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                                                                                                           PL 

 

PRZESŁUCHANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

ODPOWIEDZI NA KWESTIONARIUSZ DLA 
DESYGNOWANEGO NA KOMISARZA 

Pan Markos KYPRIANOU  

(Zdrowie i Ochrona Konsumentów) 

Część A – Pytania ogólne 
 

 
 
I. Pytania o charakterze osobistym i zawodowym 
 
 
1. Jakie kwalifikacje i doświadczenia zawodowe miały, Pana zdaniem, 

szczególne znaczenie dla Pana nominacji oraz mogą okazać się w 
przyszłości przydatne w pełnieniu funkcji komisarza?   

 
W politykę aktywnie zaangażowałem się już w bardzo młodym wieku i od zawsze pozostaję 
w bliskim kontakcie z ludźmi, których reprezentuję. Przez okres 17 lat byłem wybierany na 
liczne stanowiska, co umożliwiło mi zrozumienie codziennych problemów ludzi i 
poszukiwanie właściwych rozwiązań. Moje doświadczenie obejmuje: 
 

• 12-letnie doświadczenie pracy w Parlamencie, w szczególności jako członek Komisji 
Ochrony Środowiska oraz Komisji Prawnej, na stanowisku wiceprzewodniczącego 
Komisji Spraw Zagranicznych i Europejskich, a następnie przewodniczącego Komisji 
Finansów i Budżetowej. 

• 5-letnie doświadczenie w pracy jako członek pierwszej, europejsko – cypryjskiej 
wspólnej komisji parlamentarnej, co pozwoliło mi na nawiązanie kontaktów z 
deputowanymi Parlamentu i pogłębienie mojego zrozumienia UE; 

• 5-letni mandat doradcy gminnego w podzielonym mieście Nikozja, napotykającego 
specyficzne problemy i trudności. 

 
Myślę, iż moje doświadczenie w polityce, połączone z doświadczeniem pracy w rządzie jako 
wyższy rangą Minister, odpowiedzialnego za finanse i planowanie, są w bezpośredni sposób 
związane z moją nominacją i wypełnianiem w przyszłości obowiązków komisarza. 
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Równocześnie wierzę, że moje doświadczenie w dziedzinie prawa będzie miało 
fundamentalne znaczenie w określaniu i wdrażaniu wspólnotowych polityk w zakresie 
zdrowia i ochrony konsumentów, gdzie istnieje potrzeba stworzenia i stosowania złożonych 
ram prawnych na poziomie europejskim. 

Są to dziedziny związane z codziennym życiem Europejczyków, od momentu ich narodzin do 
śmierci i zobowiązuję się do wykorzystania moich kompetencji w jak najwyższym stopniu, 
aby nie zawieść pokładanego we mnie zaufania Przewodniczącego. 

 
II. Niezależność 
 
2. Jak może Pan opisać zobowiązanie do zachowania niezależności 

podczas pełnienia obowiązków i jak planuje Pan zrealizować je w 
praktyce? 

 
Jestem w pełni świadomy kluczowej roli, jaką w pracy komisarza odgrywa niezależność. 
Wyłonienie ogólnego interesu ze składowych specyficznych interesów sektorowych osiągalne 
jest wyłącznie z pozycji pełnej niezależności i jedynie w przypadku, jeśli komisarz nie jest 
związany żadnymi specyficznymi interesami, ani żaden istniejący czy potencjalny konflikt 
interesów nie wpływa na jego/jej decyzje polityczne. Jest to w wysokim stopniu prawdziwe, 
ponieważ dokonanie obiektywnej syntezy ogólnego interesu na poziomie europejskim 
wymaga dokładnego przeglądu wszystkich sektorów i specyficznych interesów 
poszczególnych państw, a jest ich wiele. 

