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                                                                                                          NL 
HOORZITTINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VOOR 
KANDIDAAT-COMMISSARIS 

De heer Markos KYPRIANOU 

(Gezondheid en consumentenbescherming) 

Deel A – Algemene vragen 
 

I. Persoon en beroep 
 
 
1.  Welke aspecten van uw persoonlijke kwalificaties en beroepservaring 

zijn naar uw mening van bijzonder belang voor uw benoeming en uw 
toekomstige rol als commissaris? 

 
Ik ben sinds zeer jonge leeftijd politiek actief en ik heb altijd nauwe contacten onderhouden 
met de mensen wier belangen ik behartig. Gedurende zeventien jaar heb ik allerlei verkozen 
ambten uitgeoefend. Ik heb zo de dagelijke problemen van de mensen leren kennen en geleerd 
naar oplossingen te zoeken. 
 

• Ik ben twaalf jaar parlementslid geweest. Ik was lid van de Commissie milieu en de 
Commissie juridische zaken, ondervoorzitter van de Commissie buitenlandse en 
Europese zaken en later voorzitter van de Commissie financiën en begroting. 

• Ik ben vijf jaar lid van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Cyprus geweest. 
Tijdens die periode heb ik nauwe contacten met Europese parlementsleden kunnen 
leggen en me in de EU kunnen verdiepen. 

• Ik ben vijf jaar raadslid geweest van de verdeelde stad Nicosia met haar bijzondere 
problemen en moeilijkheden. 

 
Ik denk dat mijn politieke achtergrond en mijn ervaring als minister van Financiën en 
Planning rechtstreeks verband houden met mijn benoeming en mijn toekomstige rol als lid 
van de Europese Commissie. 
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Tegelijkertijd geloof ik dat mijn juridische opleiding onontbeerlijk is om het juridisch 
complexe EU-beleid op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming te 
ontwikkelen en uit te voeren. 
Gezondheid en consumentbescherming zijn beleidsterreinen die voor alle Europeanen 
levenslang van groot belang zijn en ik beloof mijn uiterste best te doen om het vertrouwen 
van de voorzitter niet te beschamen. 
 
 
II. Onafhankelijkheid 
 
2.  Hoe ziet u de verplichting om uw taken onafhankelijk uit te oefenen en 

hoe denkt u dat beginsel concreet in praktijk te brengen? 
 
Ik besef dat de onafhankelijkheid van een commissaris van cruciaal belang is. Volledige 
onafhankelijkheid is een noodzakelijke vereiste om het algemeen belang te kunnen 
onderscheiden van allerlei sectorspecifieke belangen. Het is van cruciaal belang dat de 
commissarissen zich in geen enkel opzicht door specifieke belangen laat leiden en dat geen 
enkel reëel of potentieel belangenconflict hun politiek oordeel beïnvloedt. Dit is vooral 
belangrijk omdat een objectieve synthese van het algemeen Europees belang een grondig 
onderzoek vereist van alle sectorale en nationale belangen (en het aantal belangen is groot). 
 
Ik hecht daarom veel belang aan artikel 213, lid 2, van het EG-Verdrag. Het is van cruciaal 
belang voor mijn werk. Als minister heb ik geleerd dat onafhankelijkheid uiterst belangrijk is. 
Ook als lid van de Commissie heb ik de afgelopen maanden vastgesteld hoe belangrijk het is 
zonder externe inmenging te kunnen werken en het algemeen belang uit specifieke en 
potentieel tegenstrijdige belangen te distilleren. Ik zal er daarom op toezien geen instructies te 
aanvaarden en de nodige voorzorgen nemen om mogelijke belangenconflicten te vermijden. 
 
Ik zal mijn ambt volkomen onafhankelijk uitoefenen zonder externe inmenging te dulden. 
 
