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VYPOČUTIE EURÓPSKYM PARLAMENTOM 

ODPOVEDE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA NA 
DOTAZNÍK  

Markos KYPRIANOU 

(Zdravie a ochrana spotrebiteľov)  

Časť A- Všeobecné otázky 
 

 

I. Osobné a profesionálne skúsenosti 
 
 
1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a profesionálnych skúseností 

mali, podľa Vášho názoru, osobitný význam v súvislosti s Vašou 
nomináciou a výkonom budúcej funkcie komisára?  

 
V aktívnej politike sa angažujem už od skorej mladosti a vždy som udržiaval blízky kontakt s 
ľuďmi, ktorých som zastupoval. Sedemnásť rokov zastávam široké spektrum volených 
funkcií, vďaka ktorým som mal možnosť pochopiť každodenné problémy ľudí a hľadať 
vhodné riešenia. K týmto funkciám patrí: 
 

• 12-ročná skúsenosť v Parlamente, najmä ako člen výborov pre životné prostredie  
a pre právne záležitosti, zástupca predsedu výboru pre zahraničné veci a európske 
záležitosti a neskôr predseda výboru pre financie a rozpočet 

• 5-ročná skúsenosť člena prvého spoločného parlamentného výboru EÚ a Cypru, ktorá 
mi umožnila nadviazať úzke kontakty s poslancami Európskeho parlamentu a hlbšie sa 
oboznámiť s problematikou EÚ 

• 5-ročný mandát člena mestskej rady Nikózie, rozdeleného mesta so špecifickými 
problémami a ťažkosťami. 

 
Domnievam sa, že moja nominácia a budúca funkcia člena Európskej komisie priamo 
nadväzujú na moju doterajšiu politickú činnosť spojenú so skúsenosťou vládneho ministra pre  
financie a plánovanie.  
 
 



 2

 
Takisto pevne verím, že moje právnické vzdelanie bude mať rozhodujúci význam pri 
vytváraní a implementovaní politiky EÚ v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľov, kde je na 
úrovni EÚ potrebné ustanoviť a uplatniť komplexné právne rámce. 
Tieto oblasti totiž denne ovplyvňujú všetkých Európanov po celý život. Preto sa zaväzujem 
urobiť všetko, čo bude v mojich silách, aby som obhájil opodstatnenosť dôvery, ktorú do mňa 
vložil predseda Komisie. 
 
 
II. Nezávislosť 
 
2.   Ako by ste charakterizovali Vašu povinnosť plniť si úlohy nezávisle a 

ako si konkrétne predstavujete uplatňovanie princípu nezávislosti v 
praxi? 

 
Plne som si vedomý rozhodujúcej úlohy, ktorú pri práci komisára zohráva nezávislosť. Z 
kombinácie špecifických záujmov jednotlivých odvetví je všeobecný záujem možné 
identifikovať iba z úplne nezávislej pozície, a to len vtedy, keď príslušný komisár nie je 
viazaný žiadnymi osobitnými záujmami, a keď súčasný ani potenciálny konflikt záujmov 
neovplyvňuje jeho alebo jej politický úsudok. Toto platí najmä v prípade, ak objektívna 
syntéza všeobecného záujmu na európskej úrovni vyžaduje pozorné skúmanie záujmov 
všetkých a pre krajinu špecifických odvetví, ktorých je veľmi veľa.    
 
Z tohto dôvodu prikladám veľký význam záväzkom vyplývajúcim z článku 213 ods. 2 
Zmluvy, a považujem ich za sine qua non mojej práce. Počas obdobia, kedy som zastával 
funkciu ministra, ako aj počas posledných pár mesiacov na poste člena Komisie som získal 
veľmi jasnú predstavu o nezávislosti a uvedomujem si, prečo je také dôležité pracovať bez 
akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu a hľadať všeobecný záujem spomedzi špecifických tlakov, 
ktoré sa potenciálne môžu stať konfliktom záujmu. Pomocou všetkých týchto aspektov 
venujem veľkú pozornosť nielen povinnosti neprijímať pokyny, ale aj nevyhnutným 
preventívnym opatreniam, ktoré je potrebné prijať na to, aby som sa každému možnému 
konfliktu záujmov vyhol.   
 
Mojím zámerom je pokračovať pri výkone funkcie úplne nezávisle a bez akéhokoľvek 
vonkajšieho vplyvu.  
 
