
 

1 
 

HU 
 

VÁLASZOK AZ EURÓPAI PARLAMENT SZÁMÁRA 

KÉRDÉSEK A BIZTOSJELÖLTHÖZ 

Stella KIRIAKÍDES 

Egészségügyért felelős biztosjelölt 

 

1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 

nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfóliójához tartozó valamennyi szakpolitikai 

területbe? Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi 

módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem 

teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 

 

Az Európai Unió az emberi méltóság, az emberi jogok, a szabadság, a demokrácia, az 

egyenlőség és a jogállamiság tiszteletben tartására épült. Megtiszteltetés számomra, hogy 

lehetőségem van védeni ezeket az értékeket, melyek a pluralizmus, a 

megkülönböztetésmentesség, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a 

férfiak közötti egyenlőség biztosítékát jelentik. Politikai és szakmai pályafutásom során 

mindenkor ezek az elvek vezéreltek, és így lesz ez akkor is, ha kineveznek egészségügyért 

felelős európai biztossá. 

 

Egész életemet a közügyek szolgálatának szenteltem. Huszonhét éven át dolgoztam klinikai 

szakpszichológusként, és ezen idő alatt mindvégig a közszférában tevékenykedtem. 

Fáradozásom és szakmai tevékenységem középpontjában az állami kórházakban kezelt 

gyermekek és serdülőkorúak mentális egészségének helyreállítása állt. Személyesen 

győződhettem meg a jól működő egészségügyi rendszerek fontosságáról; társadalmaink 

kollektív egészségét az egyes polgárok individuális egészségi állapota határozza meg.  

 

A mellrákbetegek jogainak szószólója vagyok, úgy is mint az Európai Emlőrákszövetség 

(Europa Donna) volt elnöke, a ciprusi Europa Donna elnöke, a ciprusi Nemzeti Rákellenes 

Stratégiai Bizottság elnöke és az Európai Rákszervezet betegtanácsadó bizottságának volt 

elnöke. Cipruson sikerült elérnem, hogy a politikai döntéshozatal során a betegek véleményét 

is figyelembe vegyék.  

 

Hosszú évek óta elkötelezetten és szenvedélyesen végzem parlamenti képviselői munkámat. 

2006-ban, 2011-ben és 2016-ban is a ciprusi parlament tagjává választottak. A ciprusi 

parlamentben jelenleg az emberi jogokkal és a férfiak és nők esélyegyenlőségével foglalkozó 

állandó bizottság elnöke vagyok, ezenkívül az egészségügyi állandó bizottságban és az európai 

és külügyekkel foglalkozó bizottságban is tevékenykedem. Úgy vélem, hogy ez a politikai 

tapasztalat nagy jelentőséggel bírhat jövőbeli biztosi szerepem és az európai közérdek 

szolgálata szempontjából. Politikusként mindig is a közérdeket szolgáltam. Biztosi 
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kinevezésem esetén jól tudnám hasznosítani politikai tapasztalataimat a szélesebb értelemben 

vett európai közérdek szolgálatában.  

 

Elkötelezett vagyok a multilateralizmus iránt, valamint az emberi jogok és a jogállamiság 

védelme mellett. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) tagjaként, ahol a 

Parlamenti Közgyűléshez delegált ciprusi küldöttséget vezetem, több bizottság munkájában is 

részt veszek elnökként és tagként. 2018–2019-ben az Európa Tanács Parlamenti 

Közgyűlésében az Európai Néppárt megbízott elnöki és alelnöki posztját töltöttem be, továbbá 

képviseltem a Parlamenti Közgyűlést a Velencei Bizottságban, egyben az Európai Néppárt 

etikai bizottságának tagja is voltam. 2017–2018-ban az a megtiszteltetés ért, hogy az Európa 

Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnökévé választottak. 

 

Politikai pályafutásom során mindvégig kiemelt feladatomnak tekintettem a nemek közötti 

egyenlőség érvényesítését és a nemi dimenzió beépítését a közpolitika valamennyi területébe – 

mindez egészségügyi biztosi kinevezésem esetén is prioritás marad. A nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos politikákhoz és törvényalkotáshoz a ciprusi parlament emberi 

jogokkal és a férfiak és nők esélyegyenlőségével foglalkozó bizottságán keresztül, valamint a 

társadalmi nemekkel kapcsolatos tanulmányok földközi-tengeri intézetében végzett munkám 

révén tudtam hozzájárulni, ahol az igazgatótanács tagja voltam. Büszke vagyok arra a 

lehetőségre, hogy az Európai Bizottság első női elnöke alatt szolgálhatok, és az első olyan 

biztosi testületben, amely a nemek szempontjából kiegyensúlyozott. Olyan Bizottság van 

alakulóban, amely az európai társadalmat jobban reprezentálja, így teljeskörűen ki fogja tudni 

aknázni az abban rejlő lehetőségeket is. 

 

Az európaiak jogosan várják el, hogy ne kelljen aggódniuk az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés, a biztonságos élelmiszerek, valamint a járványok és betegségek elleni védelem 

miatt. Európa rendelkezik a világon a legmagasabb szintű előírásokkal az állat- és 

növényegészségügy terén, de a legmegfizethetőbb, legkönnyebben elérhető és jó minőségű 

egészségügyi rendszerekkel is, amelyek minden igényt kielégítenek. Ugyanakkor az európai 

társadalom öregedőben van, és egyre összetettebb, drágább kezelésekre van szükség. 

Élelmiszerrendszereink fenntarthatóságát is kihívások elé állítják a társadalmi-gazdasági, 

környezeti és demográfiai változások. 

 

Ezért egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a fenntartható és hatékony egészségügyi 

rendszerekre, az egészségügyi szakemberek támogatására, az új technológiákba való 

beruházásra, valamint az egészséges és fenntartható életmód előmozdítására.  

 

Az egészség – általános értelemben – egy olyan holisztikus, a társadalom egészét figyelembe 

vevő megközelítést igényel, amely előtérbe helyezi az egészséges táplálkozást és az egészséges 

életmódot egy egészséges szociális és intézményi környezetben.  

