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ZASLIŠANJA V EVROPSKEM PARLAMENTU 

ODGOVORI NA VPRAŠALNIK KANDIDATA ZA 
KOMISARJA 

Markosa KYPRIANOU 

(Zdravje in varstvo potrošnikov) 

DEL A – Splošna vprašanja 
 

I. Osebna pričakovanja in strokovne izkušnje 
 
 
1.  Katere osebne usposobljenosti in strokovne izkušnje so bile po vašem 

mnenju posebnega pomena glede na vaše imenovanje in opravljanje 
vaših bodočih nalog komisarja?  

 
V aktivno politiko sem vključen že od mladih let in vedno sem ohranjal tesen stik z ljudmi, ki 
jim služim. Sedemnajst let sem delal na številnih delovnih mestih, na katera sem bil izvoljen, 
kar mi je pomagalo razumeti dnevne probleme ljudi in poiskati zanje primerne rešitve. To 
vključuje: 

• Dvanajst let dela v nacionalnem parlamentu, zlasti kot član Odbora za okolje in 
Odbora za pravne zadeve, podpredsednik Odbora za zunanje in evropske zadeve in 
pozneje kot predsednik Odbora za finance in proračun. 

• Pet let dela kot član prvega Skupnega parlamentarnega odbora EU-Ciper, prek 
katerega sem vzpostavil tesne stike s poslanci Evropskega parlamenta in poglobil 
svoje razumevanje EU; 

• Petletni mandat, ko sem opravljal funkcijo mestnega svetnika za razdeljeno mesto 
Nikozijo, ki ima svoje posebne težave. 

 
Menim, da je moje navedeno politično delovanje, skupaj z mojim delom v vladi, ko sem bil 
minister za finance in planiranje, neposredno povezano s tem, da sem predlagan za komisarja, 
in z mojimi bodočimi nalogami kot člana Evropske komisije.  
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Obenem verjamem, da bo moja pravna usposobljenost bistvenega pomena za oblikovanje in 
izvajanje politik EU na področju zdravja in varstva potrošnikov, kjer je treba vzpostaviti 
kompleksne pravne okvire, ki bodo veljali na ravni EU. 
Ta področja so povezana z vsakdanjim življenjem Evropejcev od rojstva do smrti in 
pripravljen sem delovati po svojih najboljših zmožnostih, da bi upravičil predsednikovo 
zaupanje vame. 
 
 
II. Neodvisnost 
 
2.   Kako bi definirali vašo obveznost, da svoje naloge opravljate 

popolnoma neodvisno, in kako si to predstavljate v praksi? 
 
Popolnoma se zavedam odločilne vloge, ki jo neodvisnost igra pri delu Komisije. Razločitev 
splošnega interesa od interesov posameznih področij je mogoče doseči samo s pozicije 
popolne neodvisnosti in samo, če je zadevni komisar popolnoma brez posebnih interesov in 
noben dejanski ali morebitni konflikt interesov nima vpliva na njegovo/njeno politično 
presojo. To je še posebej res zaradi tega, ker nepristranska sinteza splošnega interesa na 
evropski ravni zahteva natančen pregled vseh področji za državo specifičnih interesov, in ti so 
številni.  
 
Zato pripisujem velik pomen obveznostim, ki izhajajo iz člena 213(2) Pogodbe, in menim, da 
so neizogibna osnova za moje delo. Kot minister sem pridobil trdno stališče glede 
neodvisnosti in v zadnjih petih mesecih kot član Komisije spoznavam, kako zelo pomembna 
je možnost delati brez zunanjega vmešavanja in zasledovati splošni interes mimo posebnih in 
potencialno konfliktnih pritiskov. Zaradi vsega tega sem zelo pozoren ne le na obveznost o 
nesprejemanju navodil, temveč tudi na to, da se sprejme vse potrebne varstvene ukrepe za 
izognitev konfliktu interesov.  
 
Nameravam popolnoma neodvisno in brez kakršnega koli zunanjega vmešavanja nadaljevati z 
izpolnjevanjem svojih nalog.  
 