 
3.   Mohli by ste poskytnúť Európskemu parlamentu podrobné informácie o 

Vašich nedávnych a súčasných podnikateľských, finančných a 
politických záujmoch a činnostiach a akýchkoľvek iných záväzkoch, 
ktoré by boli nezlučiteľné s Vašou budúcou funkciou? 

 
Chcel by som znovu poukázať na svoje odhodlanie plne rešpektovať inštitucionálne a etické 
požiadavky nevyhnutné na vykonávanie funkcie člena Európskej komisie.  
 
Pri preberaní úradu 1. mája tohto roku som predložil a zverejnil 
(http://europa.eu.int/commissioners/interests/index) vyhlásenie o svojich finančných 
záujmoch a majetku.  

http://europa.eu.int/commissioners/interests/index
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Týmto potvrdzujem obsah tohto vyhlásenia a chcel by som zdôrazniť, že pokiaľ ide o nové, 
mne pridelené oblasti pôsobnosti, neexistuje žiadny iný zdroj možného konfliktu záujmov. 
Samozrejme, mienim prísne dodržiavať všetky požiadavky Kódexu správania komisárov 
počas celej doby trvania môjho mandátu, ako aj aktualizovať a zverejňovať všetky relevantné 
údaje.  

 

III. Budúcnosť Európskej únie 
 
 
4.   Až do úplnej ratifikácie ústavnej zmluvy sú Komisia a jej členovia 

viazaní platnými zmluvami. Aké opatrenia by však, podľa Vášho 
názoru, mohla Komisia prijať už teraz, po schválení ústavnej zmluvy, 
ešte pred jej formálnou ratifikáciou?  

 
Ústavná zmluva predstavuje obrovský úspech, pretože ňou bola dosiahnutá zložitá, avšak 
presvedčivá rovnováha vzájomne nezlučiteľných názorov, ktoré vždy tvorili základ 
integračného procesu. Vzhľadom na ratifikačný proces musíme teraz tento odkaz o dobrom 
výsledku odovzdať Európskym občanom. Bolo by neodpustiteľné, keby sme si nechali 
uniknúť príležitosť pretlmočiť dobré správy ľuďom o ústavnom dokumente, ktorý bol 
navrhnutý takým jedinečným orgánom, akým je Konvent o budúcnosti EÚ. Domnievam sa, že 
komisári majú veľmi dôležitú úlohu – rozšíriť posolstvo o novodobej ústave – a táto by sa 
mala realizovať politicky presvedčivým spôsobom, pričom je nutné klásť mimoriadny dôraz 
na to, aby neboli narušené výsady členských štátov pri ratifikačnom procese a ich vzťahy s 
občianskou spoločnosťou.  
 
Vo vzťahu k mojej oblasti pôsobnosti vítam rozšírenie právneho základu „deľby kompetencií“ 
v oblasti verejného zdravia pri opatreniach stanovujúcich vysoké normy kvality a bezpečnosti 
liekov a pri opatreniach, ktoré sa týkajú monitorovania, včasného varovania a boja s vážnymi   
cezhraničnými nebezpečenstvami ohrozujúcimi verejné zdravie. Ďalšou inováciou v tejto 
oblasti je, že Komisia má možnosť využiť otvorenú metódu koordinácie.  Podľa môjho názoru 
však ozajstnú výzvu predstavuje ratifikačný proces.   
 
Samozrejme, ak inovácie, ktoré so sebou prináša ústava, vyžadujú implementáciu Komisiou 
navrhnutých opatrení, Komisia by nemala so začatím nevyhnutných prípravných prác čakať 
do dátumu vstupu ústavy do platnosti.    
 
Zastávam názor, že Komisia by mala pri všetkých svojich budúcich krokoch i pri predkladaní 
návrhov brať v plnej miere do úvahy perspektívu novej ústavy a tam, kde je to možné a 
vhodné, už odteraz charakter ústavy rešpektovať. 
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5.   Cieľom Lisabonskej stratégie, prijatej na obdobie desiatich rokov, je 

vytvoriť z EÚ do roku 2010 najdynamickejšiu, 
najkonkurencieschopnejšiu a trvalo udržateľnú ekonomiku vo svete.  
Lisabonská stratégia zahŕňa tri piliere trvalo udržateľného rozvoja: 
hospodárstvo, sociálne záležitosti a životné prostredie.  Obdobie do roku 
2010 sa prekrýva s obdobím Vášho mandátu.  Aké kroky by ste ako 
komisár podnikli, aby sa urýchlilo dosiahnutie lisabonských cieľov? 
Aké by mali byť, podľa Vášho názoru, hlavné priority? 

