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Markos KYPRIANOU 

(Hälsa och konsumentskydd) 

Del A – Allmänna frågor 
 

I. Personligt och yrkesmässigt 
 
 
1.  Vilka aspekter av dina personliga kvalifikationer och yrkeserfarenhet 

anser du ha varit särskilt relevanta för din nominering och för din 
eventuella roll som kommissionsledamot?  

 
Jag har varit politiskt aktiv sedan mycket unga år, och har alltid sett till att hålla nära kontakt 
med de människor jag företräder. Under sjutton års tid hade jag en rad olika uppdrag som 
folkvald vilket fick mig att förstå människors problem i vardagen och försöka hitta passande 
lösningar. Dessa uppdrag omfattar bl.a. följande: 
 

• Jag har i tolv år varit verksam i det nationella parlamentet, bland annat som ledamot 
av miljöutskottet och justitieutskottet, vice ordförande i utskottet för utrikes- och 
Europafrågor och senare som ordförande för finans- och budgetutskottet. 

• Jag har fem års erfarenhet som ledamot av den första gemensamma 
parlamentarikerkommittén för EU och Cypern vilket har gjort att jag kunnat knyta 
nära kontakter med ledamöter av Europaparlamentet och kunnat förbättra mina 
insikter i EU-frågorna. 

• Under fem år var jag dessutom ledamot av kommunfullmäktige i den delade staden 
Nicosia, och arbetade med de särskilda problem och frågor som hänger samman med 
detta. 

 
Jag tror att min politiska bakgrund, tillsammans med min regeringserfarenhet som finans- och 
planeringsminister, direkt ligger till grund för min nominering och för en framtida roll som 
ledamot av Europeiska kommissionen.  
 
 



 

 

 
Samtidigt tror jag att min juridiska utbildning och erfarenhet kommer att vara avgörande vid 
utformningen och genomförandet av EU:s politik för hälsa och konsumentskydd, eftersom 
man från EU-håll måste inrätta och tillämpa komplexa regelverk på detta område. 
Detta är frågor som påverkar européernas vardag under hela deras liv, och jag kommer att 
göra allt vad som står i min makt för att leva upp till det förtroende ordföranden har visat mig. 
 
 
II. Oberoende 
 
2.   Hur skulle du beskriva din skyldighet att vara oberoende i ditt arbete, 

och hur avser du konkret att tillämpa denna princip? 
 
Jag är fullt införstådd med att oberoendet har en avgörande betydelse i en 
kommissionsledamots arbete. Enda sättet att skilja ut allmänintresset från en samling 
branschspecifika intressen är att vara helt oberoende, och detta är endast möjligt om 
kommissionsledamoten i fråga är helt fri från särintressen och inte har någon faktisk eller 
potentiell intressekonflikt som kan inverka på hans eller hennes politiska bedömning. Detta 
inte minst med tanke på att man för att kunna göra en objektiv bedömning av det europeiska 
allmänintresset måste kartlägga samtliga branschintressen och nationella särintressen, och de 
är många.  
 
Därför fäster jag stor vikt vid vad som sägs i fördragets artikel 213.2, och jag ser dessa 
skyldigheter som en absolut förutsättning för mitt arbete. Under min tid som minister 
utvecklade jag en bestämd uppfattning om oberoende och under mina senaste månader som 
ledamot av kommissionen har jag insett hur viktigt det är att kunna arbeta utan någon 
påverkan utifrån, och att kunna skilja ut allmänintresset under trycket av enskilda och ibland 
motstridiga intressen. Allt detta gör att jag är mycket mån om att inte ta emot några 
instruktioner, men också att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika eventuella 
intressekonflikter.  
 
Jag har för avsikt att fortsätta att fullgöra mitt uppdrag under full oavhängighet och utan 
någon påverkan utifrån.  
 
 
3.   Kan du detaljerat redovisa dina aktuella affärsmässiga, ekonomiska och 

politiska intressen och uppdrag, och eventuella andra engagemang som 
kan kollidera med dina kommande arbetsuppgifter? 

 
Än en gång vill jag påpeka att jag är fast besluten att uppfylla de institutionella och etiska 
krav som ställs på utförandet av uppdraget som ledamot av Europeiska kommissionen. 
 
När jag tillträdde mitt ämbete den 1 maj i år redovisade jag alla mina ekonomiska intressen 
och tillgångar. Denna förklaring är offentlig  
(http://europa.eu.int/commissioners/interests/index).  
 