 
3.   Kunt u het Europees Parlement bijzonderheden verschaffen over uw 

vroegere en huidige belangen op zakelijk, financieel en politiek terrein 
en over eventuele andere verplichtingen die mogelijk niet verenigbaar 
zijn met uw toekomstige functie? 

 
Ik herhaal dat ik vastbesloten ben de institutionele en ethische voorwaarden die inherent zijn 
aan mijn functie van lid van de Europese Commissie, volledig na te leven. 
 
Bij mijn ambtsaanvaarding op 1 mei 2004 heb ik al mijn financiële belangen en bezittingen in 
een officiële verklaring bekendgemaakt (http://europa.eu.int/commissioners/interests/index). 
 
Ik bevestig de inhoud van deze verklaring en ik beklemtoon dat er geen andere potentiële 
belangenconflicten bestaan met betrekking tot de nieuwe beleidsterreinen die aan mij zijn 
toevertrouwd. Uiteraard zal ik tijdens mijn volledige mandaat alle voorwaarden van de 
gedragscode voor commissarissen nauwgezet naleven. Verder zal ik alle relevante informatie 
actualiseren en bekendmaken. 
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III. Toekomst van de Europese Unie 
 
 
4.   Het is duidelijk dat tot de volledige ratificatie van het Constitutioneel 

Verdrag de Commissie en haar leden zich moeten houden aan de 
bestaande verdragen. Welke maatregelen kan de Commissie thans na de 
goedkeuring van het Constitutioneel Verdrag volgens u al nemen 
zonder de officiële ratificatie daarvan af te wachten? 

 
Het Constitutioneel Verdrag is een groot succes omdat het op overtuigende wijze de 
tegenstrijdige standpunten verzoent die traditioneel aan het integratieproces ten grondslag 
liggen. We moeten de Europese burgers over dit positieve resultaat informeren met het oog op 
het ratificatieproces. Het zou onvergeeflijk zijn als we er niet in slaagden de bevolking correct 
te informeren over een constitutioneel document dat is opgesteld door een unieke instantie als 
de Conventie over de toekomst van Europa. Ik vind het uiterst belangrijk dat de 
commissarissen op een politiek overtuigende wijze de bevolking over het Constitutioneel 
Verdrag informeren. Belangrijk is dat ze daarbij de prerogatieven van de lidstaten in het kader 
van het ratificatieproces niet schenden en hun betrekkingen met de civiele samenleving niet 
verstoren. 
 
Wat mijn toekomstige portefeuille betreft, verheug ik me over de uitbreiding van de 
rechtsgrond "gedeelde bevoegdheden" op het gebied van de volksgezondheid voor 
maatregelen tot vaststelling van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor medische 
producten en maatregelen inzake monitoring, vroegtijdige waarschuwing en bestrijding van 
ernstige grensoverschrijdende gezondheidsrisico's. Vernieuwend is ook dat de Commissie een 
beroep op de open coördinatiemethode kan doen. Ik denk echter dat het ratificatieproces de 
grootste uitdaging blijft. 
 
Wanneer in de grondwet besloten vernieuwingen door de Commissie voorgestelde 
uitvoeringsmaatregelen vereisen, hoeft de Commissie de inwerkingtreding van de grondwet 
uiteraard niet af te wachten om de nodige voorbereidingen te treffen. 
 
Ik ben ten slotte van oordeel dat de Commissie bij al haar toekomstige acties en voorstellen 
ten volle rekening met de nieuwe grondwet moet houden en zich waar mogelijk door de geest 
van de grondwet moet laten leiden. 
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5.  De Lissabon-strategie is een tienjarenstrategie om in 2010 van de 
Europese Unie de meest dynamische, concurrerende en duurzame 
economie ter wereld te maken. Zij omvat drie pijlers van duurzame 
ontwikkeling: economie, sociale zaken en het milieu en valt samen met 
de duur van uw mandaat. Wat gaat u als commissaris doen om de 
vooruitgang in de richting van de doelstellingen van Lissabon te 
versnellen en wat moeten naar uw mening de hoofdprioriteiten zijn? 