 
Osobne sa domnievam, že Lisabonská stratégia sa ukázala byť užitočnou z hľadiska 
vytvorenia nástroja riadenia a akčného rámca na dosiahnutie hlavného cieľa EÚ. Avšak 
výsledky Únie boli v tejto oblasti menej ako uspokojivé. Aj keď bolo od roku 1999 
vytvorených viac ako šesť miliónov pracovných miest a viaceré trhy kľúčového významu sa 
buď úplne, alebo čiastočne otvorili konkurencii, výsledky krokov podniknutých v rámci 
Lisabonskej stratégie nesplnili očakávania. 
 
Myslím si, že prišiel čas, aby členské štáty EÚ začali konať. Je nevyhnutné, aby sa s 
Lisabonskou stratégiou na národnej úrovni silnejšie politicky identifikovali a podnikli 
príslušné opatrenia na prevedenie a implementovanie štrukturálnych reforiem. Takisto by sa 
mali bezodkladne vyriešiť oneskorenia týkajúce sa transpozície a presadzovania, ako aj 
nedostatky v koordinácii. Je najvyšší čas, aby členské štáty ukázali patričnú politickú vôľu 
i politický záväzok a uprednostnili Lisabonskú stratégiu pred národnými záujmami.   
 
Vítam prehlásenie dezignovaného predsedu Barrosa, že: 
 

• bude osobne koordinovať úsilie zamerané na oživenie Lisabonskej stratégie 
• vymenuje podpredsedu, ktorý bude zodpovedný za koherentné zastúpenie Komisie v 

Rade pre konkurencieschopnosť, a 
• vytvorí skupinu príslušných komisárov. 

 
Ako jeden z komisárov zapojených do novej kampane v prospech konkurencieschopnosti 
budem úzko spolupracovať s predsedom Barrosom, kolegami komisármi a Parlamentom, aby 
sme dali lisabonskej agende nový impulz a uviedli ju do pohybu. V tejto súvislosti je mojím 
úmyslom priviesť niektoré stratégie a opatrenia v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľov do 
centra záujmu.   
 
Nová Komisia zabezpečí, aby preskúmanie lisabonskej agendy plánované na marec roku 2005 
predstavovalo prelom pri oživení celého procesu.  
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6.   Ako mienite zlepšiť obraz Komisie v očiach verejnosti?  
 
Som si vedomý toho, že jeden z rozhodujúcich prvkov, v ktorých spočíva legitimita Komisie, 
je jej schopnosť byť vnímaná ako transparentný orgán schopný poskytnúť priemernému 
Európanovi pridanú hodnotu. 
 
Na dosiahnutie tohto cieľa sú, okrem iných, potrebné tieto predpoklady: 
 

• transparentnosť v rozhodovacom procese a v riadení 
• jasné a dobre definované politiky, ktoré sú zrozumiteľné aj priemernému občanovi 
• úzky kontakt s ľuďmi, ich volenými zástupcami a občianskou spoločnosťou. 

  
Domnievam sa, že tu zohráva každý komisár dôležitú úlohu: nielen ako zástupca inštitúcie 
ako celku, ale aj vo svojej funkcii komisára s určitou oblasťou pôsobnosti. Skutočnosť, že 
kolégium sa skladá z jedného štátneho príslušníka na každý členský štát je nesmiernou 
výhodou, pretože každý člen je tak schopný pretlmočiť posolstvo Komisie v jeho alebo jej 
krajine, kde môže prehovoriť k ľuďom v ich rodnom jazyku a využiť pri tom prvky vzájomnej 
kultúrnej spolupatričnosti.  
 
Ja osobne, mienim v tejto súvislosti nasadiť všetky sily v záujme Cypru, i celej EÚ, a to v 
spoločnom úsilí s príslušnými európskymi poslancami a všetkými dôležitými zúčastnenými 
stranami.  
 
Spomenuté úvahy ešte viac získavajú na význame v oblasti verejného zdravia a ochrany 
spotrebiteľov. Práve tieto záležitosti sú totiž dôležité v každodennom živote občanov.   
Pozitívne vnímanie úlohy Komisie v tejto oblasti, ktoré bude podporovať Komisia i 
Parlament, má nesmierny význam pre obraz inštitúcie v očiach verejnosti. 
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7.  Ako si predstavujete Vašu zodpovednosť voči Európskemu parlamentu?  

