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                                                                                                          MT 
 

ARUPÄRIMINE EUROOPA PARLAMENDIS 

VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE  

hr Markos KYPRIANOU 

(Tervishoid ja tarbijakaitse) 

A OSA – ÜLDKÜSIMUSED 
 

I. Isiklik ja ametialane taust 
 
 
1.  Milliseid oma ametialastest oskustest ja erialastest töökogemustest peate 

eriti olulisteks seoses Teie nimetamisega volinikukandidaadiks ja 
eelseisva volinikutööga?  

 
Olen tegelenud aktiivselt poliitikaga alates varajasest noorusest ning olen säilitanud tiheda 
kontakti inimestega, kelle heaks töötan. Mind on valitud mitmetele ametikohtadele, kus olen 
töötanud seitseteist aastat. Tänu sellele olen õppinud mõistma inimeste igapäevaprobleeme ja 
otsima neile sobivaid lahendusi. Minu töökogemus hõlmab: 
 

• 12-aastast kogemust parlamendis, eriti keskkonna- ja õiguskomisjonide liikmena, 
välis- ja Euroopa asjade komisjoni aseesimehena ning hiljem finants- ja 
eelarvekomisjoni esimehena; 

• 5-aastast kogemust esimese Euroopa Liidu – Küprose parlamentaarse ühiskomitee 
liikmena, mis võimaldas mul luua tihedad kontaktid parlamendiliikmetega ja õppida 
paremini tundma Euroopa Liitu; 

• 5-aastast ametiaega nõunikuna Nikosia linnavalitsuses, kus tegelesin sellele jagunenud 
linnale eriomaste probleemide ja raskustega.  

 
Arvan, et mu poliitiline taust ning kogemus valitsuses rahastamise ja planeerimise eest 
vastutava ministrina on otseselt seotud minu nimetamisega Euroopa Komisjoni 
volinikukandidaadiks ja eelseisva volinikutööga. 
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Samas usun, et minu õigusalane väljaõpe on olulise tähtsusega Euroopa Liidu tervishoiu- ja 
tarbijakaitsealase poliitika kavandamisel ja rakendamisel, sest selles valdkonnas on Euroopa 
Liidu tasandil vaja luua keerukas õigusraamistik ning seejärel seda rakendada. 
Need on valdkonnad, mis puudutavad kõikide eurooplaste igapäevaelu alates sünnist kuni 
surmani ning luban anda endast parima, et õigustada presidendi usaldust minu vastu. 
 
 
II. Sõltumatus 
 
2.   Kuidas kirjeldaksite kohustust täita oma ametiülesandeid sõltumatult ja 

milline on Teie konkreetne nägemus selle põhimõtte rakendamisest 
praktikas? 

 
Olen täiesti teadlik kuivõrd tähtsat osa mängib voliniku töös sõltumatus. Üldiste huvide 
väljaselgitamine valdkondlike erihuvide seast on võimalik ainult täieliku sõltumatuse puhul 
ning ainult siis, kui volinikul ei ole erihuve ning tema poliitilist hinnangut ei mõjusta ükski 
tegelik ega võimalik huvide konflikt. See on tingitud eelkõige sellest, et üldiste huvide 
erapooletuks sünteesiks Euroopa tasandil on vaja kõikide valdkondlike ja riikide erihuvide 
põhjalikku läbivaatamist - neid aga on palju.   
 
Seetõttu omistan suurt tähtsust asutamislepingu artikli 213 lõikest 2 tulenevatele kohustustele 
ning pean neid oma töö eeltingimusteks. Ministrina omandasin kindla seisukoha sõltumatuse 
kohta ning töötades möödunud kuudel komisjoni liikmena, mõistsin kuivõrd tähtis on suuta 
töötada väliste mõjutusteta ning selgitada erihuvide ja mõnikord vastandlike huvide seast 
välja üldised huvid. See kõik muudab mind väga hoolikaks mitte ainult kohustuse suhtes mitte 
võtta vastu juhtnööre, vaid ka vajalike ettevaatusabinõude võtmise suhtes, et vältida 
võimalikku huvide konflikti.  
 
Kavatsen jätkata oma ülesannete täitmist täiesti sõltumatult ja ilma väliste mõjutusteta.  
 