Jag bekräftar härmed att innehållet i förklaringen är korrekt, och vill betona att det inte finns 
några andra potentiella intressekonflikter när det gäller de nya politikområden som har 

http://europa.eu.int/commissioners/interests/index


 

 

anförtrotts mig. Givetvis avser jag att följa kommissionsledamöternas uppförandekod under 
hela min mandatperiod och kommer att uppdatera och offentliggöra all relevant information.  

 

III. Europeiska unionens framtid 
 
 
4.   Det är tydligt att innan fördraget om konstitutionen har ratificerats är 

kommissionen och dess ledamöter bundna av de existerande fördragen. 
Men när nu fördraget om konstitutionen har antagits, vilka åtgärder 
anser du att kommissionen redan nu kan vidta, utan att vänta på den 
formella ratificeringen?  

 
Konstitutionsfördraget är en stor framgång eftersom det innebär en övertygande lösning på 
den svåra balansgången mellan motstridiga ståndpunkter som sedan gammalt varit en del av 
integrationsprocessen. Nu måste vi göra EU-medborgarna medvetna om framgången så att 
konstitutionen kan ratificeras. Det vore oförlåtligt att inte ta tillfället i akt att sända ut rätt 
budskap om en konstitution som har utarbetats av ett så unikt organ som EU:s 
framtidskonvent. Jag anser att kommissionsledamöterna spelar en avgörande roll när det 
gäller att sprida kunskap om det som är nytt i konstitutionen, men det måste göras på ett 
politiskt övertygande sätt utan att inkräkta på medlemsstaternas ratificeringsprocess och deras 
förbindelser med medborgarna.  
 
Inom mitt framtida ansvarsområde välkomnar jag den ”delade behörighet” som införts i fråga 
om den rättsliga grunden på folkhälsoområdet för åtgärder som syftar till att fastställa höga 
krav på kvalitet och produktsäkerhet inom medicinen samt åtgärder för kontroll av och tidig 
varning om allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan och kampen mot dessa. Att 
kommissionen kan använda den öppna samordningsmetoden är också nytt på det här området. 
Som jag ser det är det emellertid ratificeringsprocessen som är den verkliga utmaningen 
framöver.  
 
Om konstitutionen medför förändringar som innebär att kommissionen måste föreslå 
genomförandeåtgärder, bör kommissionen givetvis inte vänta på att konstitutionen ska träda i 
kraft för att påbörja förarbetet.  
 
Jag anser bestämt att kommissionen i alla sina kommande åtgärder och förslag bör ta hänsyn 
till den nya konstitutionen, och när så är möjligt och ändamålsenligt bör konstitutionens 
andemening följas redan nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
5.   Lissabonstrategin är en tioårsstrategi som ska göra EU till världens 

mest dynamiska, konkurrenskraftiga och hållbara ekonomi till år 2010. 
Lissabonstrategin vilar på tre pelare för hållbar utveckling: ekonomi, 
socialpolitik och miljö. Ditt mandat löper fram till just år 2010. Vad 
skulle du göra som kommissionsledamot för att snabba upp framstegen 
mot Lissabonmålen, och vilka anser du vara de högst prioriterade 
åtgärderna? 

 
Min personliga uppfattning är att Lissabonstrategin har varit nyttig för att skapa ett styrmedel 
och en handlingsram för att kunna uppnå ett viktigt mål för EU. I fråga om resultat har EU 
dock inte lyckats så väl som man hoppats. Visserligen har mer än sex miljoner arbetstillfällen 
skapats sedan 1999 och många viktiga marknader har helt eller delvis öppnats för konkurrens, 
men resultatet av åtgärderna i Lissabonstrategin har inte motsvarat förväntningarna. 
 
Jag anser att det nu är dags för EU:s medlemsstater att agera. Medlemsstaterna själva måste 
ta på sig ansvaret för Lissabonstrategin i de egna länderna och vidta de åtgärder som krävs för 
att inleda och genomföra strukturreformer. Förseningar i införlivande och genomförande av 
lagstiftningen och bristande samordning bör också åtgärdas omgående. Det är hög tid att 
medlemsstaterna visar den politiska vilja och det engagemang som krävs och prioriterar 
Lissabonstrategin framför nationella intressen.  
 
Jag välkomnar den föreslagne ordföranden José Manuel Barrosos åtagande att 
 

• personligen samordna alla satsningar på att återuppliva Lissabonstrategin, 
• utse en vice ordförande som ska företräda en samlad hållning från kommissionens sida 

i rådet (konkurrenskraft), och 
• inrätta en särskild grupp av kommissionsledamöter med ansvar för de frågor som 

berörs. 
 