 

A polgáraink és a jövő nemzedékek egészsége érdekében egészséges környezetre van 

szükségünk. Az európai zöld megállapodás zéró szennyezésre irányuló stratégiája révén 

törekedhetünk a peszticidektől való függés csökkentésére, és megóvhatjuk polgárainkat az 

endokrin károsító anyagoknak való kitettségtől. 

 

Az európai zöld megállapodás révén biztonságos és fenntartható élelmiszerekről 

gondoskodhatunk egy e célból kidolgozott stratégián keresztül, amely a termelőktől a 

fogyasztókig az élelmiszerlánc minden szegmensére kiterjed. 
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Egészséges élelmiszerek alapanyagául csak egészséges állatok szolgálhatnak. Gondoskodnunk 

kell arról, hogy jól felkészültek legyünk a minduntalan előforduló állatbetegségekkel szemben.  

 

Fontos felismernünk, milyen nagy szerepet játszik a tudomány és az új technológiák a 

társadalom előtt álló kihívásokra adott új megoldások kidolgozásában. Ezért biztosítanunk kell, 

hogy a szabályozási keret mindig naprakész, a célnak megfelelő és polgárközpontú maradjon. 

A politikai döntéshozatali folyamat során elengedhetetlen az érdekelt felekkel és a polgárokkal 

folytatott nyílt, transzparens párbeszéd ahhoz, hogy elnyerjük bizalmukat és támogatásukat. 

Különösen fontos ez az egészségügyi biztosi tárcához tartozó ügyek egy része esetében. 

 

Eltökélt szándékom, hogy biztosi kinevezésem esetén úgy foglalkozzam ezekkel a 

problémákkal, hogy a polgárok és a társadalom egészsége szempontjából jobb eredmények 

szülessenek. 

 

Szeretném latba vetni minden tudásomat és tapasztalatomat, hogy ezt a célt szolgáljam, élen 

járjak, megragadjam a lehetőségeket és szembenézzek a kihívásokkal, karöltve az európai 

polgárokkal, a kormányokkal, a parlamentekkel és az őket kiszolgáló intézményekkel. A biztosi 

testület tagjaiként mindnyájan eltökéltek vagyunk abban, hogy – kinevezésünk esetén – 

csapatként, együtt döntsünk és munkálkodjunk, ki-ki a maga területén, szorosan 

együttműködve az Európai Parlamenttel, tagállamainkkal, valamint az összes érdekelt féllel. Ez 

a fajta elkötelezettség kulcsfontosságú ahhoz, hogy az egészségügyi szempontok az összes 

szakpolitikában tükröződhessenek.  

 

Amennyiben megerősítik jelölésemet és biztossá neveznek ki, soha nem fogok olyan lépéseket 

tenni, amelyek kérdésessé tehetnék függetlenségemet, vagy ellentmondanának feladataimnak. 

Mindenkor az Unió alapító szerződéseinek, a Bizottság megválasztott elnöke által rám bízott 

megtisztelő küldetésnek, a biztosok testületét megerősítő európai parlamenti határozatoknak és 

a biztosok magatartási kódexének szellemében fogok eljárni, amelyeket örömmel ismerek el 

magamra nézve kötelezőnek.  

 

Érdekeltségi nyilatkozatom teljes körű, nyilvános, és gondoskodni fogok arról, hogy 

aktualizálásra kerüljön a személyes körülményeimben bekövetkező változások esetén. Ha az 

Európai Parlament megerősíti jelölésemet és megkapom biztosi kinevezésemet, szándékomban 

áll az összes jelenlegi pozíciómról haladéktalanul lemondani.  

 

2. A portfólió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel 

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, 

illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? Milyen konkrét kötelezettségeket 

hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített együttműködés és a hatékony 

nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések 

iránti igényei tekintetében? A tervezett kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő 

eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan 

ellássa információval és dokumentumanyaggal? 

Amennyiben megerősítik jelölésemet és megkapom egészségügyi biztosi kinevezésemet, a 

biztosi testület egy tagjának fogom tekinteni magam, azon testületének, melynek működése a 

kollegialitás elvén nyugszik: az összkormányzati megközelítés alapján csapatként fogunk 

dolgozni, ahol a testület minden tagja elmondhatja a véleményét, ugyanakkor a döntéseket 
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együtt, az egyeztetések eredményeinek közös felvállalásával hozzuk meg – és mindenkor a 

közös európai érdek szem előtt tartásával határozunk.  

 

Szorosan együtt fogok működni más biztosokkal, különösen az európai zöld megállapodásért 

felelős ügyvezetőalelnök-jelölttel az élelmiszer-biztonsággal és az állat- és 

növényegészségüggyel kapcsolatos kérdésekben, valamint az európai életmód védelméért 

felelős alelnökjelölttel a népegészségügyi kérdésekben. A digitális korra felkészült Európáért 

felelős ügyvezetőalelnök-jelölttel is együttműködnék a digitális egészségügyi és élelmiszer-

politikához kapcsolódó ügyekben.  

 

Legfőbb célkitűzésem, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek az európai polgárok jóllétének 

előmozdításáért, átfogó, holisztikus szemlélettel közelítve meg az emberek, állatok és növények 

egészségét. Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy az élelmiszer, az egészség és a környezet 

elválaszthatatlan egységet alkotnak, ezért az új „termelőtől a fogyasztóig” stratégia és a zéró 

szennyezésre irányuló törekvés révén szeretnék a munkámmal jelentős mértékben hozzájárulni 

a zöld megállapodás sikeréhez. 

 

Ez a célkitűzés csak inkluzív és kollektív fellépés révén érhető el. Mindenekelőtt a kölcsönös 

átláthatóság és bizalom jegyében a Bizottságnak a lehető legszorosabban együtt kell működnie 

az Európai Parlamenttel, tehát a polgáraink által megválasztott képviselőkkel, akik felé 

elszámolással tartozom.  

 

Saját országomban három cikluson át megválasztott parlamenti képviselőként őszintén és teljes 

mértékben elkötelezett vagyok az Európai Parlamenttel – különösen a Környezetvédelmi, 

Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsággal (ENVI) és a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Bizottsággal (AGRI) – való konstruktív és gyümölcsöző együttműködés iránt. 