 
3.   Palun kirjeldage Euroopa Parlamendile üksikasjalikult oma eelnevaid 

ja praeguseid äri-, finants- ja poliitilisi huvisid ja ametikohti ning muid 
siduvaid kohustusi, mis võivad sattuda vastuollu Teie tulevase tööga. 

 
Soovin veel kord rõhutada oma kindlat otsust pidada täielikult kinni institutsioonilistest ja 
eetilistest nõuetest, mis on seotud minu kohustuste täitmisega Euroopa Komisjoni liikmena. 
 
Astudes ametisse käesoleva aasta 1. mail, esitasin ja avaldasin 
(http://europa.eu.int/commissioners/interests/index) kõigi oma majanduslike huvide ja varade 
kohta deklaratsiooni.   
 
Käesolevaga kinnitan kõnealuses deklaratsioonis esitatud andmeid ja soovin rõhutada, et 
mulle usaldatud uued tegevusvaldkonnad ei loo huvide konflikti ohtu. Loomulikult kavatsen 
kogu oma ametiajal rangelt kinni pidada kõigist volinike tegevusjuhendis sätestatud nõuetest 
ning ajakohastada ja avaldada kogu asjakohane teave.  
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III. Euroopa Liidu tulevik 
 
 
4.   On selge, et kuni põhiseaduse lepingu täieliku ratifitseerimiseni on 

Euroopa Komisjon ja selle liikmed seotud olemasolevate lepingutega. 
Kuid arvestades, et põhiseaduse leping on juba vastu võetud, siis 
milliseid samme võiks Euroopa Komisjon Teie arvates astuda juba 
praegu, ootamata ära lepingu ametlikku ratifitseerimist?  

 
Põhiseaduse leping kujutab endast suurt edusammu, kuna sellega on raskuste kiuste 
õnnestunud luua kindel tasakaal vastandlike seisukohtade vahel, mis tavapäraselt kuuluvad 
integratsiooniprotsessi juurde. Seoses ratifitseerimisprotsessiga tuleb meil edastada nüüd see 
edusõnum Euroopa kodanikele. Oleks andestamatu jätta kasutamata see võimalus edastada 
inimestele õige sõnum põhiseaduse lepingust, mille on koostanud selline ainulaadne organ 
nagu Euroopa Liidu tuleviku konvent. Minu arvates on volinike roll selle uue sõnumi 
levitamisel ülimalt oluline. Seda tuleb aga teha poliitiliselt veenval viisil, pöörates tähelepanu 
sellele, et ei sekkutaks liikmesriikide õigustesse ratifitseerimisprotsessis ega nende suhetesse 
kodanikuühiskonnaga.   
 
Mis puutub minu tulevasse haldusalasse, siis ma tervitan jagatud pädevuse õigusliku aluse 
laiendamist tervishoiu valdkonnas meetmete puhul, mis kehtestavad ravivahenditele kõrged 
kvaliteedi- ja ohutusstandardid ning mis käsitlevad piiriüleste tõsiste terviseohtude üle 
teostatavat järelevalvet, nende kohta varajase hoiatuse andmist ja nende vastu võitlemist. 
Samuti on uuenduseks selles valdkonnas komisjoni võimalus kasutada avatud 
kooskõlastusmeetodit. Minu arvates on meie tõeline eelseisev väljakutse siiski just 
ratifitseerimisprotsess.  
 
Endastmõistetavalt, kui põhiseadusest tulenevad uuendused nõuavad komisjonilt 
rakendusmeetmete esitamist, ei peaks komisjon vajaliku ettevalmistustöö alustamiseks 
ootama põhiseaduse jõustumist.  
 
Ning lõpuks olen kindlal veendumusel, et komisjon peaks oma tulevastes meetmetes ja 
ettepanekutes võtma arvesse uue põhieaduse eesmärke ning kus võimalik ja asjakohane, 
tuleks nüüdsest peale järgida uut põhiseadust.  
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5.   Lissaboni strateegia on kümneaastane strateegia, mille eesmärk on 
muuta aastaks 2010 Euroopa Liit maailma kõige dünaamilisema, 
konkurentsivõimelisema ja jätkusuutlikuma majandusega piirkonnaks.  
Lissaboni strateegia toetub kolmele jätkusuutliku arengu sambale: 
majandusele, sotsiaalvaldkonnale ja keskkonnale. Selle strateegia 
elluviimine langeb Teie ametiajale. Mida kavatsete teha volinikuna, et 
kiirendada Lissaboni eesmärkide saavutamist ja mis peaksid olema 
peamised prioriteedid selles valdkonnas? 