 
Ik vind de strategie van Lissabon een nuttig governance-instrument en actiekader om een 
belangrijke doelstelling van de EU te verwezenlijken. De Unie is er echter niet in geslaagd 
voldoende vooruitgang te boeken. Hoewel sinds 1999 meer dan zes miljoen banen zijn 
gecreëerd en verschillende belangrijke markten volledig of gedeeltelijk zijn geliberaliseerd, 
beantwoorden de resultaten van de strategie van Lissabon niet aan de verwachtingen. 
 
Ik geloof dat het tijd is dat de lidstaten maatregelen nemen. Het is van cruciaal belang dat de 
lidstaten zich op nationaal vlak achter de strategie van Lissabon scharen en de nodige 
structurele hervormingen doorvoeren. Er moeten ook dringend maatregelen worden genomen 
om vertragingen bij de omzetting en de uitvoering van de strategie en coördinatieproblemen te 
voorkomen. Het is hoog tijd dat de lidstaten de nodige politieke wil aan de dag leggen en de 
strategie van Lissabon boven hun nationale belangen stellen. 
 
Ik ben blij dat kandidaat-voorzitter Barroso van plan is: 
 

• persoonlijk alle inspanningen te coördineren om de strategie van Lissabon nieuw leven 
in te blazen; 

• een vice-voorzitter aan te stellen om de Commissie op coherente wijze in de Raad 
Concurrentievermogen te vertegenwoordigen; 

• een groep bij de problematiek betrokken commissarissen op te richten. 
 
Als een van de commissarissen die bij het thema concurrentievermogen is betrokken, zal ik 
nauw met voorzitter Barroso, mijn collega-commissarissen en het Europees Parlement 
samenwerken om de Agenda van Lissabon nieuwe impulsen te geven. Waar mogelijk wil ik 
het beleid en de acties op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming in dit 
verband een centrale plaats toebedelen. 
 
De nieuwe Commissie zal ervoor zorgen dat de herziening van de Agenda van Lissabon in 
maart 2005 een belangrijke stap vormt om het gehele proces weer vlot te trekken. 
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6.   Op welke wijze gaat u het imago van de Commissie verbeteren? 
 
Het is voor de legitimiteit van de Commissie van cruciaal belang dat ze in de ogen van de 
bevolking een transparante organisatie is die de gemiddelde burger meerwaarde biedt. 
 
Om deze doelstelling te verwezenlijken is er volgens mij onder meer behoefte aan: 
 

• transparantie in besluitvorming en management; 
• duidelijke beleidsmaatregelen die voor de gemiddelde burger begrijpelijk zijn; 
• nauwe contacten met de burgers, hun verkozen vertegenwoordigers en de civiele 

samenleving. 
  
Ik vind dat elke commissaris in dit verband een cruciale rol moet spelen als 
vertegenwoordiger van de Commissie als geheel en als commissaris voor een bepaald 
beleidsterrein. Het feit dat het college bestaat uit één commissaris per lidstaat is een grote 
troef: elke commissaris kan de boodschap van de Commissie in zijn/haar land overbrengen in 
de taal van de bevolking en rekening houdend met culturele affiniteiten. 
 
Ik wil me hiervoor in Cyprus – maar ook in de rest van de EU – inzetten samen met de 
europarlementsleden en andere betrokken partijen. 
 
De bovenstaande overwegingen gelden in nog grotere mate voor het beleidsterrein 
gezondheid en consumentenbescherming, dat voor het dagelijkse leven van de burgers van 
essentieel belang is. Een door de Commissie en het Europees Parlement gecultiveerde 
positieve perceptie van de rol van de Commissie op dit beleidsterrein kan het imago van de 
instelling enorm versterken.
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7.  Hoe ziet u uw plicht tot het afleggen van verantwoording aan het 
Europees Parlement? 