Z tego powodu przywiązuję ogromną wagę do obowiązków wynikających z artykułu 213 
akapit 2 Traktatu i uważam je za warunek konieczny mojej pracy. W czasie pełnienia funkcji 
ministra stworzyłem sobie jasny obraz niezależności, a moja praca jako członka Komisji w 
ciągu kilku ostatnich miesięcy pozwoliła mi zrozumieć jak ważne jest, aby móc pracować nie 
ulegając wpływom z zewnątrz i identyfikować ogólny interes pośród specyficznych i 
potencjalnie sprzecznych nacisków. Ze wszystkich wyżej wymienionych powodów zwracam 
szczególną uwagę nie tylko na obowiązek nieprzyjmowania instrukcji, ale i podejmowania 
wszystkich koniecznych środków ostrożności, aby uniknąć konfliktu interesów. 

Zamierzam w dalszym ciągu wypełniać moje obowiązki zachowując pełną niezależność i bez 
ulegania żadnym zewnętrznym naciskom. 

 
3. Czy zechce Pan udzielić Parlamentowi Europejskiemu szczegółowych 

informacji o ostatnich oraz obecnych udziałach i stanowiskach w 
podmiotach gospodarczych, finansowych lub politycznych oraz o innych 
zobowiązaniach, które mogłyby kolidować z Pana przyszłymi 
obowiązkami?  

 
Chciałbym potwierdzić moją zdecydowaną wolę wypełniania w pełni wymogów 
instytucjonalnych i etycznych, które są nieodłącznym elementem w wykonywaniu moich 
obowiązków jako członka Komisji Europejskiej. 

Pierwszego maja tego roku, kiedy obejmowałem stanowisko, przedstawiłem i opublikowałem 
moje oświadczenie majątkowe (http://europa.eu.int/commissioners/interests/index).  

http://europa.eu.int/commissioners/interests/index
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W tym miejscu chciałbym potwierdzić prawdziwość zawartych tam informacji i podkreślić, iż 
w odniesieniu do moich przyszłych obowiązków nie istnieje żaden inny konflikt interesów, 
ani możliwość jego powstania. Zamierzam oczywiście w pełni przestrzegać wszystkich 
wymogów zawartych w Kodeksie postępowania komisarzy przez cały okres trwania mojego 
mandatu, a także aktualizować i publikować wszelkie istotne informacje. 

 
III. Przyszłość Unii Europejskiej 
 
 
4. Do momentu pełnej ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego Komisję i jej 

członków obowiązują istniejące traktaty. Biorąc jednak pod uwagę 
przyjęcie Traktatu Konstytucyjnego, Pana zdaniem, jakiego typu kroki 
Komisja mogłaby już obecnie przedsięwziąć przed oficjalną ratyfikacją? 

 
Jako trudny, ale wiarygodny kompromis między sprzecznymi poglądami, których istnienie 
tradycyjnie leży u podstaw procesu integracji, Traktat Konstytucyjny jest wielkim 
osiągnięciem. W perspektywie procesu ratyfikacji musimy teraz przekazać informację o 
wypracowanym dobrym rezultacie obywatelom europejskim. Byłoby niewybaczalną stratą, 
gdybyśmy nie wykorzystali sposobności przekazania społeczeństwu właściwej informacji o 
tekście konstytucyjnym, opracowanym przez wyjątkowy organ jakim jest Konwent o 
Przyszłości Europy. Moim zdaniem komisarze odgrywają zasadniczą rolę w 
rozpowszechnianiu nowatorskich treści konstytucji. Powinno odbywać się to jednakże w 
politycznie przekonujący sposób, i należy zwrócić uwagę, aby nie kolidowało to z 
kompetencjami Państw Członkowskich w zakresie procesu ratyfikacyjnego i ich stosunków 
ze społeczeństwem obywatelskim. 

