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AUDIÇÕES NO PARLAMENTO EUROPEU 

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AO 
COMISSÁRIO INDIGITADO 

Markos KYPRIANOU  

(Saúde e Defesa do Consumidor) 

Parte A - Perguntas de carácter geral 
 

I. Dados pessoais e profissionais 
 
 
1.  Que aspectos das suas qualificações pessoais e da sua experiência 

profissional considera serem de relevância particular no contexto da 
sua nomeação e das suas futuras funções de Comissário?  

 
Participo de forma activa na vida política desde muito jovem e sempre mantive um contacto 
estreito com as pessoas que sirvo. Durante 17 anos ocupei uma grande diversidade de cargos 
eleitos, o que me permitiu compreender os problemas quotidianos dos cidadãos e procurar 
soluções adequadas. Refiro, em especial: 
 

• os meus 12 anos de experiência no Parlamento, principalmente como membro das 
comissões do Ambiente e dos Assuntos Jurídicos, como Vice-Presidente da Comissão 
dos Assuntos Externos e Europeus e, posteriormente, como Presidente da Comissão 
dos Assuntos Financeiros e Orçamentais; 

• os meus 5 anos de experiência como membro da primeira Comissão Parlamentar 
Mista UE-Chipre, que me permitiram estabelecer contactos estreitos com deputados 
do Parlamento Europeu e aprofundar os meus conhecimentos sobre a UE; 

• o meu mandato de 5 anos como Conselheiro Municipal da cidade de Nicósia, uma 
cidade dividida, com dificuldades e problemas específicos. 

 
Considero que esta experiência da vida política, associada à minha experiência governamental 
como Ministro das Finanças e do Planeamento, está directamente relacionada com a minha 
nomeação e futuras funções como Membro da Comissão Europeia.  
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Por outro lado, penso que a minha formação jurídica será crucial para a definição e aplicação 
das políticas comunitárias em matéria de saúde e defesa do consumidor, domínios em que é 
necessário estabelecer e implementar quadros legais complexos ao nível da União Europeia. 
Trata-se de questões que afectam o quotidiano dos europeus ao longo de toda a vida e estou 
empenhado em dedicar os meus melhores esforços a fim de justificar a confiança em mim 
depositada pelo Senhor Presidente. 
 
 
II. Independência 
 
2.   Como descreve a obrigação de exercer as suas funções com 

independência e como pensa concretamente pôr em prática este 
princípio? 

 
Estou plenamente consciente da importância fundamental da independência no trabalho dos 
Comissários. Só é possível identificar o interesse geral entre uma multiplicidade de interesses 
sectoriais específicos se se partir de uma posição de total independência, se o Comissário 
estiver totalmente livre de interesses específicos e se a sua análise política estiver isenta de 
quaisquer influências decorrentes de conflitos de interesses reais ou potenciais. Este princípio 
é tanto mais importante quanto uma síntese objectiva do interesse geral a nível europeu 
pressupõe um exame atento de todos os interesses sectoriais e nacionais, que são muitos.  
 
Por esta razão, atribuo grande importância às obrigações que decorrem do n.º 2 do artigo 213.º 
do Tratado, que considero uma condição sine qua non do meu trabalho. Como ministro, 
assumi uma posição firme em relação à independência e, no exercício das minhas funções 
como Membro da Comissão, ao longo dos últimos meses, verifiquei a que ponto é essencial 
poder trabalhar sem interferências externas e procurar o interesse geral entre pressões 
específicas e potencialmente antagónicas. Estarei, pois, muito atento à obrigação de não 
aceitar instruções e tomarei todas as precauções necessárias para evitar quaisquer eventuais 
conflitos de interesses.  
 
Tenciono continuar a desempenhar as minhas funções com total independência e sem 
qualquer interferência externa.  
 
 
3.   Poderá prestar ao Parlamento Europeu informações circunstanciadas 

sobre a sua situação e os seus interesses, recentes e actuais, em matéria 
empresarial, financeira e política, bem como sobre quaisquer outros 
compromissos susceptíveis de colidir com as suas futuras funções? 

 
Gostaria de reiterar que estou determinado a respeitar totalmente os requisitos institucionais e 
éticos inerentes ao exercício das minhas funções como Membro da Comissão Europeia. 
 
Quando tomei posse, em 1 de Maio último, apresentei e publiquei 
(http://europa.eu.int/commissioners/interests/index) a declaração de todos os meus interesses 
financeiros e elementos de património.  
 

http://europa.eu.int/commissioners/interests/index
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Confirmo presentemente o conteúdo dessa declaração e desejo sublinhar que não existe 
qualquer outra fonte de potenciais conflitos de interesses no que se refere às novas áreas 
políticas que me foram confiadas. Como é evidente, durante o meu mandato tenciono 
respeitar estritamente todas as exigências do Código de Conduta dos Comissários e actualizar 
e publicar todas as informações pertinentes.  