 
Minu isiklik arvamus on, et Lissaboni strateegia on olnud kasulik, kuna see on andnud 
juhtimisvahendi ja tegevuskava Euroopa Liidu ühe peamise eesmärgi saavutamiseks. Euroopa 
Liidu jõudlus tulemuste saavutamisel on aga olnud ebarahuldav. Kuigi tuleb tunnistada, et 
alates 1999. aastast on loodud üle kuue miljoni töökoha ja et mitu tähtsat turgu on kas 
täielikult või osaliselt avatud konkurentsile, ei ole Lissaaboni strateegiaga seotud meetmete 
tulemused vastanud ootustele. 
 
Usun, et nüüd on liikmesriikidel aeg võtta meetmeid.  On ülimalt oluline, et liikmesriikide 
valitsused võtaksid siseriiklikul tasandil Lissaboni strateegia omaks ning rakendaksid 
asjakohaseid meetmeid struktuurireformide käivitamiseks ja elluviimiseks. Kiiesti tuleks leida 
lahendus ka viivitustele ühenduse õigustiku ülevõtmisel ja jõustamisel, samuti 
kooskõlastamisalastele vajakajäämistele. On viimane aeg, et liikmesriigid näitaksid üles 
vajalikku poliitilist tahet ja pühendumust ning peaksid Lissaboni strateegiat siseriiklikest 
küsimustest tähtsamaks.  
 
Tervitan presidendikandidaat Barroso teadaannet, milles ta kavatseb  
 

• isiklikult kooskõlastada kõiki püüdlusi Lissaboni strateegia taaselustamiseks, 
• määrata ametisse asepresidendi, kes tagaks komisjoni ühtsete seisukohtade esindamise 

konkurentsiküsimustega tegelevatel nõukogu istungitel ja 
• luua asjakohase volinike rühma. 

 
Olles üks volinikest, kes tegeleb selle uue konkurentsivaldkonnaga, hakkan tihedalt koostööd 
tegema president Barroso, teiste volinike ja parlamendiga, et Lissaboni tegevuskavale uut 
hoogu anda.  Seoses sellega on minu eesmärgiks rõhutada vajaduse korral tervishoiu ja 
tarbijakaitse tegevuspõhimõtete ja meetmete tähtsust.  
 
Uus komisjon tagab selle, et 2005. aasta märtsis toimuvast Lissaboni tegevuskava 
läbivaatamisest saaks tähtis verstapost kogu selle protsessi taaskäivitamisel.  
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6.   Kuidas Te kavatsete parandada Euroopa Komisjoni mainet?  
 
Mulle on selge, et komisjoni õiguspärasus rajaneb olulisel määral tema võimel olla läbipaistev 
ja arusaadav organ, mis suudab luua tavainimese jaoks lisaväärtust. 
 
Selle eesmärgi saavutamiseks pean muu hulgas vajalikuks järgnevaid meetmeid: 
 

• läbipaistvus ja arusaadavus otsuste tegemisel ja juhtimises, 
• selged ja täpselt määratletud tegevuspõhimõtted, mis on tavakodanikele mõistetavad, 
• tihe kontakt inimeste, nende valitud esindajate ja kodanikuühiskonnaga. 

  
Arvan, et igal volinikul on seoses sellega väga tähtis roll: nii terve institutsiooni esindajana 
kui ka teatava haldusala volinikuna. Asjaolu, et komisjoni täiskogus on üks kodanik igast 
liikmesriigist annab suure eelise, kuna tänu sellele on igal kolleegiumi liikmel hea võimalus 
komisjoni sõnumit oma riigile edastada, kasutades selleks oma rahva keelt ja kultuurilisi 
sidemeid.  
 
Kavatsen teha selles osas omalt poolt suuri jõupingutusi Küprose heaks – kuid samuti kogu 
ELi heaks – ning teha seda üheskoos asjaomaste parlamendiliikmetega ja teiste peamiste 
huvigruppidega.  
 