Jag är en av de kommissionsledamöter som kommer att medverka i den nya satsningen på 
konkurrenskraft, och kommer därför att arbeta nära José Manuel Barroso och kolleger inom 
kommissionen och parlamentet för att se till att Lissabonstrategin får ny kraft. Jag tänker 
arbeta för att hälso- och konsumentskyddspolitiken får den uppmärksamhet den förtjänar i 
detta sammanhang.  
 
Den nya kommissionen kommer att se till att översynen av Lissabonstrategin i mars 2005 
medför ett uppsving för hela processen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
6.   Hur avser du att förbättra kommissionens image gentemot 
allmänheten?  
 
För mig är det uppenbart att kommissionens legitimitet i grund och botten vilar på bland annat 
dess förmåga att bli betraktad som ett öppet organ som kan tillföra unionens medborgare ett 
mervärde. 
 
För att uppnå detta och andra mål krävs 
 

• öppenhet i beslutsfattandet och i förvaltningen, 
• tydliga och klart avgränsade politiska åtgärder som är begripliga för allmänheten, 
• nära kontakt med medborgarna, de folkvalda och det civila samhället. 

  
Jag anser därför att var och en av kommissionens ledamöter har en viktig roll, både som 
representant för institutionen i sin helhet och i egenskap av kommissionsledamot för ett visst 
politikområde. Att kollegiet består av en ledamot från varje medlemsstat är en oerhörd 
tillgång, eftersom varje ledamot kan föra kommissionens budskap vidare till det egna landet, 
på det landets språk och på ett sätt som medborgarna i landet bäst kan ta till sig.  
 
Själv har jag för avsikt att arbeta hårt med detta för Cypern – men också för hela EU – 
tillsammans med berörda ledamöter av Europaparlamentet och andra viktiga aktörer.  
 
Det ovannämnda gäller i ännu högre grad för folkhälso- och konsumentpolitiken. Dessa 
frågor har stort inflytande på medborgarnas vardag. En positiv syn på kommissionens roll på 
det här området, vilken både kommissionen och Europaparlamentet bidrar till att skapa, har 
därför en oerhörd potential när det gäller att förbättra institutionens image.  



 

 

 
 

7.  Hur ser du på din redovisningsskyldighet gentemot Europaparlamentet?  

Redovisningsskyldigheten gentemot Europaparlamentet är oerhört viktig, både som en del av 
EU:s demokratiska uppbyggnad och med tanke på den demokratiska legitimitet som är 
nödvändig för kommissionen. Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och en 
aktör vars roll traditionellt har varit att bidra till ökad integration. Detta unika förhållande 
mellan kommissionen och parlamentet bör bygga på ömsesidigt förtroende där bägge 
institutionerna använder sina befogenheter på ett sätt som gynnar den europeiska 
integrationen. Enligt min uppfattning är kommissionen och Europaparlamentet naturliga 
bundsförvanter. 

Från kommissionens sida tror jag att dessa lojalitetsband måste upprätthållas genom 
omfattande dagligt samarbete och genom att kommissionsledamöterna ständigt står till 
parlamentsledamöternas förfogande. På så sätt kan man säkra öppenheten i verksamheten och 
den omedelbara tillgången till tydlig information. Hit hör också information om de 
vetenskapliga rådgivande organ som spelar en nyckelroll i det dagliga arbetet inom mitt 
ansvarsområde. 
 

I detta sammanhang anser jag att det är avgörande att kommissionen fullgör sina åtaganden i 
ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen. Jag kommer att 
rätta mig efter alla krav i ramavtalet.  

a) Från rent politisk synpunkt: anser du att om en utfrågning leder till ett 
negativt resultat så bör den föreslagne kommissionsledamoten dra 
tillbaka sin kandidatur?  
I arbetet med att ta fram en helt legitim kommission som kan ställas till svars för 
sina handlingar fäster jag stor vikt vid parlamentets utfrågningar. Om den 
ovannämnda strategiska alliansen mellan parlamentet och kommissionen ska bli 
verklighet är det viktigt att var och en av kommissionsledamöterna åtnjuter fullt 
förtroende, för att vårt arbete ska kunna ge resultat under hela mandatperioden. Detta 
påverkar givetvis inte kommissionens kollegiala ansvar gentemot 
Europaparlamentet.  

Om en utfrågning leder till ett negativt resultat skulle jag helt och hållet acceptera 
ramavtalets princip, nämligen att kommissionens föreslagne ordförande kan be en 
kommissionsledamot träda tillbaka om Europaparlamentet vägrar ge denna ledamot 
sitt förtroende.  

 
b) I vilken utsträckning anser du dig ansvarig för svar från dina 

tjänstemän till parlamentet på frågor från utskottet för 
framställningar eller andra ansvariga utskott? I vilken utsträckning 
anser du dig ansvarig för att förklara eller motivera kommissionens 
tidigare agerande, eller brist på agerande?  