 

III. Futuro da União Europeia 
 
 
4.   Até à plena ratificação do Tratado Constitucional, a Comissão e os seus 

membros encontram-se obviamente vinculados aos Tratados em vigor. 
Todavia, tendo sido adoptado o Tratado Constitucional, que acções pode 
a Comissão, em seu entender, desde já empreender, sem aguardar a 
respectiva ratificação formal?  

 
O Tratado Constitucional representa um enorme êxito, uma vez que consegue um equilíbrio, 
difícil mas credível, entre os pontos de vista antagónicos tradicionalmente subjacentes ao 
processo de integração. Precisamos agora de fazer chegar a mensagem deste óptimo resultado 
aos cidadãos europeus, tendo em vista o processo de ratificação. Seria inadmissível perder a 
oportunidade de transmitir às pessoas uma imagem correcta de um documento constitucional 
elaborado por uma instância única como a Convenção sobre o Futuro da União. Na minha 
opinião, os Comissários têm um papel fundamental a desempenhar na divulgação da 
originalidade da mensagem constitucional, embora devam proceder de forma convincente no 
plano político, tendo o cuidado de não usurpar as prerrogativas dos Estados-Membros no 
âmbito do processo de ratificação nem interferir nas suas relações com a sociedade civil.  
 
No que diz respeito à minha futura pasta, congratulo-me com o alargamento da base legal das 
«competências partilhadas» no domínio da saúde pública em relação a medidas que fixem 
normas elevadas de qualidade e segurança dos produtos médicos e a medidas relativas à 
vigilância, ao alerta e à luta contra as ameaças graves para a saúde que assumam dimensões 
transfronteiras. A possibilidade de a Comissão recorrer ao método aberto de coordenação é 
também uma inovação neste domínio. Considero, todavia, que o verdadeiro desafio a 
enfrentar proximamente é o processo de ratificação.  
 
Como é evidente, nos casos em que as inovações introduzidas pela Constituição exigem que a 
Comissão proponha medidas de aplicação, esta não deveria aguardar a entrada em vigor da 
Constituição para lançar os necessários trabalhos preparatórios.  
 
Por último, é minha firme convicção que a Comissão deveria ter plenamente em conta a 
perspectiva da nova Constituição em todas as suas acções e propostas futuras e que o espírito 
da Constituição deveria ser seguido a partir de agora, sempre que tal seja possível e adequado. 
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5.   A Estratégia de Lisboa constitui uma estratégia a implementar ao longo 

de dez anos, que visa tornar a UE na economia mais dinâmica, 
competitiva e sustentável do mundo até 2010.  A estratégia de Lisboa 
compreende os três pilares do desenvolvimento sustentável: a economia, 
os assuntos sociais e o ambiente.  A data de 2010 coincide com o termo 
do seu mandato. Na sua qualidade de Comissário, como procederia 
para acelerar a realização de progressos no sentido das metas fixadas 
em Lisboa e quais seriam, em seu entender, as principais prioridades? 

 
Pessoalmente, considero que a Estratégia de Lisboa foi útil, uma vez que forneceu um 
instrumento de governança e um quadro de acção para a consecução de um dos grandes 
objectivos da União Europeia. Mas o desempenho da União em termos de resultados neste 
domínio está longe de ser satisfatório. É verdade que foram criados mais de seis milhões de 
postos de trabalho desde 1999 e que vários mercados-chave foram total ou parcialmente 
abertos à concorrência. Todavia, os resultados das acções relacionadas com a Estratégia de 
Lisboa ficaram aquém das expectativas. 
 
Em meu entender, é chegado o momento de os Estados-Membros da UE passarem à acção. É 
fundamental que as capitais nacionais assumam a responsabilidade pela Estratégia de Lisboa a 
nível nacional e tomem medidas adequadas com vista à definição e execução de reformas 
estruturais. Importa também corrigir com urgência os atrasos na transposição e aplicação, 
assim como as falhas de coordenação. É chegada a hora de os Estados-Membros mostrarem a 
vontade política e o empenhamento necessários e darem à Estratégia de Lisboa prioridade 
sobre as preocupações nacionais.  
 
Congratulo-me com o anúncio feito pelo Presidente indigitado, José Manuel Barroso, da sua 
intenção de: 
 

• coordenar pessoalmente todos os esforços no sentido de revitalizar a Estratégia de 
Lisboa, 

• designar um Vice-Presidente que assegurará uma representação coerente da Comissão 
no Conselho da Competitividade e 

• criar um grupo de Comissários competentes. 
 