Eespool nimetatud seisukohad on veelgi asjakohasemad rahvatervise ja tarbijakaitse 
valdkonnas. Need on kodanike igapäevaelus olulised küsimused.  Nii komisjon kui ka 
Euroopa Parlament püüavad juhtida tähelepanu komisjoni positiivsele rollile selles 
valdkonnas, millel võib olla tohutu mõju komisjoni mainele.  
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7.  Millisena näete oma vastutust Euroopa Parlamendi ees?  

Pean komisjoni aruandekohustust Euroopa Parlamendi ees väga tähtsaks - nii meie liidu 
demokraatliku struktuuri osana kui ka komisjonile hädavajalikku demokratlikku õiguspärasust 
arvestades. Euroopa Parlament on ainus Euroopa rahvaste poolt otse valitav institutsioon, 
lisaks on tema tegevus tavapäraselt viinud edasi integratsiooniprotsessi. See ainulaadne 
komisjoni-parlamendi suhe peaks rajanema nn usalduskokkuleppel, kusjuures mõlemad 
institutsioonid kasutavad Euroopa integratsiooni hüvanguks just talle eriomaseid eelisõigusi. 
Minu arvates on komisjoni ja Euroopa Parlamendi vaheline liit loomulik. 

Komisjoni liikmena usun, et seda liitu tuleb ülal hoida tiheda, päevast päeva toimuva 
koostööga ja volinike pideva kättesaadavusega parlamendiliikmetele, tagades volinike 
tegevuse läbipaistvuse ning andes viivitamatut ja selget teavet. See hõlmab ka teavet seoses 
teaduslike nõuandeorganitega, kes mängivad minu haldusala igapäevases töös võtmerolli. 
 

Seoses sellega usun, et on ülimalt oluline täita täielikult komisjoni kohustusi, mis tulenevad 
raamkokkuleppest Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete kohta. Täidan täielikult 
kõnealuses raamkokkuleppes sätestatud nõudeid.  

a. Kas puhtalt poliitilisest vaatevinklist peaks volinikukandidaat Teie 
arvates arupärimise negatiivse lõpptulemuse korral oma kandidatuuri 
tagasi võtma?  
Täielikult õiguspärase ja vastutustundliku komisjoni ametisse määramise protsessis 
omistan suurt tähtsust parlamendi arupärimistele. Eespool nimetatud parlamendi ja 
komisjoni vahelise strateegilise liidu toimimiseks on ülimalt oluline, et igal volinikul 
oleks parlamendi usaldus. Siis saab meie töö olla viljakas kogu seadusandliku 
protsessi vältel. Loomulikult ei tohi see piirata komisjoni kollektiivset vastutust 
Euroopa Parlamendi ees.   

Juhul, kui arupärimise tulemus on negatiivne, nõustun täielikult raamkokkuleppes 
määratletud põhimõttega, mille kohaselt komisjoni presidendikandidaat võib paluda 
komisjoni liikmel tagasi astuda, kui parlament väljendab tema suhtes umbusaldust.  

 
b. Kui suures ulatuses olete enda arvates vastutav Teie talituste poolt 

parlamendile antavate vastuste eest, mille aluseks on parlamendi 
petitsioonikomisjoni või teiste vastutavate komisjonide 
järelepärimised? Kui Teil palutakse põhjendada või selgitada Euroopa 
Komisjoni varasemat tegevust või varasemaid tegematajätmisi, kui 
suures ulatuses olete Te enda arvates vastutav parlamendi ees?  

Raamkokkuleppe kohaselt võtab iga komisjoni liige endale poliitilise vastutuse tema 
juhitava valdkonna tegevuse eest. Volinike tegevusjuhend sätestab, et iga volinik 
vastutab kolleegiumi ees iseenda ja oma osakonna tegevuse eest. Peadirektor 
vastutab voliniku ja komisjoni kolleegiumi ees.  

Astudes ametisse, eeldan ma, et minu osakond teavitab mind täielikult asjaomase 
peadirektoraadi igapäevase töö ulatusest, vastavatest ülesannetest, probleemidest ja 
ohtudest. Kui tekib mõni probleem, esitan kiiresti ettepanekud meetmete kohta. 
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Siinjuures pean tähtsaks hoida parlamenti kursis olulisematest muudatustest või 
kohandustest, mida pean vajalikuks kasutada, eriti kui nende meetmete eesmärk oli 
lahendada mõni varasem probleem.  