 
3.  Ali bi lahko Evropskemu parlamentu predstavili podrobnosti vaših 

nedavnih in sedanjih poslovnih, finančnih in političnih interesov ter 
položajev in kakršnih koli drugih obveznosti, ki bi lahko bili v nasprotju 
z vašimi bodočimi nalogami? 

 
Ponovno bi rad poudaril svojo odločenost, da bom v celoti izpolnjeval institucionalne in 
etične zahteve, ki so del izvrševanja mojih dolžnosti kot člana Evropske komisije. 
 
Ko sem s 1. majem nastopil mandat, sem predložil in na spletni strani 
(http://europa.eu.int/commissioners/interests/index) objavil izjavo o mojih finančnih interesih 
ali premoženju.  
 
Potrjujem vsebino te izjave in želim poudariti, da ni nobenih drugih virov za morebitni 
konflikt interesov v zvezi z novima področjema politik, ki sta mi bili dodeljeni. Jasno je, da 

http://europa.eu.int/commissioners/interests/index
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bom strogo spoštoval vse zahteve, ki jih vključuje kodeks ravnanja komisarjev med celotnim 
trajanjem mojega mandata in da bom posodobil in objavil vse ustrezne podatke.  

 

III. Prihodnost Evropske unije 
 
 
4.  Jasno je, da Komisijo in njene člane do končne ratifikacije Ustavne 

pogodbe zavezujejo obstoječe pogodbe. Katere ukrepe lahko Komisija po 
vašem mnenju, glede na to, da se Ustavna pogodba sprejema, izvaja že 
pred njeno uradno ratifikacijo?  

 
Ustavna pogodba predstavlja velik uspeh, saj je ustvarila težavno, a prepričljivo ravnotežje 
med konfliktnimi stališči, ki običajno tvorijo osnovo integracijskega procesa. Zdaj moramo 
predati sporočilo o tem dobrem rezultatu evropskim državljanom z mislijo na ratifikacijski 
proces. Bilo bi nedopustno izgubiti priložnost za prenos pravega sporočila ljudem, sporočila, 
ki je bilo pripravljeno s strani edinstvenega organa, kot je Konvencija o prihodnosti Unije. Po 
mojem je vloga komisarjev bistvenega pomena za širjenje novosti ustavnega sporočila, čeprav 
naj bi bilo to izvedeno na politično prepričljiv način, tako da ne bi kratili posebnih pravic 
držav članic v ratifikacijskem procesu in v njihovem odnosu s civilno družbo.  
 
Glede mojega bodočega področja pozdravljam razširitev “deljene pristojnosti” pravne podlage 
na področju javnega zdravja in za ukrepe, ki določajo visoke kvalitativne in varnostne 
standarde za zdravstvene izdelke in ukrepe, ki zadevajo spremljanje, zgodnje opozarjanje na 
čezmejne nevarnosti za zdravje in boj z njimi. Možnost Komisije, da uporabi odprto metodo 
usklajevanja, je ravno tako novost na tem področju. Vendar pa je po mojem ratifikacijski 
proces tisti, ki v prihodnje predstavlja pravi izziv.  
 
Za izvajanje inovacij v Ustavi so potrebni ukrepi, ki jih mora predlagati Komisija. Ta ne more 
čakati na začetek veljavnosti Ustave, da bi začela s potrebnimi pripravljalnimi deli.  
 
Trdno verjamem, da bi morala Komisija v vsem svojem bodočem delovanju in predlogih v 
celoti upoštevati novo Ustavo, kjer je to le možno in primerno, in duhu Ustave naj bi se 
sledilo že od zdaj naprej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   Lizbonska strategija je desetletna strategija, da bi Evropska unija do 

leta 2010 postala najbolj dinamično, konkurenčno in trajnostno 
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gospodarstvo na svetu. Lizbonsko strategijo sestavljajo trije stebri 
trajnostnega razvoja: gospodarstvo, socialne zadeve in okolje. Leto 2010 
bo sovpadlo z vašim mandatom. Kako bi vi kot komisar pospešili 
napredek pri doseganju lizbonskih ciljev in kaj bi po vašem mnenju 
morale biti osrednje prednostne naloge? 