Význam zodpovednosti Komisie vo vzťahu k Európskemu parlamentu si plne uvedomujem a 
vnímam ju ako súčasť demokratickej štruktúry našej Únie, a aj ako nevyhnutnú demokratickú 
legitimitu, ktorú Komisia musí mať. Európsky parlament je jediná priamo volená inštitúcia 
Európskej únie, ktorá vždy posunula integračný proces dopredu. Jedinečný vzťah Komisie a 
Parlamentu by mal byť založený na „zmluve o dôvere”, pričom obe inštitúcie využijú svoje 
špecifické výsady v prospech európskej integrácie. Podľa môjho názoru sú Komisia a 
Európsky parlament prirodzenými spojencami. 

Myslím si, že takýto druh spojenectva musí byť zo strany Komisie udržiavaný, a to vysokou 
úrovňou každodennej spolupráce a neustálou dostupnosťou komisárov pre európskych 
poslancov v zmysle rýchleho poskytovania zrozumiteľných informácií a zabezpečenia 
transparentnosti svojich aktivít. Týka sa to aj informácií o vedeckých poradných orgánoch, 
ktoré v mojej oblasti pôsobnosti zohrávajú pri každodennej práci kľúčovú úlohu.  
 

V týchto prípadoch je nevyhnutné, podľa môjho názoru, plne rešpektovať povinnosti 
Komisie, ktoré jej vyplývajú z Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 
a Komisiou. Všetkými požiadavkami tejto dohody sa budem riadiť v plnom rozsahu.  

a. Domnievate sa, výlučne z politického hľadiska, že v prípade, ak by 
vypočutie viedlo k negatívnemu záveru, dezignovaný(-á) komisár(-ka) 
by mal(-a) stiahnuť svoju kandidatúru?  
V procese, ktorého výsledkom bude plne legitímna a zodpovedná Komisia, 
prikladám parlamentným vypočutiam veľký význam. Ak má spomínané strategické 
spojenectvo Parlamentu a Komisie obstáť, musí byť každému jednému členovi 
Komisie vyslovená dôvera, aby sme mohli zbierať plody našej  práce počas celého 
obdobia mandátu. Samozrejme, bez toho, aby bola dotknutá kolektívna 
zodpovednosť Komisie voči Parlamentu.   
V prípade negatívneho záveru vypočutia by som plne akceptoval princíp ustanovený 
v rámcovej dohode, podľa ktorého dezignovaný predseda Komisie môže požiadať 
člena Komisie, aby odstúpil, ak mu alebo jej Parlament nevysloví dôveru.  
 

b. Do akej miery ste, podľa Vás, zodpovedný za odpovede, ktoré 
Parlamentu poskytujú útvary vo Vašej pôsobnosti na žiadosť Výboru 
pre petície alebo iných príslušných výborov? Ak by ste boli vyzvaný 
odôvodniť alebo vysvetliť predchádzajúce konanie Komisie alebo 
predchádzajúce opomenutia, do akej miery ste, podľa Vás, povinný 
zodpovedať sa Parlamentu?  

Podľa rámcovej dohody má každý člen Komisie politickú zodpovednosť za činnosť 
v oblasti, ktorou bol poverený. Podľa Kódexu správania komisárov sa každý 
komisár za svoju činnosť a činnosť jeho alebo jej odboru zodpovedá kolégiu.  
Generálny riaditeľ sa zodpovedá komisárovi a kolégiu.  
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Pri preberaní svojho úradu očakávam, že ma môj odbor bude plne informovať o 
rozsahu, príslušných povinnostiach, problémoch a rizikách spojených s každodennou 
prácou na generálnom riaditeľstve. Ak sa vyskytne problém, bezodkladne predložím 
návrhy opatrení. Pri tom pokladám za mimoriadne dôležité, aby bol Parlament 
informovaný o všetkých podstatných zmenách alebo úpravách, ktoré môžem 
považovať za dôležité uskutočniť, najmä ak by cieľom týchto nových opatrení bola 
zmena predchádzajúceho stavu.    