Enquanto Comissário implicado nesta nova dinâmica a favor da competitividade, irei 
trabalhar em estreita colaboração com o Presidente Barroso, com os meus colegas da 
Comissão e com o Parlamento no sentido de assegurar que seja dado um novo impulso à 
agenda de Lisboa.  É minha intenção que as políticas de saúde e de defesa do consumidor 
assumam uma posição central neste contexto, sempre que tal for pertinente.  
 
A nova Comissão velará por que a revisão da agenda de Lisboa, em Março de 2005, 
represente um passo significativo no relançamento deste processo.  
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6.   Como se propõe melhorar a imagem pública da Comissão?  
 
É para mim evidente que um dos elementos essenciais em que a legitimidade da Comissão 
assenta é a sua capacidade de ser entendida como um órgão transparente que pode oferecer 
valor acrescentado ao cidadão comum. 
 
Para atingir este objectivo – entre outros – considero necessário o seguinte: 
 

• transparência dos processos de decisão e da gestão; 
• políticas claras e bem definidas, compreensíveis para o cidadão comum; 
• contacto estreito com as pessoas, os seus representantes eleitos e a sociedade civil. 

  
Neste contexto, penso que cada Comissário tem um papel essencial a desempenhar, não só 
enquanto representante da instituição no seu conjunto como também enquanto Comissário 
responsável por uma determinada pasta. O facto de o Colégio ser composto por um 
Comissário por cada Estado-Membro constitui uma vantagem apreciável, dado que cada 
membro está na posição ideal para transmitir a mensagem da Comissão no respectivo país, 
utilizando a sua própria língua e tirando partido das afinidades culturais.  
 
No que me diz respeito, tenciono dedicar grandes esforços a esta tarefa em relação a Chipre – 
mas também a toda a UE – em colaboração com os deputados europeus competentes e outros 
intervenientes importantes.  
 
As considerações que precedem são ainda mais pertinentes quando aplicadas ao pelouro da 
Saúde Pública e Defesa do Consumidor, que abarca questões importantes para a vida 
quotidiana dos cidadãos. Assim, uma percepção positiva do papel da Comissão neste domínio, 
promovida pela Comissão e pelo Parlamento Europeu, encerra grandes potencialidades em 
termos de imagem da instituição. 
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7.  Como encara a sua responsabilidade perante o Parlamento Europeu?  

Atribuo a máxima importância à obrigação da Comissão de prestar contas perante o 
Parlamento Europeu, tanto no quadro da estrutura democrática da nossa União como no 
intuito de assegurar a necessária legitimidade democrática de que a Comissão deve beneficiar. 
O Parlamento Europeu é a única instituição da União Europeia directamente eleita. É também 
um interveniente que tem tradicionalmente impulsionado o processo de integração, graças ao 
papel que desempenha. Esta relação única entre a Comissão e o Parlamento deve basear-se 
num «contrato de confiança», no âmbito do qual ambas as instituições façam uso das suas 
prerrogativas específicas em benefício da integração europeia. A Comissão e o Parlamento 
Europeu são, no meu entender, aliados naturais. 

No que à Comissão diz respeito, penso que este vínculo deve ser mantido através de um 
elevado nível de cooperação quotidiana e da disponibilidade permanente dos Comissários 
para com os deputados europeus, por forma a garantirem a transparência das suas actividades 
e fornecerem informações claras e imediatas. Este princípio aplica-se também às informações 
respeitantes aos órgãos científicos consultivos que desempenham uma função central no 
trabalho quotidiano no meu domínio de competência. 
 

Neste contexto, considero que o pleno cumprimento dos compromissos assumidos pela 
Comissão no Acordo-Quadro sobre as Relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão é 
essencial. Respeitarei na íntegra as exigências nele contidas.  

a. De um ponto de vista estritamente político, considera que, caso seja 
negativo o resultado de uma audição, o Comissário indigitado em 
causa deveria retirar a sua candidatura?  
Considero as audições parlamentares como uma componente muito importante do 
processo que conduz a uma Comissão plenamente legítima e responsável. Para que a 
já referida aliança estratégica entre o Parlamento e a Comissão possa ser eficaz, e 
para que o nosso trabalho possa ser frutuoso ao longo de toda a legislatura, é 
fundamental que todos os Comissários beneficiem de confiança a título individual. 
Como é evidente, isto deve entender-se sem prejuízo da responsabilidade colectiva 
da Comissão, enquanto órgão colegial, perante o Parlamento Europeu.   