A parlamenti vitákon nemcsak jelen leszek, de azokban aktívan részt is veszek. Amint azt a 

Bizottság megválasztott elnöke kérte, biztosítani fogom, hogy a Parlament rendszeresen 

tájékoztatást kapjon, különösen a fontosabb események előtt és a nemzetközi tárgyalások 

kulcsfontosságú szakaszaiban. 

 

A következő biztosi testületnek az Európai Parlamenttel való megerősített partnerség iránti 

elkötelezettsége jegyében vállvetve együtt fogok dolgozni a Parlamenttel az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225. cikke szerinti állásfoglalások megvitatásának 

valamennyi szakaszában. Kötelezettséget vállalok arra, hogy szorosan együtt fogok működni 

az illetékes parlamenti bizottságokkal, és tevékenyen részt veszek az EUMSZ 225. cikke 

szerinti állásfoglalások előkészítésében. Szilárdan hiszek abban, hogy mindez javítani fogja a 

párbeszédet, erősíteni a bizalmat és a közös célok érdekében végzett együttműködés szellemét.  

 

Összhangban a keretmegállapodással, a Bizottság is hatékonyan fog reagálni a Parlament 

állásfoglalásaira az azok elfogadását követő három hónapon belül. A Bizottság biztosítani fogja 

a folyamat politikai felügyeletét. 

 

 

 

EGÉSZSÉGÜGY 

 

3. Rák 
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A megbízólevél szerint a rák elleni európai terv intézkedéseket tervez a betegség minden 

egyes szakaszára: megelőzés, diagnózis, kezelés, rákból kigyógyultként az élet és palliatív 

ellátás. A következő területeken gyakorolhat jelentős hatást az EU: kezelés – mind a 

kutatás, mind a kezeléshez való hozzáférés tekintetében –, illetve a rák néhány leginkább 

elkerülhető okának megelőzése, többek között a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a 

helytelen táplálkozás, valamint a környezetkárosodás, a környezetszennyezés és a 

rákkeltő mérgező anyagoknak való kitettség. Milyen konkrét intézkedéseket tervez Ön e 

területeken? 

 

A rák egyre több európai országban az első számú halálozási ok. Az emberek 40%-a betegedik 

meg élete folyamán rákban. Ez önmagában is elegendő ok ahhoz, hogy a rákot az egészségügy 

egyik legfontosabb prioritásaként kezeljük. A rák megfékezéséhez minden lehetséges eszközt 

be kell vetnünk, és egy ténylegesen horizontális, az egészségügyi szempontokat minden 

szakpolitikai területen figyelembe vevő megközelítést kell alkalmaznunk. A siker érdekében 

fontos, hogy a rákos megbetegedéseket holisztikus megközelítés alapján, többféle módszert 

alkalmazva és az érdekeltek széles körét bevonva, valódi partnerség keretében kezeljük minden 

szinten. Az élelmiszereinktől kezdve az életmódunkon, a gyógyszereinken és az ellátáson át a 

technológiáig minden körülmény rendkívül fontos a rák leküzdése szempontjából. A 

betegeknek joguk van ahhoz, hogy igényeiknek megfelelően megfizethető gyógyszerekhez 

jussanak, az iparági szereplőket pedig arra kell ösztönözni, hogy a jövőben is világelsők 

maradjanak az innováció terén. A kutatás, a megelőzés, a diagnosztizálás, a kezelés, a túléléssel 

kapcsolatos kérdések és a palliatív ellátás egyaránt fontos aspektus minden rákbeteg számára.  

 

Politikánk sikere érdekében az összes szereplő – a tagállamok, amelyek az egészségügyi 

ellátásért elsősorban felelősek, valamint a tudományos élet szereplői, az egészségügyi 

szakemberek, a szakpolitikai döntéshozók, a nem kormányzati szervezetek, a betegek és az 

iparági szereplők – politikai elkötelezettségének és szerepvállalásának biztosítására fogok 

törekedni. Az Európai Parlament alapvető szerepet játszik e téren. Rendkívül fontos 

megjegyezni, hogy a Parlament a női daganatos megbetegedésekről és komorbiditásokról szóló, 

2019. februári állásfoglalásában – amelyben az általam a későbbiekben kifejtett szempontok 

közül több is megjelenik – elkötelezettnek mutatta magát a részvétel iránt. Parlamenti 

képviselőként szerzett személyes tapasztalataimnak köszönhetően tisztában vagyok azzal, hogy 

mennyire fontos a végrehajtó és a jogalkotó ág közötti szilárd partnerség kialakítása. Ha 

összefogunk, és egyesítjük tudásunkat, adatainkat, erőforrásainkat és infrastruktúránkat, 

képesek leszünk változást elérni. Le tudjuk győzni a rákot.  

 

A kutatás olyan terület, ahol Európa óriási hatással lehet a rák elleni küzdelemre. Két legjobb 

eszközünk a tudás és a megismerés. Ez az oka annak, hogy a jövőbeli Európai horizont program 

részét képező rákkutatási misszió lesz a rák elleni tervünk egyik kulcsfontosságú építőköve. Az 

Európai Bizottságon belül is hatékony, horizontális együttműködésre lesz szükség, és 

várakozással tekintek az innovációért és az ifjúságért felelős biztosjelölttel a rák elleni stratégia 

kapcsán való szoros együttműködés elé.  