 
Moje osebno stališče je, da je Lizbonska strategija koristna v smislu zagotavljanja orodja za 
upravljanje in okvira za delovanje, da bi se doseglo glavni cilj EU. Vendar je doseganje 
rezultatov Unije v tem pogledu manj kot zadovoljivo. Vendar je treba poudariti, da je od leta 
1999 bilo ustvarjenih več kot šest milijonov delovnih mest in da je bilo več ključnih trgov 
popolnoma ali deloma odprtih za konkurenco, a rezultati delovanja, povezanega z Lizbonsko 
strategijo, niso izpolnili pričakovanj. 
 
Verjamem, da je zdaj nastopil čas, da gredo države članice EU v akcijo Bistveno je, da 
nacionalne prestolnice uporabljajo Lizbonsko strategijo na nacionalni ravni in sprejmejo 
ustrezne ukrepe za delovanje in izvajanje strukturnih reform. Nujno je treba obravnavati 
zamude pri prenosu in izvrševanju kakor tudi primanjkljaje v usklajevanju. Skrajni čas je, da 
države članice pokažejo potrebno politično voljo in zavezo ter dajo prioriteto Lizbonski 
strategiji pred nacionalnimi zadevami.  
 
Pozdravljam najavo predlaganega za predsednika Barrosa, da bo:  
 

• osebno usklajeval vsa prizadevanja za oživitev Lizbonske strategije, 
• imenoval podpredsednika in s tem zagotovil koherentno zastopanost Komisije v Svetu 

za konkurenco, in 
• ustanovil skupino zadevnih komisarjev. 

 
Kot eden izmed komisarjev, vključenih v ta novi zagon za konkurenco, bom tesno sodeloval s 
predsednikom Barrosom, kolegi iz Komisije in Parlamenta pri zagotavljanju nove sveže 
spodbude za Lizbonsko agendo. Moj namen je, da politike in dejavnosti s področij zdravja in 
varstva potrošnikov, kjer je to primerno, v tem okviru pridobijo osrednje mesto.  
 
Nova Komisija bo zagotovila, da bo preverjanje Lizbonske agende marca 2005. leta pomenilo 
pomemben korak v ponovnem zagonu celotnega procesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Kako boste izboljšali javno podobo Komisije?  
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Jasno mi je, da je eden od ključnih elementov, na katerem temelji legitimnost Komisije, njena 
zmožnost, da je razumljena kot transparenten organ, ki je zmožen dodano vrednost nuditi 
povprečnemu državljanu. 
 
Menim, da so za dosego tega cilja – med drugimi – potrebni naslednji koraki: 
 

• preglednost v sprejemanju odločitev in upravljanju 
• jasno in dobro opredeljene politike, razumljive povprečnemu državljanu 
• tesen stik z ljudstvom, njegovimi izvoljenimi predstavniki in civilno družbo 

  
Menim, da mora vsak posamezni komisar odigrati ključno vlogo: kot predstavnik institucije 
kot celote in kot komisar za določeno področje. Dejstvo, da kolegij sestavlja po en državljan 
iz vsake države članice, je velika prednost, saj članica prek njega lažje predaja sporočila 
Komisije svoji državi, tako da uporablja jezik in kulturni kod, ki je blizu njenim ljudem.  
 
Zase lahko povem, da nameravam trdo delati na tem za Ciper - vendar tudi za celotno EU – in 
združiti prizadevanja z zadevnimi poslanci Evropskega parlamenta in drugimi glavnimi 
zainteresiranimi strankami.  
 
Zgornje namere so še toliko bolj relevantne, ko se nanašajo na področje javnega zdravja in 
varstva potrošnikov.  
To so zadeve, ki so pomembne za vsakodnevno življenje državljanov. 
 Zato ima pozitivno dojemanje vloge Komisije na tem področju, spodbujeno tako s strani 
Komisije kot s strani Evropskega parlamenta, ogromen potencial za podobo institucije.  
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7.  Kakšna je po vašem mnenju narava vaše odgovornosti pred Evropskim 
parlamentom?  