Em caso de resultado negativo de uma audição, aceito plenamente o princípio 
definido no acordo-quadro nos termos do qual o Presidente indigitado da Comissão 
pode pedir a demissão de um Membro da Comissão se o Parlamento exprimir falta 
de confiança relativamente ao mesmo.  

 
b. Em que medida se considera responsável pelas respostas dadas pelos 

seus serviços ao Parlamento em resultado de pedidos emanados da 
Comissão das Petições ou de outras comissões competentes quanto à 
matéria de fundo? Se chamado a justificar ou a explicar anteriores 

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+RULES-EP+20040720+ANN-13+DOC+XML+V0//EN&HNAV=Y
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actos ou omissões da Comissão, em que medida se considera 
responsável perante o Parlamento?  

Em conformidade com o acordo-quadro, cada Comissário deve assumir a 
responsabilidade política da acção no domínio a seu cargo. O Código de Conduta 
dos Comissários estipula que cada Comissário deve responder perante o Colégio 
pelas suas actividades e as dos serviços que tutela. O Director-Geral deve responder 
perante o Comissário e o Colégio.  

Ao tomar posse, espero ser plenamente informado pelos meus serviços acerca do 
alcance, das responsabilidades respectivas, dos problemas e dos riscos associados ao 
trabalho quotidiano da Direcção-Geral. Caso surja um problema, apresentarei 
rapidamente propostas de acção. Ao fazê-lo, pretendo manter o Parlamento 
informado de quaisquer alterações ou adaptações significativas que me parecerem 
necessárias, sobretudo se estas novas acções tiverem por objectivo resolver uma 
situação anterior. 

No que respeita à relação entre as opções políticas efectuadas no meu domínio de 
competência antes da minha tomada de posse e as opções políticas que eu próprio 
farei, tenciono evidentemente assegurar a continuidade e coerência institucionais. 
Reservo-me, no entanto, o pleno direito de propor alterações a políticas pelas quais 
seja responsável, se o julgar necessário, sem prejuízo das responsabilidades do 
Colégio.  

c. Que significa para si a noção de responsabilidade política perante o 
Parlamento pelas actividades da sua Direcção-Geral/das suas 
Direcções-Gerais? Que medidas tenciona adoptar no intuito de 
assegurar a boa gestão da sua Direcção-Geral/das suas Direcções 
Gerais?  

  

Sem prejuízo do disposto no Tratado em matéria de responsabilidade colectiva do 
Colégio, considero que os Comissários têm o dever de transparência e de prestação 
de contas perante o Parlamento no que respeita às actividades da Direcção-Geral ou 
Direcções-Gerais sob a sua responsabilidade. Neste contexto, o Comissário deve ser 
o principal ponto de referência para o Parlamento em relação às questões que se 
inserem na sua área política. Estas são condições fundamentais para que o 
Parlamento possa exercer plenamente a sua função de controlo político.  

A fim de assegurar a boa gestão de uma Direcção-Geral, e para que o Comissário 
possa exercer a sua autoridade no respectivo domínio de competência, o 
Director-Geral deve responder plenamente, perante o Comissário e o Colégio, pela 
aplicação adequada das orientações estabelecidas por estes últimos, respeitando 
integralmente o Estatuto, o Regulamento Financeiro, o Regulamento Interno e as 
disposições estabelecidas no quadro da reforma administrativa e financeira da 
Comissão.  
A definição dos métodos de trabalho entre o Comissário, o Gabinete e a 
Direcção-Geral constará de uma declaração de missão que será elaborada no início 
do meu mandato. Pretendo aplicar na íntegra o conteúdo desta declaração de missão 
e publicá-la no sítio web da DG. O meu Gabinete e eu próprio participaremos 
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activamente em reuniões regulares com os quadros superiores da DG, dedicadas 
tanto a questões de política como aos controlos de auditoria. Serão igualmente 
organizadas reuniões com todos os membros do pessoal a fim de obter feedback e 
motivá-los a obter resultados.  

 

8.   Que importância atribui à implementação da cooperação 
interinstitucional (Comissão-Parlamento), designadamente com as 
comissões parlamentares da sua área de competências? Neste novo 
contexto, que significado tem para si a transparência no procedimento 
legislativo interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão, bem como nas relações interinstitucionais em geral?  

 
Gostaria de sublinhar a minha firme convicção de que a transparência e o diálogo permanente 
constituem as pedras angulares da cooperação interinstitucional.   
 