 

A megelőzés a másik olyan terület, amelyre kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A rákos 

megbetegedésekből adódó összes halálozás csaknem fele megelőzhető lenne, ha jól 

megalapozott tudományos eredményekre, például az Európai Rákellenes Kódex ajánlásaira 

támaszkodnánk. A dohányzás például a rák számos különböző típusánál az egyik fő kockázati 

tényező, ugyanakkor egyre többet tudunk meg a környezeti feltételek és az egészséges életmód 

szerepéről is. A zéró szennyezéssel kapcsolatos törekvésünk célja, hogy megvédjük a 

polgárokat a káros vegyi anyagoknak, a szennyezett levegőnek és a mérgező ipari 
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kibocsátásoknak való veszélyes kitettségtől. Megelőzéssel nemcsak a rák súlyos gazdasági, 

társadalmi és emberi következményei lennének csökkenthetők, de a nemzeti egészségügyi és 

szociális rendszerekre háruló egyre nagyobb teher is, és egyúttal a gazdasági növekedés is 

gyorsítható lenne. A rák kialakulásában szerepet játszó tényezők kezelése a megelőzésbe való 

befektetés alapvető eleme. Az eszközök kombinációinak meghatározása során mindig a 

legnagyobb mértékű arányosságot és hatékonyságot fogjuk szem előtt tartani. A dohányzás 

visszaszorítását célzó uniós politikának például a jogszabályok mellett az egészségügyi 

ágazaton túlmutató „puha” eszközök is a részét képezik. A megelőzés előmozdításához fontos 

az egészséges életmód népszerűsítése is. Ebben a táplálkozásnak is kiemelt szerepe van, ezért 

örömmel tölt el, hogy én irányíthatom az új, „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégiát, 

amelynek célja, hogy az európai polgárok megfizethető áron juthassanak tápláló, biztonságos 

élelmiszerekhez. Mindez az európai zöld megállapodásnak is szerves részét képezi majd. 

 

A rákmegelőzés és az egészségfejlesztés olyan, az egészségügyön kívüli ágazatokkal való 

együttműködést tesz szükségessé, mint a környezetvédelem, az oktatás, az adózás, a 

mezőgazdaság és a kutatás. Ahhoz, hogy ezeket az ágazatokat bevonhassuk, szilárd 

bizonyítékokkal kell alátámasztani az egészségfejlesztés fontosságát. Ehhez az EU-ban az 

Eurostatnak és a nemzeti egészségügyi rendszerek elemzéseinek köszönhetően jól kiépült 

rendszer áll rendelkezésre. Várakozással tekintek elébe annak, hogy közösen dolgozhassak a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel, az Egészségügyi Rendszerek és 

Politikák Európai Megfigyelőközpontjával és az Egészségügyi Világszervezettel annak 

érdekében, hogy a megelőzés kerüljön az uniós közegészségügyi politika középpontjába.  

 

A rák leküzdésével kapcsolatos európai terv számos egészségügyi kezdeményezéshez 

kapcsolódik majd. E tekintetben szeretném hangsúlyozni a humán papillomavírus (HPV) és a 

vírushepatitis B elleni vakcinázás rákmegelőző szerepét, és várakozással tekintek az Európai 

Parlamenttel, a tagállamokkal és az érdekelt felekkel történő, védőoltásokkal kapcsolatos 

általánosabb együttműködés elé, amelynek keretében tudatosítjuk a vakcinázás előnyeit, és 

fellépünk a kérdést övező mítoszok, tévhitek és szkepticizmus ellen. 

 

Köztudott, hogy a korai diagnózis drámai mértékben növeli a túlélési arányokat. A rákszűrésről 

szóló 2003. évi tanácsi ajánlás elfogadása óta valamennyi uniós tagállamban jelentős előrelépés 

történt. Ennek ellenére még többet tehetünk és kell is tennünk, különösen azáltal, hogy a 

tagállamokat az uniós – különösen a Kohéziós Alapból és a reformalapokból nyújtott – 

támogatások igénylésében segítve tovább javítjuk a lakossági alapú rákszűrés 

hozzáférhetőségét.  

 

A mesterséges intelligencia jelentős mértékben támogathatja ezt a kritikus diagnosztikai fázist. 

Ehhez nagy mennyiségű adatot kell bevinni, hogy az algoritmusok a lehető legpontosabbak és 

legmegbízhatóbbak legyenek. Az európai egészségügyi adattér elő fogja segíteni az 

adatcserét, és támogatni fogja az új megelőzési stratégiákkal kapcsolatos kutatást. 

Természetesen gondoskodni fogunk a személyes adatok védelméről is, és ebben a kérdésben 

szorosan együtt fogok működni Vestager ügyvezetőalelnök-jelölttel, valamint Goulard és 

Reynders biztosjelölttel.  

 

A kezelés területén az új rákgyógyszerek gazdag tárháza van kibontakozóban, különösen a 

felnőttkori rákbetegségek esetében, ideértve az áttörést jelentő génterápiákat és a személyre 

szabott kezeléseket. Nem minden fejlesztés jár azonban sikerrel, és nem minden új gyógyszer 

jelent automatikusan jobb eredményeket a betegek, illetve jobb ár-érték arányt az egészségügyi 

rendszerek számára. Emellett továbbra is jelentős hiányosságok tapasztalhatók, különösen a 
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gyermekrák esetében. Lakóhelytől, kortól, nemtől és társadalmi-gazdasági háttértől függetlenül 

minden beteg számára biztosítani szeretném a megfizethető és hozzáférhető gyógyszerellátást. 

A ciprusi képviselőház emberi jogokkal és egyenlőséggel foglalkozó bizottságának elnökeként 

mélyen elkötelezett vagyok az Alapjogi Chartában és a szociális jogok európai pillérében 

foglalt elvek iránt. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés az Európai Unióban alapvető 

jog, nem pedig kiváltság. Ebből következik, hogy az emberek igényein alapuló, 

betegközpontúbb megközelítést kell alkalmaznunk. Ezért szisztematikusabban és precízebben 

kell mérni a betegeknél elért eredményeket, valamint a betegek ellátással kapcsolatos 

tapasztalatait. Csak így biztosítható minden beteg esetében az ellátás megfelelő minősége. 

 

Szeretném hangsúlyozni, hogy a betegek részvétele minden szakaszban alapvető fontosságú, a 

klinikai vizsgálatoktól az eredmények jelentésén át a betegközpontú ellátásig. Építeni fogok a 

betegképviseleti csoportok és a tagállamok által, valamint uniós szinten kezdeményezett 

erőfeszítésekre, beleértve az Európai Gyógyszerügynökség kezdeményezéseit is. 