Ponieważ dotyczy to także mojego resortu, z radością przyjmuję rozszerzenie podstawy 
prawnej „dzielonych kompetencji” w dziedzinie zdrowia publicznego na środki określające 
wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych i na środki w zakresie 
monitoringu, wczesnego ostrzegania i zwalczania poważnych, przekraczających granice, 
zagrożeń zdrowia. Innowacją w tej dziedzinie jest także możliwość odwołania się przez 
Komisję do Otwartej Metody Koordynacji. Niemniej jednak moim zdaniem prawdziwym 
wyzwaniem, które stoi przed nami jest proces ratyfikacji. 

Rzecz jasna, jeśli zawarte w Konstytucji nowe projekty wymagają od Komisji 
zaproponowania środków wykonawczych, Komisja nie powinna czekać z rozpoczęciem 
niezbędnych prac przygotowawczych do momentu wejścia w życie Konstytucji. 

Jestem przekonany, iż Komisja powinna w przyszłości, we wszystkich swoich działaniach i 
propozycjach, brać w pełni pod uwagę perspektywę wprowadzenia nowej Konstytucji, a tam 
gdzie jest to możliwe i stosowne, duch Konstytucji powinien być wcielany już teraz.  
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5. Przewidziana na dziesięć lat strategia lizbońska ma do końca 2010 roku 
przekształcić Unię Europejską w najbardziej dynamiczną, 
konkurencyjną oraz zrównoważoną gospodarkę. Strategia Lizbońska 
opiera się na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: rozwoju 
gospodarczym, sprawiedliwości społecznej i poszanowaniu środowiska 
naturalnego. Przewidziana data – rok 2010 – pokrywa się z końcem 
Pana kadencji. Co zrobiłby Pan jako komisarz, aby przyspieszyć 
osiągnięcie celów wytyczonych w Lizbonie i które z nich uważa Pan za 
priorytetowe? 

 
Osobiście uważam, że strategia lizbońska okazała się użyteczna dostarczając instrumentu 
władzy i określając ramy dla działań zmierzających do osiągnięcia głównego celu UE. 
Jednakże stopień realizacji celów przez Unię w tym zakresie jest mniej niż zadowalający. 
Mimo iż, jak należy podkreślić, od 1999 r. powstało ponad 6 milionów nowych miejsc pracy, 
a kluczowe rynki całkowicie lub częściowo otwarły się na konkurencję, wyniki działań 
związanych z realizacją strategii lizbońskiej nie spełniły pokładanych nadziei. 

Wierzę, iż nadszedł czas, aby Państwa Członkowskie UE przystąpiły do działania. Istotne 
jest, aby kapitały narodowe przejęły strategię lizbońską na poziomie krajowym i podjęły 
odpowiednie środki w zakresie rozpoczynania i wdrażania reform strukturalnych. Należy 
także pilnie zająć się opóźnieniami w transpozycji i wykonywaniu prawa, a także brakami w 
koordynacji. Najwyższy czas, aby Państwa Członkowskie pokazały niezbędną wolę 
polityczną i zaangażowanie oraz uczyniły strategię lizbońską swoim priorytetowym 
zadaniem, wybiegającym ponad racje krajowe. 

Z radością przyjmuję zapowiedź desygnowanego na przewodniczącego Barroso dotyczącą: 

• osobistej koordynacji wszystkich wysiłków na rzecz ożywienia strategii lizbońskiej, 
• zapewnienia spójnego przedstawicielstwa Komisji w Radzie ds. Konkurencji poprzez 

wyznaczenie wiceprzewodniczącego, 
• stworzenia grupy zainteresowanych komisarzy. 

 
Jako jeden z komisarzy zaangażowanych w ten nowy system pobudzania konkurencyjności, 
będę ściśle współpracował z przewodniczącym Barroso, moimi kolegami komisarzami i 
Parlamentem, aby nadać nowy świeży impuls Agendzie Lizbońskiej. Moim zamiarem jest, 
aby polityki zdrowia i ochrony konsumentów, a także podejmowane w ich zakresie działania, 
tam gdzie jest to stosowne, stały się kluczowymi zagadnieniami w tym kontekście. 