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=0&NAV=X&HNAV=Y&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+RULES-EP+20040720+ANN-13+DOC+XML+V0//SV


 

 

Enligt ramavtalet ska varje kommissionsledamot ta politiskt ansvar för verksamheten 
på det område som han eller hon är ansvarig för. I kommissionsledamöternas 
uppförandekod fastställs att varje kommissionsledamot inför kollegiet är ansvarig 
för sin verksamhet och för verksamheten inom den egna avdelningen. 
Generaldirektören är ansvarig inför kommissionsledamoten och kollegiet.  
När jag tillträder ämbetet förväntar jag mig att mina tjänstemän informerar mig om 
allt som rör verksamhetens omfattning samt om ansvarsområden, problem och risker 
i samband med generaldirektoratets dagliga arbete. Om det uppstår något problem 
kommer jag snabbt att lägga fram förslag till åtgärder. Jag tycker emellertid att det är 
viktigt att hålla parlamentet underrättat om eventuella ändringar eller anpassningar 
som jag finner nödvändiga, särskilt om syftet med dessa nya åtgärder är att ta itu 
med den tidigare situationen. 

När det gäller sambandet mellan de politiska val som gjordes inom mitt 
ansvarsområde innan jag tillträdde och de politiska val jag kommer att göra, så har 
jag givetvis för avsikt att se till att det blir kontinuitet och enhetlighet i institutionens 
arbete. Jag förbehåller mig dock rätten att föreslå ändringar inom det politikområde 
jag ansvarar för om jag skulle anse det nödvändigt, detta utan att det påverkar 
kollegiets ansvar.  

c) Hur uppfattar du begreppet politiskt ansvar gentemot parlamentet för 
ditt (dina) generaldirektorats aktiviteter? Vilka åtgärder ämnar du 
vidta för att tillse att ditt (dina) generaldirektorat är välskött(a)?  

  

Utan att det påverkar vad som sägs i fördraget om kommissionens kollegiala ansvar, 
anser jag att en kommissionsledamot har rapporteringsskyldighet och skyldighet att 
upprätthålla öppenheten gentemot parlamentet när det gäller verksamheten i det 
generaldirektorat som han eller hon ansvarar för. Därför måste 
kommissionsledamoten vara parlamentets huvudsakliga referenspunkt i frågor som 
rör dennes politiska ansvarsområde. Endast under sådana omständigheter kan 
parlamentet utöva sin politiska kontroll till fullo.  

För att ett generaldirektorat ska kunna skötas korrekt, och för att 
kommissionsledamoten ska kunna leda arbetet inom sitt ansvarsområde, måste 
generaldirektören vara fullt ansvarig inför kommissionsledamoten och inför 
kollegiet för att kollegiets och kommissionsledamotens riktlinjer genomförs korrekt, 
samtidigt som tjänsteföreskrifterna, budgetförordningen, arbetsordningen och de 
bestämmelser som antagits som ett led i kommissionens administrativa och 
finansiella reform efterlevs.  
Hur arbetet läggs upp mellan kommissionsledamoten, kansliet och 
generaldirektoratet kommer att framgå av de verksamhetsmål som ska 
sammanställas i början av min mandatperiod. Jag kommer att se till att dessa 
verksamhetsmål ständigt står i fokus, och de kommer att offentliggöras på 
generaldirektoratets webbplats. Jag och mina medarbetare kommer dessutom att 
delta i regelbundna möten med generaldirektoratets högsta chefer för att diskutera 
såväl politiska frågor som revisioner. Möten kommer också att hållas med hela 
personalen för att få in synpunkter och skapa motivation.  

 



 

 

8.   Hur viktigt anser du det är att implementera samarbetet mellan 
institutionerna (kommissionen-parlamentet), särskilt med de relevanta 
parlamentsutskotten i ditt kompetensområde? Vad innebär öppenhet för 
dig i denna nya situation, när det gäller lagstiftningsförfarandet mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och i allmänhet när det 
gäller relationerna mellan institutionerna?  

 
Jag skulle vilja poängtera att jag är fast övertygad om att öppenhet och kontinuerlig dialog är 
grundpelarna för det interinstitutionella samarbetet.  
 