Čo sa týka vzťahu medzi politickými rozhodnutiami, ktoré boli v mojej oblasti 
pôsobnosti prijaté pred tým, ako som prebral úrad, a rozhodnutiami, ktoré prijmem 
ja, mojím úmyslom je, samozrejme, zachovať inštitucionálnu kontinuitu a súdržnosť. 
Vyhradzujem si však plné právo navrhovať zmeny v oblasti, za ktorú som 
zodpovedný, v prípade, že to budem považovať za nevyhnutné, bez toho, aby bola 
dotknutá kolektívna zodpovednosť Komisie.    

c. Čo rozumiete pod pojmom politickej zodpovednosti voči Parlamentu za 
činnosť Vášho (Vašich) generálneho riaditeľstva (generálnych 
riaditeľstiev)? Aké kroky máte v úmysle podniknúť, aby ste zabezpečili 
riadnu správu Vášho(Vašich) generálneho riaditeľstva(generálnych 
riaditeľstiev)?  

  

Bez toho, aby bol dotknutý doslovný výklad Zmluvy týkajúci sa kolektívnej 
zodpovednosti kolégia, som toho názoru, že komisár má voči Parlamentu povinnosť 
zabezpečiť transparentnosť a podávať správy o činnosti generálneho riaditeľstva, za 
ktoré je zodpovedný. Za týchto okolností musí byť komisár prvou osobou, na ktorú 
sa Parlament obracia v záležitostiach, ktoré spadajú do jeho oblasti pôsobnosti. Iba 
vtedy môže Parlament v plnom rozsahu vykonávať svoju úlohu politickej kontroly.  

Aby bolo generálne riaditeľstvo správne riadené, a aby mohol komisár vykonávať 
svoje právomoci v pridelenej oblasti, musí sa generálny riaditeľ komisárovi i celému 
kolégiu v plnom rozsahu zodpovedať za implementáciu usmernení stanovených 
kolégiom a týmto komisárom, a to v plnom súlade s personálnym poriadkom, 
finančným nariadením, rokovacím poriadkom a pravidlami ustanovenými ako 
súčasť administratívnej a finančnej reformy Komisie.  
Metódy práce medzi komisárom, kabinetom a generálnym riaditeľstvom budú 
definované vo vyhlásení o poslaní, ktoré bude vypracované na začiatku môjho 
mandátu. Obsah tohto vyhlásenia mienim v plnom rozsahu presadiť a zverejniť na 
internetovej stránke generálneho riaditeľstva. Môj kabinet i ja sa budeme aktívne 
zúčastňovať na pravidelných stretnutiach s vyšším manažmentom generálneho 
riaditeľstva, ktorých hlavnými témami budú strategické otázky a účtovné kontroly. 
Takisto budú organizované stretnutia so všetkými členmi personálu, ktoré by mohli 
priniesť cennú spätnú väzbu a zamestnancov zároveň motivovať.  

 

8.   Do akej miery je, podľa Vás, dôležitá medziinštitucionálna spolupráca 
(Komisia-Parlament), najmä s príslušnými parlamentnými výbormi vo 
Vašej oblasti pôsobnosti?  Čo pre Vás znamená transparentnosť v 
medziinštitucionálnom legislatívnom postupe medzi Európskym 
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parlamentom, Radou a Komisiou, ako aj transparentnosť v 
medziinštitucionálnych vzťahoch vo všeobecnosti?  

 
Chcel by som zdôrazniť, že som pevným zástancom transparentnosti a neustáleho dialógu, 
ktoré považujem za základné kamene medziinštitucionálnej spolupráce.   
 
Podľa mňa je veľmi užitočné, že po prvý krát budem spolupracovať s novým parlamentným 
grémiom, ktorým je Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov. Verím, že dialóg medzi 
Komisiou a týmto novým výborom otvorí nové horizonty v zmysle lepšej integrácie priorít 
ochrany spotrebiteľov a jednotného trhu. Rovnako sa budem neustále usilovať o intenzívne 
pracovné vzťahy s Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, 
ako aj Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.  
 
Chcel by som upresniť, že mojím zámerom je upevniť vzťahy medzi mnou a príslušnými 
parlamentnými výbormi, najmä čo sa týka dialógu, účasti a výmeny informácií, ako aj 
zohľadnenia názorov vyjadrených týmito výbormi. Rovnako by som vás chcel uistiť, že som 
pre všetkých členov výboru plne k dispozícii a som ochotný zúčastňovať sa na stretnutiach 
výboru, či už z vašej alebo mojej iniciatívy, a zriadiť metódu trvalej spolupráce medzi mojimi 
spolupracovníkmi, mnou a európskymi poslancami, aby som si mohol vypočuť špecifické 
obavy a poskytnúť rýchlu a jasnú odpoveď.  
 