Nowa Komisja zapewni, iż przegląd Agendy Lizbońskiej, przewidziany na marzec 2005 r. 
nada całemu procesowi nowy impuls i będzie znaczącym etapem w realizacji strategii. 
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6. W jaki sposób zamierza Pan wpłynąć na poprawę publicznego 
wizerunku Komisji?  

 
Jest dla mnie oczywiste, iż jednym z fundamentów na których opiera się legitymacja 
Komisji jest jej zdolność do bycia postrzeganą jako organ działający w sposób przejrzysty 
i potrafiący wypracowywać wartość dodaną w stosunku do przeciętnego obywatela. 

Moim zdaniem, aby cel ten został osiągnięty, należy między innymi zapewnić: 

• przejrzystość w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu, 
• jasne i szczegółowo określone polityki, zrozumiałe dla przeciętnego obywatela, 
• bliski kontakt ze społeczeństwem, jego przedstawicielami i społeczeństwem 

obywatelskim.  
 

Wierzę, iż każdy z komisarzy ma do odegrania istotną rolę w tym kontekście, zarówno jako 
przedstawiciel Komisji jako całości, jak również przy wypełnianiu funkcji komisarza w 
powierzonym mu resorcie. Dodatkową korzyścią jest, iż kolegium składa się z przedstawicieli 
każdego z Państw Członkowskich, ze względu na fakt, iż każdy z członków znajduje się w 
dogodnej pozycji do przekazywania wiadomości Komisji we własnym kraju, używając 
swojego języka i wspólnych odniesień kulturowych.  

Z mojej strony zamierzam w wysokim stopniu zaangażować się w tę pracę na Cyprze, ale i w 
całej UE, i wykonywać ją wspólnym wysiłkiem z odpowiednimi członkami Parlamentu i 
innymi głównymi zainteresowanymi stronami. 

Powyższe uwagi mają jeszcze większe zastosowanie w odniesieniu do resortu Zdrowia 
Publicznego i Ochrony Konsumentów. Są to kwestie, które odnoszą się do codziennego życia 
obywateli. W związku z tym pozytywne postrzeganie roli Komisji w tej dziedzinie, na które 
pracują zarówno Komisja jak i Parlament Europejski wpływa zasadniczo na wizerunek 
instytucji. 
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IV. Demokratyczna odpowiedzialność przed Parlamentem 
Europejskim 
 

7. Jak wyobraża sobie Pan swoją odpowiedzialność przed Parlamentem 
Europejskim?   

 

Jestem głęboko przekonany o znaczeniu odpowiedzialności Komisji przed Parlamentem 
Europejskim, zarówno jako elementu demokratycznej struktury naszej Unii jak i pod 
względem koniecznej demokratycznej legitymacji, którą Komisja powinna posiadać. 
Parlament Europejski jest jedyną bezpośrednio wybieraną instytucją Unii Europejskiej, ale 
także i aktorem w procesie integracji, którego rola polega od zawsze na stymulowaniu 
procesu. Te jedyne w swoim rodzaju stosunki między Komisją i Parlamentem powinny 
opierać się na wzajemnym zaufaniu, gdzie obie instytucje działają w zakresie swoich 
specyficznych prerogatyw na rzecz integracji europejskiej. Moim zdaniem, Komisja i 
Parlament są naturalnymi sprzymierzeńcami. 

Jeśli chodzi o Komisję, wierzę, iż taka lojalność musi być utrzymana poprzez codzienną 
bliską współpracę, ciągłą gotowość komisarzy do kontaktów z członkami Parlamentu, 
zapewniającą przejrzystość ich działań i szybkie przekazywanie jasnych informacji. 
Obejmuje to także dostarczanie informacji dotyczących naukowych organów doradczych, 
które odgrywają kluczową rolę w codziennej pracy mojego resortu. 