Jag tycker det är till stor fördel att för första gången få arbeta med en ny parlamentsstruktur, 
med ett utskott för den inre marknaden och konsumentskydd. Jag tror att dialogen mellan 
kommissionen och detta nya utskott kommer att öppna upp nya möjligheter när det gäller att 
förbättra samordningen av prioriteringarna för konsumentskyddet och den inre marknaden. 
Dessutom kommer jag att eftersträva ett nära samarbete med utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, jordbruksutskottet och utskottet för regional utveckling.  
 
Jag vill att det ska stå klart att jag avser att befästa förbindelserna med relevanta 
parlamentsutskott i fråga om dialog, närvaro och informationsutbyte, liksom när det gäller att 
ta hänsyn till dessa utskotts synpunkter. Jag försäkrar er att jag kommer att stå till alla 
utskottsledamöters förfogande, att jag är redo att närvara vid utskottsmöten – på såväl ert som 
på eget initiativ – och skapa rutiner för samarbetet mellan mig och min personal och 
Europaparlamentets ledamöter, så att vi kan vara lyhörda inför specifika frågor och ge ett 
snabbt och tydligt svar.  
 
Öppenheten är viktig eftersom den gör att medborgarna i högre grad kan delta i 
beslutsfattandet och ger unionen större legitimitet genom att denna lättare kan ställas till 
svars. Jag är fast besluten att fullt ut genomföra bestämmelserna i olika överenskommelser om 
öppenhet i de interinstitutionella förbindelserna, t.ex. ramavtalet, överenskommelsen mellan 
Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 
1999/468/EG om kommittéförfarandet, och det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning. Det är min fasta föresats att följa dessa överenskommelser och förordning (EG) 
nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar, vilket kommer att säkra ett obehindrat 
och kontinuerligt informationsflöde till andra institutioner och därmed bidra till öppenhet och 
insyn i EU:s institutioner.  
 
 
9.   Vilka konkreta åtgärder anser du nödvändiga för att tillse att ett 

integrerat jämställdhetsperspektiv genomförs i ditt politikområde? Har 
du en politisk strategi, och vilka ekonomiska och mänskliga resurser 
anser du behövs för att integrera jämställdheten inom ditt område? 

 
För folkhälsopolitikens del så kommer hälsoinformationen i det nya folkhälsoprogrammet för 
2003–2008 att redovisas efter kön. Även om kommissionen inte ansvarar för 
tillhandahållandet av hälso- och sjukvård kan den information som den kan bidra till att samla 
in på EU-nivå och det arbete den kan stödja genom nätverk av hälso- och 
sjukvårdsinrättningar belysa könsspecifika problem och bidra till en kartläggning av bästa 
metoder. Några av de viktigaste uppgifterna kommer att vara att i) ta fram 



 

 

jämställdhetsstatistik och jämställdhetsindikatorer, ii) avsätta de medel som krävs och iii) 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet, s.k. ”gender budgeting”. 
 
När det gäller konsumentpolitiken innebär EU-åtgärderna utmärkta möjligheter för kvinnor, 
eftersom merparten av anslagen går till kvinnor, som ju i regel har lägre inkomster. 
Konsumentpolitiken och konsumentskyddet är inte särskilt utformade för att hjälpa kvinnor i 
större utsträckning än män, men de tillämpas på ett sätt som tenderar att huvudsakligen 
komma kvinnorna till godo.  
 
Jag vill försäkra parlamentet om att vilka politiska åtgärder jag än förordar inom mitt 
ansvarsområde så kommer dessa åtgärder att vidtas med jämställdheten för ögonen.  
 
När det gäller jämställdheten i mitt generaldirektorat, Generaldirektoratet för hälsa och 
konsumentskydd (GD SANCO), är kvinnorna redan nu väl representerade i ledningen, i och 
med att en vice generaldirektör, två direktörer och fyra enhetschefer är kvinnor. Andelen 
kvinnor i chefsbefattningar på mellannivå (direktör, enhetschef) i GD SANCO är för 
närvarande 24,1 %, vilket kan jämföras med 17,1 % för kommissionen i sin helhet. För egen 
del strävar jag efter att ha uppnått en jämn könsfördelning i mitt kansli till den 1 november.  
 
Jag stöder alla ytterligare åtgärder för att få fram de ekonomiska medel och personalresurser 
som behövs för att bygga vidare på dessa goda resultat. Jag välkomnar kommissionens förslag 
om att anslå ytterligare medel till hälsa och konsumentskydd i den nya budgetplanen, och 
hoppas att anslagen också kommer att bidra till att mer hänsyn tas till 
jämställdhetsperspektivet på detta politikområde.  
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