Minu haldusalas enne minu ametisse astumist tehtud poliitiliste valikute ja minu 
tehtud poliitiliste valikute osas kavatsen loomulikult tagada institutsioonilise 
järjepidevuse ja ühtsuse. Siiski jätan omale täieliku õiguse teha 
muudatusettepanekuid poliitika kohta, mille eest vastutan, juhul kui leian selle 
vajaliku olevat ning ilma et see piiraks kolleegiumi vastutust.  

c. Kuidas mõistate põhimõtet, mille kohaselt kannab volinik parlamendi 
ees poliitilist vastutust oma peadirektoraadi (peadirektoraatide) 
tegevuse eest? Milliseid samme kavatsete astuda oma peadirektoraadi 
(peadirektoraatide) eduka haldamise tagamiseks?  

  

Piiramata asutamislepingus sätestatud kolleegiumi kollektiivset vastutust, usun, et 
volinikul on parlamendi ees tema vastutusalas oleva peadirektoraadi tegevuse osas 
aruandmise ja läbipaistva tegevuse kohustus. Seoses sellega peab volinik olema oma 
tegevusvaldkonnaga seonduvates küsimustes parlamendi jaoks peamine kontaktisik. 
Ainult sellistes tingmustes saab parlament teostada täielikult oma poliitilist kontrolli.  

Selleks, et peadirektoraati nõuetekohaselt juhtida ja et volinik saaks oma 
pädevusvaldkonnas täita talle usaldatud ülesandeid, peab peadirektor täielikult 
vastutama voliniku ja kolleegiumi ees selle eest, et nende poolt määratud suuniseid 
rakendatakse nõuetekohaselt ning järgitakse rangelt personalieeskirju, 
finantsmäärust, töökorda ning komisjoni haldus- ja finantsreformi käigus sätestatud 
eeskirju.  
Voliniku, kabineti ja peadirektoraadi vahelise koostöö meetodite määratlus 
sätestatakse missiooni kirjelduses, mis koostatakse minu ametiaja alguses. Kavatsen 
täielikult täita nimetatud missiooni kirjelduses sätestatud kohustusi ning avaldada 
missiooni kirjelduse peadirektoraadi veebisaidil. Lisaks võtan koos kabinetiga 
aktiivselt osa peadirektoraadi kõrgema juhtkonnaga korraldatavatest korralistest 
koosolekutest, kus käsitletakse nii poliitikat kui auditeerimist.  Samuti korraldame 
koosolekuid kogu personaliga, et saada tagasisidet ja ergutada töötajaid parematele 
tulemustele.  

 

8.   Kui oluliseks peate institutsioonidevahelist koostööd Euroopa Komisjoni 
ja parlamendi vahel, eriti Teie vastutusalas olevate asjaomaste 
parlamendikomisjonidega? Arvestades uut olukorda, mida tähendab 
Teie jaoks läbipaistvus nii institutsioonidevahelises 
õigusloomeprotsessis (Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja 
nõukogu vahel) kui institutsioonidevahelistes suhetes üldiselt?  

 
Soovin rõhutada oma kindlat usku sellesse, et institutsioonidevahelise koostöö nurgakiviks on 
läbipaistvus ja pidev dialoog.   
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Leian, et mulle on väga kasulik töötada esmakordselt uue parlamentaarse struktuuriga, s.t. 
siseturu ja tarbijakaitse komisjoniga. Usun, et Euroopa Komisjoni ja nimetatud uue komisjoni 
vaheline dialoog loob uued võimalused tarbijakaitse ja ühtse turu prioriteetide paremaks 
integreerimiseks. Hoian tihedaid töösuhteid ka keskkonna, rahvatervise ja toidu ohutuse 
komisjoniga ning põllumajanduse ja maaelu arendamise komisjoniga.  
 
Soovin selgitada, et kohustun tagama enda ja asjaomaste parlamendikomisjonide vahelise 
koostöö dialoogi, kohalviibimise ja teabevahetuse kaudu ning võttes arvesse nimetatud 
komisjonide väljendatud seisukohti. Lisaks soovin teile kinnitada oma kättesaadavust 
komisjonide kõikidele liikmetele, valmisolekut osaleda komisjonide koosolekutel – nii teie 
kui minu enda algatusel – ning luua järjekindlad töömeetodid personali, minu enda ja 
parlamendiliikmete vahelise töö korraldamiseks, et kuulata tähelepanelikult ära konkreetsed 
küsimused ning anda viivitamatu ja selge vastus.   
 