Transparentnosť sa stáva významným faktorom, pomocou ktorého sa občania z väčšej 
blízkosti zúčastňujú na rozhodovacom procese a Únia získava pozíciu, kedy môže  
prostredníctvom rozsiahlejšej zodpovednosti dosiahnuť väčšiu legitimitu.  Som odhodlaný v 
plnom rozsahu vykonávať ustanovenia rozličných dohôd týkajúcich sa transparentnosti v 
medziinštitucionálnych vzťahoch, akými sú rámcová dohoda, dohoda medzi Európskym 
parlamentom a Komisiou o postupoch pri implementovaní rozhodnutia Rady 1999/468/ES o 
komitológii a Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva. Zaväzujem sa prísne 
dodržiavať tieto dohody i nariadenie 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom, ktoré 
bude ostatným inštitúciám zabezpečovať nerušený a neustály tok informácií, a prispievať tak 
k otvorenosti a transparentnosti v inštitúciách EÚ.  
 
 
9.   Aké konkrétne opatrenia považujete za potrebné uskutočniť, aby sa 

zabezpečilo uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) vo 
Vašej konkrétnej oblasti pôsobnosti?  Máte vlastnú stratégiu? Aké 
finančné a ľudské zdroje považujete za nevyhnutné na uplatňovanie 
rodového hľadiska vo Vašej oblasti pôsobnosti? 

 
V oblasti verejného zdravia budú údaje o zdraví v rámci nového Programu pre verejné zdravie 
na roky 2003-2008 triedené podľa pohlavia. Hoci Komisia nie je zodpovedná za poskytovanie 
zdravotných služieb, pomocou informácii, ktoré zozbiera na úrovni EÚ a aktivít, ktoré je 
schopná finančne podporiť sieťovaním zdravotných organizácií, môže upozorniť na 
špecifické problémy súvisiace s rovnosťou pohlaví a stanoviť osvedčené postupy. V tejto 
súvislosti budú hlavnými výzvami nasledujúce úlohy: i) rozvoj rodových štatistík a 
ukazovateľov, ii) pridelenie potrebných finančných zdrojov a iii)  implementácia nástroja 
„gender budgeting“, čiže uplatňovanie rodového hľadiska v rozpočtovom procese. 
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V prípade spotrebiteľskej politiky ponúkajú aktivity EÚ vynikajúcu príležitosť pre ženy, 
keďže práve ony uskutočňujú najväčší podiel transakcií a vo všeobecnosti majú nižší príjem.  
Hoci spotrebiteľská politika a ochrana nevytvára ženám lepšie podmienky ako mužom, z jej 
uplatnenia budú mať väčší prospech ženy.    
 
Rád by som Parlament ubezpečil, že každé opatrenie, ktoré v mojej oblasti pôsobnosti 
odporučím, bude prevedené s ohľadom na zachovanie rovnosti medzi ženami a mužmi.  
 
Čo sa týka uplatňovania rodového hľadiska v mojich útvaroch, ženy sú už pomerne dobre 
zastúpené vo vedení GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľov (SANCO), ktoré má zástupkyňu 
generálneho riaditeľa, dve riaditeľky a štyri vedúce oddelenií. Percentuálny podiel žien v 
pozíciách stredného manažmentu (riaditeľka, vedúca oddelenia) v GR SANCO v súčasnosti 
predstavuje 24,1 % v porovnaní s 17,1 % za Komisiu ako celok. Osobne chcem presadiť od  
1. novembra rovnomerné zastúpenie žien v mojom kabinete.  
 
Každé dodatočné opatrenie na vyčlenenie finančných a personálnych zdrojov potrebných na 
podporu ďalších sľubných výsledkov má moju plnú podporu. Oceňujem i návrh Komisie, 
ktorým chce zvýšiť prídel finančných zdrojov pre oblasť zdravia a ochrany spotrebiteľov v 
rámci novej finančnej perspektívy a verím, že tieto prostriedky takisto prispejú k dosiahnutiu 
pokroku v otázkach uplatňovania rodového hľadiska v tejto oblasti.    
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