 

A rák esetében hiány tapasztalható mind az elérhető árú, alapvető fontosságú gyógyszerekből 

– amelyek helyett a betegek számára sok esetben nem áll rendelkezésre alternatíva –, mind a 

rendkívül innovatív, drága, nem minden tagállamban hozzáférhető gyógyszerekből. Ez a 

betegekre rótt többletteher elfogadhatatlan. Együtt fogok működni az iparági szereplőkkel és a 

tagállamokkal az európai gyógyszerhiány enyhítése érdekében. Elkötelezetten támogatom 

továbbá a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megfizethető, hozzáférhető és jó 

minőségű gyógyszereket biztosítsanak. Úgy vélem, hogy a bizonyítékok uniós szintű bővítése 

és közös munkánk révén segíthetjük az új gyógyszerekkel kapcsolatos nemzeti döntések 

meghozatalát. A rák az ilyen együttműködés egyik nyilvánvaló prioritása. A rák megelőzésével, 

diagnosztizálásával és kezelésével – többek között a rákgyógyszerekhez való hozzáféréssel – 

összefüggő egyenlőtlenségek kezelése fontos része lesz a rák elleni küzdelemmel kapcsolatos 

átfogó feladatkörömnek.  

 

Ne feledjük, hogy a rák nem egyetlen betegség. Sokféle típusa létezik, amelyek mindegyikének 

megvannak a maga sajátosságai, az EU pedig hozzáadott értéket teremthet azzal, hogy összeköti 

egymással az Európa különböző részein dolgozó szakembereket. A rák számos formája (és a 

gyermekrák minden típusa) ritka betegségnek számít, és az európai referenciahálózatok is 

foglalkoznak velük. Ezek a hálózatok a jövőben is biztosítani fogják az összeköttetést az 

európai egészségügyi szolgáltatók között, és lehetővé teszik számukra a szakértelem 

megosztását, a közös tanulást, valamint az összetett betegségek és a speciális kezelések 

megvitatását. 

 

Végül pedig köszönöm, hogy megemlítették a rákból kigyógyultak életét és a palliatív ellátást. 

A jobb túlélési esélyek önmagukban is olyan új kihívásokat teremtenek a rákbetegek számára, 

amelyekkel fontos foglalkoznunk. A palliatív ellátás minden beteget meg kell, hogy illessen. A 

tagállamokkal és az érdekelt felekkel együttműködve azonosíthatjuk és megoszthatjuk 

egymással az Európa-szerte bevált gyakorlatokat, amiben – mint már említettem – személyes 

tapasztalataim vannak. Ezért biztosíthatom Önöket, hogy minden tőlem telhetőt meg fogok 

tenni azért, hogy eredményeket érjünk el e prioritás tekintetében.  

 

 

4. Egészségügyi cselekvési terv/Gyógyszerekhez és orvostechnikai eszközökhöz való 

hozzáférés 
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A megbízólevél az antimikrobiális rezisztencia elleni egységes egészségügyi cselekvési terv 

teljes körű végrehajtását, a védőoltásokkal kapcsolatos kommunikációt és a megfizethető 

árú gyógyszerek biztosítását említi mint három, az Ön számára kulcsfontosságú feladat. 

Hogyan tervezi kezelni az antimikrobiális rezisztenciával, a védőoltásokkal, az új, humán 

felhasználású antibiotikumok piaci bevezetésével, a gyógyszerekhez és orvostechnikai 

eszközökhöz való hozzáféréssel kapcsolatos kérdéseket, többek között az orvosi 

kutatással, a gyógyszerészeti összetevők elérhetőségével, valamint a HIV/AIDS, a 

tuberkulózis és a hepatitis elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdéseket, amelyek a 3. 

fenntartható fejlesztési cél alá tartoznak?  

 

Az európai polgárok elvárják azt, hogy ne kelljen az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, 

valamint a járványok és a betegségek elleni védelem miatt aggódniuk. Európa a világelsők közé 

tartozik a normák szigorúsága és az egészségügyi rendszerek megfizethetősége, 

hozzáférhetősége és minősége terén. Az Európai Unió Alapjogi Chartája és a szociális jogok 

európai pillérére szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy kellő időben megfizethető, jó 

minőségű, megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz jusson. Egészségügyi biztosként 

minden energiámat arra kívánom fordítani, hogy konkrét, pozitív eredményeket érjünk el, 

amelyek megfelelnek ezeknek az alapvető uniós értékeknek. 

 

Az egységes egészségügyi megközelítés elve számomra azt jelenti, hogy az emberi és az állati 

egészség összefügg egymással, és mindez teljes egészében magában foglalja a környezetünket, 

azaz az emberek és az állatok közötti összekötő tényezőt is. E tekintetben az emberek, az állatok 

és a növények egészsége kölcsönösen függ egymástól és egymást kölcsönösen erősíti. Az 

egységes egészségügyi megközelítés megvalósításához e területek mindegyikén átfogó, tartós 

fellépésre lesz szükség. 

 

Ezen a területen az EU büszke lehet ugyan az eddig elért eredményekre, de nem lehetünk 

elbizakodottak. A növekvő antimikrobiális rezisztencia veszélyezteti a modern orvostudomány 

vívmányait. A védőoltásokkal és a tudománnyal szembeni bizalmatlanság következtében egyre 

kevésbé élnek a köztudatban a védőoltások előnyei, valamint az, hogy hány ember életét 

mentették meg a himlőtől, a gyermekbénulástól, a kanyarótól, a diftériától vagy az 

agyhártyagyulladástól. Az egészségügyi szakemberek és a betegek Európa-szerte arról 

számolnak be, hogy aggodalomra ad okot a gyógyszerek elérhetősége és megfizethetősége, 

valamint a gyógyszerhiány. A fertőző betegségek és más egészségügyi veszélyek gyorsan 

terjedhetnek a határokon át.  