Ik vind het erg belangrijk dat de Commissie verantwoording aan het Europees Parlement 
aflegt. Deze verantwoordingsplicht vormt een onderdeel van de democratische structuur van 
onze Unie en verleent de Commissie de nodige democratische legitimiteit. Het Europees 
Parlement is de enige direct verkozen instelling van de Europese Unie en het heeft traditioneel 
het integratieproces gestimuleerd. Deze unieke relatie tussen de Commissie en het Parlement 
moet op een "vertrouwensovereenkomst" berusten, waarbij beide instellingen van hun 
specifieke prerogatieven gebruikmaken om de Europese integratie te bevorderen. Ik ben van 
oordeel dat de Commissie en het Europees Parlement natuurlijke bondgenoten zijn. 

In het kader van dit bondgenootschap moet de Commissie voortdurend nauw met het 
Parlement samenwerken. Belangrijk is ook dat de commissarissen steeds voor de 
europarlementsleden beschikbaar zijn, borg staan voor transparantie en tijdig duidelijke 
informatie verstrekken (onder meer over de wetenschappelijke adviesorganen die op mijn 
bevoegdheidsgebied een belangrijke rol in de dagelijkse werkzaamheden spelen). 
 

Ik vind in dit verband dat de Commissie het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 
Europees Parlement en de Commissie volledig moet naleven. Ik zal aan alle voorwaarden van 
het kaderakkoord voldoen. 

a. Bent u, vanuit strikt politiek oogpunt bezien, van mening dat in geval 
van een negatieve conclusie van een hoorzitting, de betrokken 
kandidaat-commissaris zijn/haar kandidatuur zou moeten intrekken? 
In het kader van de ontwikkeling naar een volledig legitieme en 
verantwoordingsplichtige Commissie hecht ik veel belang aan parlementaire 
hoorzittingen. Het strategische bondgenootschap tussen het Parlement en de 
Commissie (zie hierboven) kan alleen functioneren als elke commissaris vertrouwen 
geniet. Alleen dan kan ons werk gedurende de hele zittingsperiode resultaat sorteren. 
Uiteraard blijft de Commissie als college collectief verantwoording verschuldigd aan 
het Europees Parlement. 

Als het resultaat van een hoorzitting negatief is en het Parlement geen vertrouwen in 
een commissaris heeft, moet het mogelijk zijn dat de kandidaat-voorzitter het 
commissielid op grond van het kaderakkoord verzoekt ontslag te nemen. 

 
b. In welke mate acht u zich verantwoordelijk voor de antwoorden die uw 

diensten het Parlement verstrekken naar aanleiding van vragen van de 
Commissie verzoekschriften of andere bevoegde commissies? Indien u 
verzocht wordt verantwoording af te leggen of helderheid te 
verschaffen over vroeger optreden van de Commissie of over eerdere 
verzuimen, in welke mate acht u zich dan tegenover het Parlement 
verantwoordelijk? 
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Op grond van het kaderakkoord zijn alle commissarissen politiek verantwoordelijk 
voor het beleidsterrein waarvoor ze bevoegd zijn. De gedragscode voor 
commissarissen bepaalt dat elke commissaris verantwoording aan het college 
verschuldigd is voor zijn/haar activiteiten en de activiteiten van zijn/haar diensten. 
De directeur-generaal is verantwoording aan de commissaris en het college 
verschuldigd. 
Ik verwacht dat mijn diensten me bij mijn ambtsaanvaarding volledig informeren 
over de omvang van de dagelijkse werkzaamheden in het directoraat-generaal, de 
verantwoordelijkheden, de problemen en de risico's. Bij problemen zal ik snel 
voorstellen doen om de moeilijkheden te verhelpen. Belangrijk is dat het Parlement 
op de hoogte wordt gehouden van alle veranderingen of aanpassingen die ik 
belangrijk acht, vooral als de nieuwe maatregelen bedoeld zijn om verbetering in de 
bestaande toestand te brengen. 