W tym kontekście, wierzę, iż istotne jest pełne poszanowanie przez Komisję zobowiązań 
wynikających z Porozumienia ramowego dotyczącego stosunków pomiędzy Parlamentem 
Europejskim a Komisją. Będę w pełni stosował się do wszystkich zawartych tam 
wymogów. 

 

a. Czy – z czysto politycznego punktu widzenia – uważa Pan, że 
kandydat na komisarza, który po przesłuchaniu nie uzyska 
pozytywnej opinii, powinien wycofać swą kandydaturę?  

 

Przywiązuję ogromną wagę do przesłuchań Parlamentu, stanowiących część procesu, 
który prowadzi do uczynienia Komisji w pełni uprawomocnionym i odpowiedzialnym 
organem. Jeśli strategiczny sojusz między Parlamentem i Komisją, o którym mowa 
powyżej, ma funkcjonować, istotne jest, aby każdy komisarz indywidualnie cieszył się 
zaufaniem, co przyniesie owoce w postaci ustawodawstwa. Rzecz jasna, nie może to 
przynosić uszczerbku dla odpowiedzialności zbiorowej Komisji jako kolegium przed 
Parlamentem Europejskim. 

Jeśli wynik przesłuchań będzie negatywny, w pełni podporządkuję się zasadzie 
określonej w Porozumieniu ramowym, zgodnie z którą desygnowany na 
przewodniczącego Komisji może poprosić członka Komisji o rezygnację, jeśli 
Parlament wyrazi brak zaufania do jego/jej osoby. 

 

b. W jakim stopniu uważa się Pan za osobę odpowiedzialną za 
odpowiedzi udzielane przez podległe Panu służby na pytania 
zadawane przez Komisję Petycji i inne komisje parlamentarne? W 
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jakim stopniu uważałby się Pan za osobę odpowiedzialną przed 
Parlamentem, gdyby przyszło Panu wyjaśniać minione działania lub 
zaniechanie działań przez Komisję? 

 

Zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu ramowym, każdy członek Komisji 
przyjmuje polityczną odpowiedzialność za działania w obszarze należącym do jego/jej 
zakresu kompetencji. Kodeks postępowania komisarzy stanowi, iż każdy komisarz jest 
odpowiedzialny przed kolegium za swoje działania, jak i za działania podległego mu 
departamentu. Dyrektor generalny jest odpowiedzialny przed swoim komisarzem i 
kolegium. 

Oczekuję, iż w momencie objęcia stanowiska zostanę w pełni poinformowany przez 
podległy mi departament o zakresie działań, odpowiednich obowiązkach, problemach i 
ryzyku związanym z codzienną pracą w dyrekcji generalnej. Jeśli pojawi się problem, 
bezzwłocznie przedstawię propozycje działań. Równocześnie uważam za istotne 
regularne informowanie Parlamentu o wszelkich znaczących zmianach lub 
dostosowaniach, które według mnie należałoby przyjąć, w szczególności jeśli działania 
te miałyby na celu rozwiązanie powstałego problemu.   

Jeśli chodzi o różnice między orientacjami politycznymi, przyjętymi w powierzonym 
mi obszarze działalności przed objęciem przeze mnie stanowiska, a orientacjami 
politycznymi, które ja obiorę, zamierzam rzecz jasna zapewnić instytucjonalną ciągłość 
i spójność. Jednakże zastrzegam sobie pełne prawo do wystąpienia z propozycją zmian 
w polityce, za którą jestem odpowiedzialny, jeśli będę uważał to za konieczne i czyniąc 
to bez uszczerbku dla odpowiedzialności kolegium. 

 

c. W jaki sposób rozumie Pan pojęcie odpowiedzialności politycznej 
przed Parlamentem za działalność podległej(-ych) Panu dyrekcji 
generalnej(-ych)? Jakie kroki zamierza Pan podjąć w celu 
zapewnienia sprawnego zarządzania podległą(-ymi) sobie dyrekcją(-
ami) generalną(-ymi)? 