 

Ezek között sok olyan van, amely világszinten is aggodalomra ad okot, és úgy gondolom, 

összehangolt fellépésre van szükség európai szinten, továbbá minden tőlünk telhetőt meg kell 

tennünk annak érdekében, hogy közös megoldásokat találjunk és globális vezető szerepet 

töltsünk be. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításához szoros 

együttműködésre lesz szükség a teljes biztosi testülettel, valamint a különböző ágazatok 

érdekelt feleivel. Úgy vélem, hogy a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében 

mozgósítanunk kell a közegészségügy, a kutatás, a gyógyszerpolitika, a fejlesztési 

együttműködés és a strukturális alapok valamennyi releváns eszközét. A Bizottság 

megválasztott elnöke elkötelezte magát amellett, hogy ezek az eszközök teljes mértékben az 

újragondolt európai szemeszter részét képezzék.  

 

Eltökélt szándékom biztosítani, hogy a Bizottság mindent megtegyen annak érdekében, hogy 

fenntartható megoldásokat találjunk az antimikrobiális rezisztencia problémájára. Első 

lépésként az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és valamennyi releváns érdekelt féllel 
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együtt fogok működni az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében az egységes 

egészségügyi megközelítés szerint 2017. júniusban elfogadott európai cselekvési terv teljes 

körű végrehajtása érdekében, kiemelt figyelmet fordítva az Európai Parlament által e tárgyban 

elfogadott, 2018. szeptemberi állásfoglalásra. Az emberi egészség, az állati egészség és a 

környezetvédelem területén az egységes egészségügyi megközelítés alapján kívánok 

tevékenykedni az antimikrobiális rezisztencia további kialakulásának és terjedésének 

megelőzése érdekében. Emellett minden, uniós szinten rendelkezésre álló erőforrást 

mozgósítok a tagállamok támogatása és annak biztosítása érdekében, hogy az EU olyan térség 

legyen, amely példát mutat a bevált gyakorlatok alkalmazását illetően.  

 

Az erőforrások mozgósításának az egészségügy területén működő uniós ügynökségeinknél – 

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnál, az Európai 

Gyógyszerügynökségnél és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnál – kell kezdődnie, hogy 

az uniós erőfeszítéseket a lehető legjobb tudományos bizonyítékok alapozzák meg. Ugyanakkor 

figyelembe fogom venni az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem egyéb lehetőségeit is. 

Goulard és Gabriel biztosjelölttel például a hatóságokkal, az iparági szereplőkkel és más 

érdekelt felekkel együttműködve közösen fogok dolgozni az új antibiotikumokkal kapcsolatos 

innovációt elősegítő új üzleti modellek kialakításának ösztönzésén. Megfelelő ösztönzőket kell 

teremtenünk az antibiotikumok kifejlesztéséhez, ugyanakkor biztosítanunk kell azok 

körültekintő használatát. E tekintetben a lehető legnagyobb mértékben ösztönözni kell az új 

oltóanyagok kifejlesztését is, amelyek szintén a megoldás részét képezhetik. 

 

Támogatni fogom ezenkívül az antimikrobiális szerek alkalmazásának alternatív módszereit, 

beleértve a fertőzések hatékonyabb megelőzését. Szorosan nyomon kívánom követni az 

állatgyógyászati készítményekről és a gyógyszeres takarmányokról szóló új uniós rendeletek 

végrehajtását. Ezek az új jogszabályok csakugyan kulcsfontosságú lépést jelentenek az 

antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelemben és az antimikrobiális szerek állatokon való 

felelős alkalmazásának előmozdításában. Ez a munka kiegészíti és előmozdítja majd a 

fenntartható élelmiszerekkel kapcsolatos új, „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégia 

megvalósítását, amely az európai zöld megállapodás részét képezi. Biztosítani fogom, hogy a 

környezetbe kerülő gyógyszerekre vonatkozó, 2019. márciusban elfogadott uniós stratégiai 

megközelítéssel összhangban kellő figyelmet fordítsunk az antimikrobiális rezisztencia 

környezeti vonatkozásaira.  

 

Az összes többi régióhoz hasonlóan az Európai Unió sem képes egyedül megfékezni az 

antimikrobiális rezisztenciát, azonban vezető szerepet tölthet be e téren. Az antimikrobiális 

rezisztencia valóban globális fenyegetést jelent, és globális választ igényel. Globalizált 

világunkban – amelyet az utazás és a kereskedelem folyamatos bővülése és a környezetvédelmi 

és éghajlatváltozással kapcsolatos fenyegetések térnyerése jellemez – az antimikrobiális 

rezisztencia gyorsan képes terjedni a határokon át, így megfékezése multilaterális, összehangolt 

válaszlépéseket igényel. Ezért szorosan együtt fogok működni nemzetközi partnereinkkel, és 

támogatni fogom az antimikrobiális szerek használatáról és az azokhoz való hozzáférésről való 

globális megállapodást. E törekvésben az Önök támogatására is számítok. A Parlament 

nemzetközi partnereivel ápolt kapcsolatai komoly lendületet adhatnak e cél megvalósításának. 

 

Ami a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket illeti, minden tőlem telhetőt meg fogok 

tenni annak érdekében, hogy Európában megfizethető áron álljanak rendelkezésre a szükséges 

gyógyszerek, és hogy támogassam az innovációt egy olyan ágazatban, amelyben Európa 

világelsőnek számít. A ritka betegségek gyógyszereiről és a gyermekgyógyászati felhasználásra 

szánt gyógyszerekről szóló rendelet értékelésének megállapításai alapján rövid távon olyan 
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intézkedéseket is fontolóra fogok venni, amelyek a kielégítetlen igények terén megfelelő 

ösztönzést nyújthatnak az innovációhoz, így biztosítva, hogy az új kezelések Unió-szerte 

megfizethető áron legyenek hozzáférhetők. Ennek során természetesen figyelembe fogom 

venni az Európai Parlament 2016-os és 2017-es felhívásait, miszerint intézkedéseket kell hozni 

a gyermekgyógyászati célú gyógyszerekről szóló rendelettel kapcsolatban, és javítani kell a 

gyógyszerekhez való hozzáférést. A ritka betegségek gyógyszereiről és a gyermekgyógyászati 

célú gyógyszerekről szóló jogszabályok fontos szerepet játszottak abban, hogy az elhanyagolt 

területeken lehetőség nyíljon a terápiák fejlődésére, ugyanakkor biztosítani kell, hogy a 

későbbiekben is megfeleljenek a céljuknak.  