Considero extremamente útil o facto de que irei trabalhar pela primeira vez com uma nova 
estrutura parlamentar, a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores. 
Estou certo de que o diálogo entre a Comissão e esta nova comissão parlamentar abrirá novos 
horizontes em termos de uma melhor integração entre as prioridades da defesa do consumidor 
e as do mercado único. Procurarei igualmente desenvolver uma estreita relação de trabalho 
com a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural.  
 
Desejo deixar claro que pretendo consolidar a minha relação com as comissões parlamentares 
competentes, tanto em termos de diálogo, presença e intercâmbio de informações como no 
que se refere à tomada em consideração dos pontos de vista expressos por estas comissões. 
Desejo igualmente garantir-vos que estou inteiramente ao dispor de todos os membros das 
comissões, que tenciono participar nas reuniões das comissões (quer a vosso convite quer por 
minha própria iniciativa) e que pretendo estabelecer uma cooperação permanente entre os 
meus colaboradores, eu próprio e os deputados europeus, de modo a poder ouvir atentamente 
as preocupações específicas e fornecer uma resposta rápida e clara.  
 
A transparência é um factor importante que permite aos cidadãos participar mais 
estreitamente no processo de decisão e que contribui para conferir maior legitimidade à 
Comissão, através de uma maior responsabilização.  Estou decidido a aplicar integralmente as 
disposições dos diversos acordos relativos à transparência nas relações interinstitucionais, 
como o acordo-quadro, o acordo entre o Parlamento Europeu e a Comissão relativo às 
modalidades de aplicação da Decisão 1999/468/CE (comitologia) e o acordo interinstitucional 
«Legislar melhor».  Comprometo-me firmemente a cumprir estes acordos, bem como o 
Regulamento n.º 1049/2001 relativo ao acesso público aos documentos, que assegurará um 
fluxo de informação livre e contínuo para outras instituições, contribuindo assim para a 
abertura e transparência das instituições da União Europeia.  
 
 
9.   Que medidas concretas entende serem necessárias para garantir que o 

princípio da integração das questões de género em todas as políticas 
seja aplicado na sua área específica de competências? Tem uma 
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estratégia política para o efeito? Que recursos financeiros e humanos 
entende serem necessários para dar aplicação ao princípio da 
integração das questões de género em todas as acções políticas do seu 
pelouro? 

 
No que se refere à política de saúde pública, o novo Programa de Saúde Pública para 
2003-2008 permitirá obter informações sobre saúde repartidas por sexo. Embora a Comissão 
não seja responsável pela prestação de serviços de saúde, as informações que pode ajudar a 
recolher ao nível da UE e o trabalho que financia através da ligação em rede dos organismos 
de saúde podem dar a conhecer os problemas específicos de cada sexo e as boas práticas 
existentes. Entre os principais desafios a que teremos de fazer face neste domínio, são de 
referir, designadamente: i) a necessidade de desenvolver indicadores e estatísticas repartidos 
por sexo, ii) a atribuição dos recursos necessários e iii) a elaboração de orçamentos tendo em 
conta a perspectiva do género. 
 
No domínio da política dos consumidores, as acções levadas a cabo pela UE oferecem 
excelentes oportunidades para as mulheres, uma vez que estas efectuam a maior parte das 
transacções e têm geralmente rendimentos mais baixos. Embora a política de defesa do 
consumidor não se destine especificamente a proteger mais as mulheres do que os homens, a 
sua aplicação tenderá a beneficiar a população feminina.  
 
Posso assegurar ao Parlamento que todas as medidas políticas que vier a recomendar na 
minha esfera de competência terão plenamente em conta as implicações em matéria de 
igualdade entre homens e mulheres.  
 
Quanto à integração da perspectiva do género nos meus serviços, os quadros de gestão na DG 
Saúde e Defesa do Consumidor (SANCO) contam já com uma forte representação feminina, 
designadamente uma Directora-Geral adjunta, duas Directoras e quatro Chefes de Unidade. A 
percentagem de cargos de gestão intermédia (Director, Chefe de Unidade) na DG SANCO 
actualmente ocupados por mulheres ascende a 24,1%, quando a média da Comissão é de 
17,1%. Pela minha parte, tenciono pugnar pela paridade entre os sexos no meu Gabinete a 
partir de 1 de Novembro.  
 
Sou favorável a quaisquer medidas suplementares no sentido de disponibilizar os recursos 
humanos e financeiros considerados necessários para a promoção destes bons resultados. 
Congratulo-me com a proposta da Comissão relativa ao aumento dos recursos financeiros 
dedicados à Saúde e à Defesa do Consumidor no quadro das novas Perspectivas Financeiras e 
espero que esses recursos contribuam também para realizar progressos em matéria de 
integração das questões de género nos domínios abrangidos pela minha esfera de 
competências.  
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