 

Bez uszczerbku dla postanowień Traktatu określających zbiorową odpowiedzialność 
kolegium, uważam, że każdy komisarz ma obowiązek informowania Parlamentu o 
działaniach podległej mu/jej dyrekcji generalnych i zachowywania przejrzystości. W 
tym kontekście, jeśli chodzi o kwestie wchodzące w zakres jego kompetencji komisarz 
jest głównym punktem odniesienia dla Parlamentu. Jedynie w takich warunkach 
Parlament może w pełni spełniać swoją rolę kontroli politycznej. 

 
Aby dyrekcja generalna mogła być odpowiednio zarządzana i aby komisarz mógł 
wykonywać nadane mu uprawnienia w powierzonej mu dziedzinie, podległy mu 
dyrektor generalny musi być w pełni odpowiedzialny przed nim/nią, jak również przed 
kolegium komisarzy za właściwą realizację wytycznych opracowanych przez kolegium 
i komisarza. Odbywać się to musi przy pełnym poszanowaniu postanowień Regulaminu 
pracowniczego, rozporządzeń finansowych, regulaminu wewnętrznego oraz zasad 
będących częścią reformy administracyjnej i finansowej Komisji. 
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Metody pracy między komisarzem, gabinetem i dyrekcją generalną określone zostaną w 
opisie misji, który zostanie opracowany na początku mojego mandatu. Mam zamiar w 
pełni wprowadzać w życie zawarte tam zasady i opublikować jego treść na stronie 
internetowej DG. Wraz z moim gabinetem będę aktywnie uczestniczył w regularnych 
spotkaniach z urzędnikami wyższego szczebla zarządu, na tematy zarówno polityki jak i 
audytu. Organizowane będą również spotkania ze wszystkimi pracownikami w celu 
uzyskania reakcji i mobilizowania do osiągania rezultatów. 

 

8. Jak istotne jest dla Pana wprowadzenie w życie współpracy 
międzyinstytucjonalnej (Komisji i Parlamentu), w szczególności z 
komisjami parlamentarnymi zajmującymi się Pana obszarem 
kompetencji? Jak w tym nowym kontekście jawi się Panu pojęcie 
przejrzystości międzyinstytucjonalnej procedury legislacyjnej (między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją) oraz, ogólnie rzecz biorąc, 
w relacjach pomiędzy instytucjami? 

 
Chciałbym podkreślić moją mocną wiarę w przejrzystość i stały dialog jako fundamenty 
międzyinstytucjonalnej współpracy. 

Uważam za bardzo pożyteczne, iż po raz pierwszy będę pracował z nową strukturą 
Parlamentu jaką jest Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Wierzę, iż 
dialog miedzy Komisją a nową komisją parlamentarną otworzy nowe horyzonty, zapewniając 
lepszą integrację priorytetów z zakresu ochrony konsumentów i wspólnego rynku. Będę także 
stale dążył do utrzymania bliskich stosunków pracy z Komisją Ochrony Środowiska, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Żywności, a także Komisją Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Chciałbym wyraźnie podkreślić, iż podejmę się umocnienia moich stosunków z 
odpowiednimi komisjami parlamentarnymi poprzez prowadzenie dialogu, zapewnienie 
obecności i wymianę informacji, jak również poprzez uwzględnianie opinii wydawanych 
przez te komisje. Chciałbym również zapewnić o mojej pełnej gotowości do kontaktów ze 
wszystkimi członkami komisji, mojej chęci uczestnictwa w spotkaniach komisji, 
zorganizowanych z mojej własnej lub komisji inicjatywy, a także określić stałe metody pracy 
między podległymi mi pracownikami, mną samym a członkami Parlamentu, aby móc 
uważnie wysłuchać szczególnych obaw i dostarczyć szybką i jasną odpowiedź.  