 

Természetesen annak biztosításához, hogy az EU-ban megfizethető árú gyógyszerek álljanak 

rendelkezésre, arra is szükség van, hogy megteremtsük a nemzeti szakpolitikai döntéshozatal 

megfelelő feltételeit, valamint együttműködést alakítsunk ki annak eszközrendszerével 

kapcsolatban. Az információcsere hatékonyabbá tétele, a szakértelem és a bevált gyakorlatok 

cseréje révén támogatni fogjuk az iparági szereplőket és a tagállamokat az egészségügyi 

rendszerek minőségének és fenntarthatóságának folyamatos javításában. Már folyamatban van 

a gyógyszeripari cégek által az Európai Gyógyszerügynökség szolgáltatásaiért fizetett díjak 

felülvizsgálata. Ez biztosítani fogja a szabályozási rendszer fenntarthatóságát és a gyógyszerek 

biztonságát, továbbá meg fogja szüntetni az innovációt hátráltató tényezőket. 

 

Az orvosi kutatások támogatása akkor valósulhat meg, ha az EU gyógyszerészeti és gyógyászati 

technológiai értékláncát az igényekre épülő, innovatív, gördülékenyen működő, előretekintő 

rendszerré alakítjuk. Törekedni fogok arra, hogy a kutatási prioritásokat összhangba hozzuk az 

egészségügyi rendszerek igényeivel, bevonva a szabályozókat, a tudományos köröket, az 

egészségügyi szakembereket és szolgáltatókat, valamint a szolgáltatásokért fizetőket.  

 

Megoldásra vár annak problémája is, hogy az EU az uniós gyógyszerekben felhasznált 

gyógyszerhatóanyagok tekintetében nagy mértékben függ a harmadik országoktól. A kiváló 

minőségű gyógyszerek biztosítása érdekében komoly erőfeszítéseket kívánok tenni azért, hogy 

előmozdítsuk az elfogadott nemzetközi szabványok felé irányuló konvergenciát és 

megerősítsük az ellátási lánc felügyeletét, így biztosítva, hogy az importált 

gyógyszerhatóanyagokat a helyes gyártási gyakorlatoknak megfelelően állítsák elő. 

Elkötelezett vagyok aziránt is, hogy megoldást találjunk az olcsó gyógyszerek hiányának az 

Unióban tapasztalható problémájára. 

 

Elkötelezett vagyok amellett, hogy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó új szabályozási 

keret hatékony és kellő időben történő végrehajtása révén biztosítsuk a betegek védelmét. E 

keretrendszer célja, hogy biztonságosabbá tegye az uniós piacon forgalomba hozott eszközöket, 

elősegítse a rendszerfelügyeletet és fokozza az átláthatóságot. A keretrendszert úgy alakították 

ki, hogy az új és a kialakulóban lévő kihívások kezelésére is alkalmas legyen. Teljes mértékben 

tisztában vagyok azzal a rövid távú prioritással, hogy a gördülő megvalósítási terv és a 

tagállamok közös erőfeszítései alapján teljesíthető legyen a 2020. májusi határidő. Ez 

természetesen jelentős kihívás az egész ágazat számára. Ugyanakkor már most komoly 

előrelépés történt, és elkötelezett vagyok annak biztosítása iránt, hogy ez a rendkívül összetett 

rendszer megfelelően legyen megvalósítva a tervezett határidőkön belül. 

Az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben szervezett szeptemberi Védőoltásügyi 

Világkonferencia nyomán kötelezettséget vállalok arra, hogy prioritásként kezelem a 

védőoltásokkal kapcsolatos kommunikáció javítását, a védőoltások előnyeinek ismertetését, a 

dezinformáció elleni küzdelmet és a bizalom helyreállítását. Tisztában vagyok azzal, hogy az 
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Európai Parlament támogatja az uniós szintű fellépést, ahogy azt 2018. áprilisi 

állásfoglalásában is kifejezésre juttatta, és továbbra is szorosan együtt fogok működni a 

tagállamokkal és az érdekelt felekkel a vakcinázási lefedettség, valamint a vakcinázási 

programok és az oltóanyag-kínálat fenntarthatóságának javítása érdekében. Meg szeretném 

említeni különösen, hogy együtt fogok működni a védőoltásokkal foglalkozó koalícióval, 

amely az egészségügyi szakemberek és a diákok szövetségeinek bevonásával támogatja a 

védőoltások alkalmazását. Emellett folytatni fogjuk a bevált gyakorlatok és a levont tanulságok 

összegyűjtését, hogy kezelni lehessen a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanságot és azok nem 

elég széles körű alkalmazását. A védőoltással megelőzhető betegségek elleni fellépés 

ténylegesen közös erőfeszítés, és várakozással tekintek az érdekelt felek széles körével való 

együttműködés elé.  

 

Ismerem a HIV/AIDS-re, a tuberkulózisra és a hepatitis C-re adott uniós válaszról szóló, 

2017. júliusi európai parlamenti állásfoglalást, és célom, hogy a tagállamok továbbra is 

támogatást kapjanak a fertőző betegségek kezeléséhez, valamint a Nemzetközi Egészségügyi 

Rendszabályokban rejlő fő lehetőségek kiaknázásához. Az Európai Betegségmegelőzési és 

Járványvédelmi Központ kulcsfontosságú partner, amely a nemzeti egészségvédelmi 

szervekkel együttműködve dolgozik az egész kontinensre kiterjedő járványfelügyeleti és korai 

előrejelzési rendszerek megerősítésén és fejlesztésén. Az Európai Betegségmegelőzési és 

Járványvédelmi Központ ezenkívül a HIV/AIDS-re, a tuberkulózisra és a hepatitisre, a 

vakcinázásra, az antimikrobiális rezisztenciára vonatkozó európai egészségügyi ismeretek 

összegyűjtésével támogatja a tagállamokat, és a fertőző betegségek jelentette kockázatokról 

szóló hiteles tudományos vélemények kidolgozásával is foglalkozik.  