Ik ben uiteraard van plan voor institutionele continuïteit en samenhang te zorgen 
tussen de beleidskeuzen die voor mijn ambtsaanvaarding op mijn beleidsterrein zijn 
gemaakt, en mijn eigen beleidskeuzen. Onverminderd de verantwoordelijkheden van 
het college behoud ik me echter het recht voor op mijn beleidsterrein alle 
beleidswijzigingen voor te stellen die ik nodig acht. 

c. Wat is uw opvatting over het concept van de politieke 
verantwoordelijkheid tegenover het Parlement voor de handelingen 
van uw directora(a)t(en)-generaal? Welke stappen gaat u nemen om te 
waarborgen dat uw directora(a)t(en)-generaal goed worden geleid? 

  

Onverminderd de letterlijke inhoud van het Verdrag over de collectieve 
verantwoordelijkheid van het college geloof ik dat elke commissaris het Parlement 
op transparante wijze moet informeren over de activiteiten van het directoraat-
generaal onder zijn/haar bevoegdheid. De commissaris moet het belangrijkste 
referentiepunt voor het Parlement zijn voor zaken die onder zijn/haar beleidsterrein 
vallen. Alleen dan kan het Parlement ten volle toezicht op het beleid uitoefenen. 

De directeur-generaal is voor de uitvoering van de door het college en de 
commissaris vastgestelde richtsnoeren volledige verantwoording aan de commissaris 
en het college verschuldigd en moet het statuut, het financieel reglement, het 
reglement van orde en de voorschriften in het kader van de administratieve en 
financiële hervorming van de Commissie volledig naleven. Alleen dan kan een 
directoraat-generaal goed worden bestuurd en een commissaris zijn gezag op zijn 
beleidsterrein laten gelden. 
Bij het begin van mijn mandaat zal ik in een taakomschrijving ("mission statement") 
de werkmethoden tussen de commissaris, het kabinet en het directoraat-generaal 
beschrijven. Ik ben van plan de inhoud van dit mission statement volledig uit te 
voeren en op de website van het DG te publiceren. Mijn kabinet en ik zullen ook 
actief worden betrokken bij de periodieke vergaderingen met de topambtenaren van 
het DG over het beleid maar ook over de audits. Er zullen ook bijeenkomsten met 
alle personeelsleden worden georganiseerd om feedback te krijgen en resultaten te 
toe te lichten. 
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8.   Hoe zou u overwegen de interinstitutionele samenwerking (Commissie-
Parlement) ten uitvoer te leggen, en dan met name met de voor uw 
bevoegdhedenterrein relevante parlementaire commissies? Wat betekent 
in deze nieuwe context voor u doorzichtigheid van de interinstitutionele 
wetgevingsprocedure van Europees Parlement, Raad en Commissie, 
alsmede van de interinstitutionele betrekkingen in het algemeen? 

 
Het is mijn diepe overtuiging dat transparantie en constante dialoog de hoekstenen van 
interinstitutionele samenwerking vormen. 
 
Ik vind het bijzonder nuttig dat ik voor het eerst met een nieuwe parlementaire commissie (de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming) kan samenwerken. Ik ben ervan 
overtuigd dat de dialoog tussen de Commissie en deze nieuwe commissie nieuwe 
mogelijkheden biedt om de prioriteiten op het gebied van consumentenbescherming en interne 
markt beter te integreren. Verder ben ik van plan nauw met de Commissie milieu, 
volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
samen te werken. 
 
Ik verbind me ertoe de relaties tussen mezelf en de relevante parlementaire commissies te 
consolideren op het punt van dialoog, beschikbaarheid en uitwisseling van informatie. Ik zal 
ook ten volle rekening houden met de standpunten van deze commissies. Ik verzeker u dat ik 
steeds ter beschikking van alle commissieleden zal staan en bereid ben de vergaderingen van 
de commissies bij te wonen (zowel op initiatief van de commissies als op eigen initiatief). 
Verder ben ik bereid voor een permanente werkmethode tussen mijn personeel, mezelf en de 
europarlementsleden te zorgen om aandachtig naar specifieke problemen te luisteren en snel 
een duidelijk antwoord te geven. 
 