Przejrzystość jawi się jako ważny czynnik, pozwalający obywatelom na pełniejsze 
uczestnictwo w procesie decyzyjnym, a Unii na zyskanie większej legitymacji, poprzez 
zwiększenie odpowiedzialności. Jestem zdecydowany w pełni wprowadzać w życie 
postanowienia zawarte w różnych umowach dotyczących przejrzystości w stosunkach 
międzyinstytucjonalnych, takich jak Porozumienie ramowe, porozumienie między 
Parlamentem Europejskim a Komisją w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji 
Rady 1999/468/WE dotyczącej procedury komitologii, a także Porozumienie instytucjonalne 
w sprawie lepszego stanowienia prawa. Zobowiązuję się stosować się do tych porozumień, a 
także do rozporządzenia 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów, które 
zapewnia nieprzerwany i niezakłócony przepływ informacji do innych instytucji, w ten 
sposób przyczyniając się do otwartości i przejrzystości instytucji UE. 
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V. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn 
 
9. Jakiego rodzaju konkretne działania uważa Pan za niezbędne w celu 

zapewnienia wprowadzenia w życie pojęcia równego traktowania kobiet 
i mężczyzn w Pana obszarze kompetencji?Czy dysponuje Pan strategią 
polityczną w zakresie środków finansowych i personelu niezbędnych do 
wprowadzenia w życie równego traktowania kobiet i mężczyzn w Pana 
obszarze kompetencji? 

 
Jeśli chodzi o politykę zdrowia publicznego, nowy Program ochrony zdrowia publicznego na 
lata 2003-2008 będzie zawierał podział informacji na temat zdrowia według płci. Mimo iż 
Komisja nie zajmuje się usługami w zakresie zdrowia, informacje w zbieraniu których może 
pomóc na poziomie unijnym oraz badania, które może finansować w ramach 
zorganizowanych organów zdrowia mogą służyć naświetleniu specyficznych problemów 
związanych z płcią i określeniu najlepszych praktyk. Pod tym względem, głównymi 
wyzwaniami będą : (i) rozwijanie statystyk i wskaźników służących do badania problemów 
płci, (ii) przydział koniecznych środków, i (iii) wprowadzenie instrumentów do przydzielania 
środków budżetowych na kwestie związane z problematyką płci (gender budgeting). 

Jeśli chodzi o politykę ochrony konsumenta, działania UE ukierunkowane są na ochronę 
kobiet, które w większym stopniu uczestniczą w podejmowanych transakcjach, ale mają 
niższe zarobki. Mimo iż polityka ochrony konsumentów nie ma wyraźnie na celu pomocy 
kobietom w większym stopniu niż mężczyznom, jej wdrażanie przynosi więcej korzyści 
kobietom. 

Chciałbym zapewnić Parlament, iż przy podejmowaniu jakiegokolwiek działania w 
powierzonym mi resorcie, jego konsekwencje dla równości płci będą w pełni brane pod 
uwagę. 

Jeśli chodzi o równe traktowanie kobiet i mężczyzn w podległych mi służbach, funkcje 
kierownicze w DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta (SANCO) są w dużym stopniu 
piastowane przez kobiety: jedna pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego, dwie 
na stanowisku dyrektora i cztery w funkcjach szefa jednostki. Obecnie procentowy udział 
kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla (dyrektorzy, szefowie jednostek) w 
DG SANCO wynosi 24,1%, podczas gdy w całej Komisji 17,1%. Zamierzam osobiście 
dołożyć starań, aby zapewnić równość płci w moim gabinecie od 1 listopada. 

Jestem zwolennikiem wprowadzenia każdego dodatkowego środka, który służyłby 
przeznaczaniu finansowych i ludzkich zasobów, uważanych za konieczne do dalszej promocji 
tych dobrych wyników. Wysoko cenię sobie zawartą w nowych Perspektywach Finansowych 
propozycję ze strony Komisji zwiększonego przydziału środków na zdrowie i ochronę 
konsumentów i mam nadzieję, iż przyczynią się one także do uczynienia postępów w 
kwestiach związanych z zapewnieniem równości płci w obszarze moich kompetencji. 
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