos pilnībā 
apliecināt savu pieejamību visiem komitejas locekļiem līdz ar vēlmi personīgi piedalīties 
komitejas sanāksmēs – gan pēc jūsu, gan savas iniciatīvas, un iedibināt pastāvīgu darba 
metodi savā, personāla un parlamenta locekļu starpā, lai uzmanīgi uzklausītu specifiskus 
jautājumus un savlaicīgi sniegtu skaidru atbildi. 
 
Pārskatāmība kļuvusi par svarīgu faktoru, kas ļauj pilsoņiem ciešāk iesaistīties lēmumu 
pieņemšanā, un tā ir pamats ES augstākam tiesiskumam, palielinot politisko atbildību.  Es 
pilnībā apņemos īstenot noteikumus, ko paredz vairāki nolīgumi, attiecībā uz pārredzamību 
starpiestāžu attiecībās, kā piemēram, Pamatnolīgumā, Nolīgumā starp Eiropas Parlamentu un 
Komisiju par procedūrām, ar kurām ievieš Padomes Lēmumu 1999/468/EK par komitoloģiju, 
kā arī Iestāžu nolīgumā par tiesību aktu labāku izstrādi. Cieši apņemos ievērot šos nolīgumus, 
kā arī Regulu 1049/2001 par publisku piekļuvi dokumentiem, kas nodrošina netraucētu un 
pastāvīgu informācijas plūsmu uz citām institūcijām, tādējādi veicinot atklātumu un 
pārredzamību ES iestādēs.  
 
V. Dzimumu līdztiesība 
 
9.   Kādus konkrētus pasākumus, Jūsuprāt, jāveic, lai nodrošinātu vienādas 

iespējas abiem dzimumiem Jūsu pārziņā esošās politikas jomā? Vai Jūs 
esat apsvēris politikas stratēģiju, un kādi finanšu resursi un 
cilvēkresursi ir nepieciešami, lai ieviestu šo koncepciju Jūsu darbības 
jomā? 

 
Attiecībā uz sabiedrības veselības aizsardzības politiku jaunā Sabiedrības veselības 
aizsardzības programma 2003. - 2008. gadam sniegs veselības datu sadalījumu pa 
dzimumiem. Lai arī Komisija neatbild par veselības pakalpojumu nodrošināšanu, tās apkopotā 
informācija par visu ES un darbs, ko tā var veikt, iedibinot sakarus veselības aizsardzības 
organizāciju starpā, var dot ievērojamu ieguldījumu raksturīgo dzimumu problēmu izcelšanā 
un paraugprakšu noteikšanā. Šajā sakarā būs jāatrisina šādi galvenie jautājumi: (i) vajadzība 
izstrādāt dzimumu statistiku un indikatorus, (ii) nepieciešamo resursu piešķiršana, un (iii) 
„dzimumu budžeta” instrumenta īstenošana. 
 
Attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzības politiku ES darbības piedāvā lieliskas iespējas 
sievietēm, tā kā viņas nodarbinātības ziņā ir vadībā, bet viņu ienākumu līmenis ir zemāks. Lai 
arī Patērētāju tiesību aizsardzības politika nav izstrādāta, lai palīdzētu sievietēm vairāk nekā 
vīriešiem, tās piemērošana būs izdevīgāka sievietēm.  
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Vēlos apliecināt Parlamentam, ka, lai arī kādu politiku ieteikšu savā kompetences jomā, tā 
tiks pieņemta pilnībā respektējot dzimumu vienlīdzību.  
 
Kas attiecas uz dzimumu vienlīdzības nodrošināšanu manas kompetences dienestos, Veselības 
aizsardzības un patērētāju tiesību aizsardzības ģenerāldirektorāta (SANCO) pārvaldībā ir labi 
rādītāji sieviešu pārstāvības ziņā, ieņemot ģenerāldirektora vietnieka, divu direktoru un četru 
nodaļu vadītāju amatus. Vidējo vadītāju amatu (direktoru, nodaļu vadītāju) attiecība, ko 
pašlaik SANCO ģenerāldirektorātā ieņem sievietes, ir 24.1% salīdzinājumā ar Komisijas 
vidējo rādītāju — 17.1%. Pats savā kabinetā plānoju censties īstenot dzimumu paritāti jau no 
1. novembra.  
 
Atbalstu papildu pasākumu atvēlēt nepieciešamos finanšu un cilvēkresursus arī turpmākai šo 
pozitīvo sasniegumu veicināšanai. Augsti novērtēju Komisijas priekšlikumu Finanšu plānā 
palielināt Veselības aizsardzības un patērētāju tiesību aizsardzībai paredzētos finanšu resursus 
un ceru, ka tie dos ieguldījumu arī dzimumu vienlīdzības nodrošināšanā šajā kompetences 
jomā.  