Močno se zavedam pomembnosti odgovornosti Komisije Evropskemu parlamentu, kot del 
demokratske strukture naše Unije in kot stališče o nujni demokratski legitimnosti, ki jo 
Komisija mora uživati. Evropski parlament je edina neposredno izvoljena institucija Evropske 
unije, a tudi igralec, čigar vloga je tradicionalno bila pospeševanje integracijskega procesa. Ta 
edinstveni odnos med Komisijo in Parlamentom naj bi temeljil na “pogodbi o zaupanju”, s 
tem da bi obe instituciji dodeljevali posebne prerogative v korist evropske integracije. Menim, 
da sta Komisija in Evropski parlament naravna zaveznika. 

Menim, da mora Komisija tako zvestobo ohranjati z visoko ravnijo dnevnega sodelovanja, s 
stalno razpoložljivostjo komisarjev poslancem Evropskega parlamenta, z zagotavljanjem 
preglednosti njihovega delovanja in s hitrim nudenjem jasnih informacij. To vsebuje tudi 
podatke v zvezi z znanstvenimi svetovalnimi telesi, ki igrajo ključno vlogo v vsakodnevnem 
delu na mojem področju. 
 

V tej zvezi verjamem, da je polno spoštovanje obveznosti Komisije v skladu z Okvirnim 
sporazumom med Evropskim Parlamentom in Komisijo bistveno. Popolnoma moram 
izpolnjevati zahteve, ki so v njem navedene.  

a. Ali s strogo političnega vidika menite, da bi moral kandidat za 
komisarja v primeru negativnega izida zaslišanja umakniti 
kandidaturo?  
V procesu, ki vodi do popolnoma zakonite in odgovorne Komisije, pripisujem velik 
pomen procesu parlamentarnih zaslišanj. Da bi zgoraj omenjena strateška zveza med 
Parlamentom in Komisijo delovala, je bistveno, da vsak komisar uživa osebno 
zaupanje, tako bi bilo naše delo plodno v vsej legislaturi. Razume se, da to ne posega 
v kolektivno odgovornost Komisije, kot kolegija, v razmerju do Evropskega 
parlamenta.  

V primeru negativnega izida zaslišanja bi popolnoma soglašal z načelom, ki ga 
določa Okvirni sporazum, v skladu s katerim kandidat za predsednika Komisije 
lahko od člana/članice Komisije zahteva, da odstopi, če mu/ji Parlament izkaže 
nezaupnico.  

 
b. Do katere mere ste po vašem mnenju odgovorni za odgovore, ki jih 

vaše službe dajo Parlamentu, in sicer na zahteve, ki jih poda 
parlamentarni odbor za peticije ali drugi pristojni odbori? Do katere 
mere ste po vašem mnenju odgovorni Parlamentu, če od vas zahteva, 
da opravičite ali pojasnite predhodna dejanja ali opustitve Komisije?  

V skladu z Okvirnim sporazumom vsak član Komisije prevzame politično 
odgovornost za delovanje na področju, za katerega je pristojen. Kodeks ravnanja 
komisarjev določa, da vsak komisar/komisarka pred kolegijem odgovarja za svoje 
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dejavnosti ali dejavnosti svojega oddelka. Generalni direktor odgovarja pred 
komisarjem in kolegijem.  
S tem da sem nastopil mandat, pričakujem, da me bo moj oddelek v celoti obveščal 
o področju dejavnosti, zadevnih odgovornostih, problemih in tveganjih, povezanih z 
dnevnim delom generalnega direktorata. Če bodo nastali problemi, bom hitro podal 
predloge za delovanje. Pri tem pa sem vendarle mnenja, da je pomembno sproti 
seznanjati Parlament z bistvenimi spremembami ali prilagoditvami, za katere 
menim, da jih je pomembno uveljaviti, še posebej, če so te nove dejavnosti 
pripomogle k reševanju prejšnjih vprašanj. 