Läbipaistvus on oluline tegur, mis annab kodanikele parema võimaluse osaleda 
otsustamisprotsessis. Suurema vastutuse tõttu tagab see Euroopa Liidule suurema 
õiguspärasuse.  Olen kindlalt otsustanud pidada kinni erinevatest kokkulepetest, mis 
käsitlevad läbipaistvust ja institutsioonidevahelisi suhteid, nagu näiteks raamkokkulepe 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete kohta, Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
vaheline kokkulepe nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (mis käsitleb komiteemenetlust) 
rakendamiskorra kohta ja institutsioonidevaheline kokkulepe parema seadusloome kohta.  
Kohustun kindlalt järgima nimetatud kokkuleppeid ning määrust 1049/2001 üldsuse 
juurdepääsu kohta dokumentidele, mis kindlustab takistamatu ja pideva teabeedastuse teistele 
institutsioonidele ning aitab seega kaasa suuremale avatusele ja läbipaistvusele ELi 
institutsioonides.   
 
 
9.   Milliseid konkreetseid meetmeid peate vajalikuks soolise 

võrdõiguslikkuse tagamiseks oma valdkonnas? Kas Teil on poliitiline 
strateegia ning milliseid finants- ja inimressursse peate vajalikuks 
soolise võrdõiguslikkuse rakendamiseks oma haldusalas? 

 
Mis puutub tervishoiupoliitikasse, siis jaotatakse aastateks 2003-2008 koostatud 
tervishoiuprogrammis terviseteave vastavalt soole. Kuigi komisjon ei vastuta 
tervishoiuteenuste osutamise eest, on võimalik teabega, mida komisjon saab ELi tasandil 
aidata koguda, ja tööga, mida komisjon saab koostööd tegevate tervishoiuorganisatsioonide 
kaudu rahaliselt toetada, esile tõsta soolisi küsimusi ja häid tavasid.  Seoses sellega on 
peamised ülesanded: (i) soolise statistika ja näitajate arendamine, (ii) vajalike vahendite 
eraldamine ja (iii) soolise võrdõiguslikkuse arvessevõtmine eelarve koostamisel. 
 
Tarbijapoliitika puhul pakuvad ELi meetmed naistele suurepäraseid võimalusi, kuna naised 
sooritavad suurema osa tehingutest ning neil on tihti väiksemad sissetulekud. Kuigi 
tarbijapoliitika ja –kaitse ei ole spetsiaalselt kavandatud pigem naiste kui meeste heaks, 
kaldub nende kohaldamine naistele rohkem kasu tooma.  
 
Soovin parlamendile kinnitada, et iga poliitilise meetme puhul, mida ma oma 
pädevusvaldkonnas soovitan, arvestatakse selle mõju soolisele võrdõiguslikkusele.  
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Mis puutub soolisse võrdõiguslikkusesse minu haldusala talitustes, siis tervishoiu ja 
tarbijakaitse peadirektoraadi (SANCO) juhtkond on naiste esindatuse poolest juba heal 
tasemel: üks asepeadirektor, kaks direktorit ja neli üksusejuhatajat. Naiste käes olevate 
keskastme juhtide ametikohtade (direktor, üksusejuhataja) osakaal tervishoiu ja tarbijakaitse 
peadirektoraadis on praegu 24,1%, võrreldes 17,1%-lise naiste osakaaluga komisjonis 
tervikuna. Oma kabinetis kavatsen soolise võrdõiguslikkuse poole püüelda alates 1. 
novembrist.  
 
Toetan kõiki lisameetmeid, mille abil eraldatakse rahalisi vahendeid ja leitakse inimressursse, 
mida peetakse vajalikuks, et neid häid tulemusi veelgi parandada. Hindan kõrgelt komisjoni 
ettepanekut uute finantsperspektiivide raames tervishoiu ja tarbijakaitse jaoks suuremate 
rahaliste vahendite leidmise kohta ning loodan, et need vahendid aitavad edusamme teha ka 
minu haldusala soolise võrdõiguslikkuse küsimustes.   
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