Transparantie is een belangrijke factor die de burgers in staat stelt diepgaander aan de 
besluitvorming deel te nemen en de Unie op grond van een grotere verantwoordingsplicht 
meer legitimiteit verleent. Ik zal de bepalingen van verschillende overeenkomsten over 
transparantie in de interinstitutionele relaties volledig uitvoeren. Ik denk onder meer aan het 
kaderakkoord, de overeenkomst tussen het Europees Parlement en de Commissie over de 
wijze van toepassing van Besluit 1999/468/EG van de Raad over comitologie, en het 
interinstitutioneel akkoord over betere wetgeving. Ik verbind me ertoe deze akkoorden en 
Verordening 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten na te leven, zodat 
andere instellingen ongehinderd en constant kunnen worden geïnformeerd en de openheid en 
de transparantie binnen de EU-instellingen worden bevorderd. 
 
 
9.   Welke concrete maatregelen acht u nodig ter uitvoering van het concept 

van "gender mainstreaming" op uw specifieke taakgebied? Hebt u een 
eigen beleidsstrategie en welke financiële en personele middelen zijn 
volgens u nodig om "gender mainstreaming" in het kader van uw 
portefeuille ten uitvoer te leggen? 

 
Inzake volksgezondheid voorziet het nieuwe volksgezondheidsprogramma voor de periode 
2003-2008 in een uitsplitsing van de gezondheidsgegevens naar geslacht. De Commissie is 
niet verantwoordelijk voor gezondheidsvoorzieningen. Door op Europees vlak informatie te 
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helpen verzamelen en netwerken van gezondheidsdiensten te bevorderen kunnen 
genderspecifieke problemen echter onder de aandacht worden gebracht en beste praktijken 
worden vastgesteld. Enkele van de belangrijkste uitdagingen in dit verband zijn: (i) de 
behoefte aan genderstatistieken en genderindicatoren, (ii) de toewijzing van de nodige 
middelen, en (iii) de toepassing van “gender budgeting”. 
 
Inzake consumentenbeleid bieden de EU-acties vrouwen uitstekende mogelijkheden, 
aangezien zij het merendeel van de transacties afsluiten en over het algemeen een lager 
inkomen hebben. Hoewel het beleid inzake consumentenbescherming vrouwen niet specifiek 
wil bevoordelen, vinden vrouwen er over het algemeen meer baat bij dan mannen. 
 
Ik verzeker het Parlement dat ik bij alle beleidsmaatregelen op mijn beleidsterrein ten volle 
rekening zal houden met de gelijkheid van mannen en vrouwen. 
 
Vrouwen zijn met één adjunct-directeur-generaal, twee directeuren en vier eenheidshoofden al 
goed vertegenwoordigd in het management van DG Gezondheid en consumentenbescherming 
(SANCO). Het middenmanagement (directeur, eenheidshoofd) van DG SANCO bestaat voor 
24,1% uit vrouwen (17,1% in de Commissie als geheel). Ikzelf wil mijn kabinet vanaf 1 
november uit evenveel vrouwen als mannen samenstellen. 
 
Ik steun alle bijkomende maatregelen om financiële en menselijke middelen ter beschikking 
te stellen om deze positieve resultaten nog te verbeteren. Ik verheug me over het voorstel van 
de Commissie om in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten op zoek te gaan naar 
meer financiële middelen voor gezondheid en consumentenbescherming. Ik hoop dat met 
deze middelen ook op mijn beleidsterrein op het punt van gender mainstreaming vooruitgang 
kan worden geboekt. 