V zvezi z odnosom med političnimi usmeritvami, ki so bile uresničevane na mojem 
področju, preden sem nastopil mandat, in političnimi usmeritvami, ki jih bom sam 
uresničeval, seveda nameravam zagotoviti institucionalno kontinuiteto in skladnost. 
Vendar si pridržujem polno pravico do predlaganja sprememb v politiki, za katero 
sem pristojen, če bom menil, da je to potrebno, ne da bi to poseglo v odgovornosti 
kolegija. 

c. Kako razumete pojem politične odgovornosti Evropskemu parlamentu 
za delo vašega/-ših generalnega/-nih direktorata/-tov? Kaj nameravate 
storiti za dobro upravljanje vašega/-ših generalnega/-nih direktorata/-
tov?  

  

Ne da bi to vplivalo na Pogodbo kot tako glede kolektivne odgovornosti kolegija, 
verjamem, je komisarjeva/komisarkina dolžnost, da poroča in je transparenten/-tna 
nasproti Parlamentu glede dejavnosti generalnega direktorata v njegovi/njeni 
pristojnosti. V tem okviru mora biti Komisar glavna referenčna točka za Parlament 
glede zadev, ki jih vključuje njegovo področje politike. Samo v takih okoliščinah 
lahko Parlament v celoti izvaja svojo vlogo političnega nadzora.  

Za pravilno upravljanje generalnega direktorata in da bi komisar/komisarka lahko 
izvajal/-la pooblastila na svojem področju, mora generalni direktor odgovarjati pred 
njim/njo in pred kolegijem ter pred komisarjem in v celoti upoštevati kadrovske 
predpise, finančno uredbo, poslovnik in pravila, ki so del upravne in finančne 
reforme Komisije.  
Opredelitev delovnih postopkov med komisarjem, kabinetom in generalnim 
direktoratom se bo odrazila v Izjavi o nameri, ki bo pripravljena na začetku mojega 
mandata. Vsebino Izjave o nameri nameravam v celoti uveljaviti in jo objaviti na 
spletni strani GD. Kabinet in jaz bova aktivno sodelovala v rednih srečanjih z 
visokimi uradniki GD glede politike, a tudi revizijskega nadzora. Organizirana bodo 
tudi srečanja z vsemi zaposlenimi, da bi dobili povratne informacije in spodbudili 
doseganje rezultatov.  

 

8.  Kako pomembno se vam zdi uresničevanje medinstitucionalnega 
sodelovanja (Komisija-Parlament), še posebej z ustreznimi 
parlamentarnimi odbori, ki delujejo na področju vaših pristojnosti? Kaj 
za vas v tem novem kontekstu pomeni preglednost v 
medinstitucionalnem zakonodajnem postopku med Evropskim 
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parlamentom, Svetom in Komisijo kot tudi na splošno v 
medinstitucionalnih odnosih?  

 
Rad bi poudaril svoje trdo prepričanje, da sta preglednost in stalni dialog temeljna kamna 
medinstitucionalnega sodelovanja.  
 
Ugotavljam, da je izredno koristno, da sem začel delati z novo parlamentarno strukturo, tj. 
Odborom za notranji trg in varstvo potrošnikov. Menim, da bo dialog med Komisijo in tem 
novim odborom odprl nova obzorja v smislu zagotavljanja boljšega povezovanja med 
varstvom potrošnikov in prednostnimi nalogami notranjega trga. Stalno si bom tudi prizadeval 
za tesne delovne odnose z Oborom za okolje, Odborom za zdravje in varnost živil ter z 
Odborom za kmetijstvo in razvoj podeželja.  
 
Zavezujem se, da bom utrdil odnos z zadevnimi parlamentarnimi odbori v smislu dialoga, 
prisotnosti in izmenjave informacij kot tudi v smislu upoštevanja stališč teh odborov. Želim 
vam tudi dati zagotovilo, da bom polno na razpolago vsem članom Odbora in da sem 
pripravljen udeleževati se srečanj Odbora – na vašo kot tudi svojo pobudo – in vzpostaviti 
stalne delovne postopke.  
 
Preglednost se kaže kot pomemben dejavnik, ki državljanom omogoča bolj tesno sodelovanje 
v procesu odločanja in tisti, ki omogoča Uniji, da uživa večjo legitimnost zaradi večje 
odgovornosti. Odločen sem v celoti izvajati določbe različnih sporazumov glede preglednosti 
v medinstitucionalnih odnosih, tj. določbe iz Okvirnega sporazuma, sporazuma med 
Evropskim parlamentom in Komisijo o postopkih za izvajanje Sklepa Sveta 1999/468/ES o 
komitologiji ter iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje. V celoti se 
zavezujem, da bom spoštoval te sporazume in Uredbo 1049/2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov, ki bo jamčila neoviran pretok informacij do drugih institucij in tako prispevala k 
odprtosti in preglednosti institucij EU.  
 
 
9.  Kateri so po vašem mnenju konkretni ukrepi, ki bi jih bilo treba uvesti 

na vašem področju politike, da bi zagotovili integracijo načela enakosti 
spolov? Ali imate politično strategijo, ki bi omogočila izvajanje načela 
enakosti spolov na vašem področju? Kakšna finančna sredstva in osebje 
so po vašem mnenju potrebni za dosego teh ciljev? 

 
Glede politike javnega zdravja - novi Program za javno zdravje v letih 2003-2008 bo 
zagotovil razčlenitev zdravstvenih podatkov po spolu. Čeprav Komisija ni odgovorna za 
zagotavljanje zdravstvenih storitev, podatki, ki jih lahko pomaga zbrati na ravni EU, in delo, 
ki ga lahko sponzorira prek povezovanja zdravstvenih ustanov v omrežja, lahko poudarijo 
posebno problematiko enakosti spolov in opredelitev najboljših praks. V tem pogledu bodo 
glavni izzivi: (i) razvoj statistike in kazalcev za enakost spolov, (ii) dodelitev potrebnih 
sredstev in (iii) izvajanje instrumenta za “proračunsko obravnavo politike enakosti spolov”. 
 
V zvezi s politiko varstva potrošnikov dejavnosti EU nudijo ženskam odlične priložnosti, saj 
te sklenejo več poslov in imajo nižje prihodke. Čeprav politika varstva potrošnikov in varstvo 
potrošnikov nista posebej namenjena temu, da bi bolj pomagala ženskam kot moškim, naj bi 
njuno izvajanje prineslo več koristi ženskam  
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Parlamentu želim zagotoviti, da bo glede katere koli dejavnosti politike, ki jo bom priporočil 
na svojem področju pristojnosti, veljala obveza, da se v popolnosti upoštevajo vprašanja, ki 
zadevajo enakost spolov.  
 
Glede načela enakosti spolov v moji službi, Generalnem direktoratu za zdravje in varstvo 
potrošnikov (SANCO), so v upravi ženske dobro zastopane z eno namestnico generalnega 
direktorja, dvema direktoricama in štirimi vodji enot. Odstotek mest srednjih vodstvenih 
delavcev (direktor, vodja enote) v GD SANCO, ki jih trenutno zasedajo ženske, je 24,1 % v 
primerjavi s 17,1 % v Komisiji kot celoti. Osebno si bom prizadeval za enakovredno 
zastopanost spolov v mojem kabinetu od 1. novembra dalje.  
 
Podpiram kakršne koli dodatne ukrepe, namenjene za finančne ali človeške vire, potrebne za 
nadaljnje pospeševanje teh dobrih rezultatov. Cenim predlog Komisije za povečanje finančnih 
sredstev za področje zdravja in varstva potrošnikov v okviru novih finančnih perspektiv in 
upam, da bodo ta tudi prispevala k reševanju zadev v zvezi z enakostjo spolov, povezanih s 
tem področjem.  
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