 

Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a Bizottság 550 millió eurót ajánlott fel az AIDS, 

a tuberkulózis és a malária elleni globális alapnak a G7-ek augusztusban tartott biarritzi 

csúcstalálkozóján. Gondoskodni kívánok arról, hogy e vállalás nyomán intézkedésekre kerüljön 

sor.  

 

Állami kórházakban klinikai pszichológusként dolgozva személyesen is megtapasztaltam, 

mennyire fontosak a jól működő egészségügyi rendszerek. Megtanultam, hogy társadalmunk 

kollektív egészségét minden egyes polgár egyéni fizikai és szellemi egészsége határozza meg. 

Minden energiámat e kihívások kezelésére fogom összpontosítani, és eltökélt szándékom, hogy 

jobb eredményeket érjek el polgáraink és társadalmunk egészsége érdekében. 

ÉLELMISZER-BIZTONSÁG 

5. Növényvédő szerek 

A megválasztott elnök által bejelentett zéró szennyezés célkitűzésének megvalósítása 

részeként mit tervez tenni az EU növényvédő szerektől való függőségének csökkentése 

érdekében, egyúttal ösztönözve az alacsony kockázatú, többek között nem vegyi 

alternatívák alkalmazását, és elősegítve az új technológiák elterjedését? Mi a véleménye 

a növényvédő szerek jóváhagyására, valamint a vegyi anyagok és a vegyi alapú termékek 

kezelésére vonatkozó keretrendszer tudományos és szabályozási megbízhatóságával 

kapcsolatban? Hogyan fogja biztosítani, hogy véget vessenek annak a jelenlegi 

gyakorlatnak, hogy a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) folyamatos 

felhasználására engedélyt adnak, ha alternatívák állnak rendelkezésre és ha a dosszié nem 

teljes? Hogyan kíván reagálni az Európai Parlament korábbi és jelenlegi kéréseire, 

többek között a PEST bizottság következtetéseire és a növényvédő szerek fenntartható 

használatáról szóló irányelv végrehajtásáról szóló állásfoglalásra? 
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A növényvédő szerek komoly aggodalmat jelentenek számos uniós polgár számára, akik azt 

szeretnék, ha csökkenne azok használata és az azoktól való függőségünk. Úgy gondolom, hogy 

csökkenthetjük a növényvédő szerek használatát az EU-ban, és lehetővé kell tennünk a 

mezőgazdasági termelőknek, hogy az emberi egészség és a környezet szempontjából 

legkevésbé veszélyes alternatívát válasszák. 

A Bizottság megválasztott elnöke felkért az új, „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű 

stratégia irányítására, amelynek célja a fenntartható élelmiszer-termelés megvalósítása, és 

amelynek kulcsfontosságú eleme lesz a növényvédő szerekkel kapcsolatos fellépés. E fellépés 

az élelmiszerlánc első szakaszához, azaz az élelmiszer-termeléshez kapcsolódik, és hozzá fog 

járulni a zéró szennyezésre irányuló törekvésünk megvalósításához. Mindannyian egyetértünk 

abban, hogy csökkenteni kell a növényvédő szerektől való függésünket, és ösztönözni kell az 

alacsony kockázatú, nem vegyi alternatívák elterjedését.  

Ennek érdekében figyelmesen meg kívánom hallgatni a polgárok és az általuk megválasztott 

európai parlamenti képviselők véleményét erről a kérdésről. Ennek során a Bizottság 

hamarosan befejeződő, a növényvédő szerekre vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos REFIT-

értékelésének eredményeire fogok hagyatkozni. Megbízatásom során az egyik irányadó elv 

számomra a tényeken alapuló politika lesz, a jelenlegi helyzetre vonatkozó tényadatokat pedig 

ebből az értékelésből kapjuk majd meg. Bár részletesebben csak akkor tudok nyilatkozni, ha az 

eredményeket már nyilvánosságra hozták, azt már most elmondhatom, hogy az értékelés 

összességében azt jelzi, hogy a növényvédő szerek engedélyezési rendszere általában véve 

hatékony az egészség és a környezet védelme szempontjából. E tekintetben fontos 

intézkedéseknek tekinthetők az olyan anyagokra vonatkozó tilalmak vagy szigorú korlátozások, 

mint a neonikotinoidok, amelyek káros hatással vannak a beporzókra. Örömmel vettem 

tudomásul, hogy az Európai Parlament peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó 

különbizottsága (PEST) jelentésében elismerte, hogy az EU a világon az egyik legszigorúbb 

jogi kerettel rendelkezik a növényvédő szerek terén.  

A hatékonyság tekintetében azonban a rendszer még javítható. Ez különböző módokon érhető 

el, amelyeket örömmel vitatnék meg Önökkel részletesebben is az elkövetkező hónapokban. 

Úgy vélem továbbá, hogy közösen fontolóra vehetjük annak lehetőségét, hogy egy, az egész 

EU-ra kiterjedő kötelező célkitűzést vezetünk be a növényvédő szerekből eredő kockázatok 

csökkentésére. Ezt a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelv végrehajtásában elért 

haladásról szóló, a Tanácsnak és a Parlamentnek címzett új bizottsági jelentés, valamint a 

harmonizált kockázati mutatók nemrégiben értékelt működésének értékelése alapján 

dönthetnénk el.  

Arról is kérdeztek, hogy mi az álláspontom általánosságban véve a vegyi anyagok kezelésére 

vonatkozó jelenlegi rendszerrel és konkrétabban a különös aggodalomra okot adó anyagok 

engedélyezésével kapcsolatban. A REACH rendelettel kapcsolatos kérdést Goulard és 

Sinkevičius biztosjelölt jobban meg tudja válaszolni.  

Szeretném ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a növényvédő szerek esetében már most fennáll az 

az általános kötelezettség, hogy forgalomba hozatala és felhasználása előtt minden terméket 

értékelni és hatóságilag engedélyezni kell. Ez a követelmény sokkal szigorúbb, mint ami az 

ipari vegyi anyagok esetében alkalmazandó. Noha a különös aggodalomra okot adó anyagok 

fogalma nem szerepel a növényvédő szerekről szóló jogszabályokban, azok az úgynevezett 

kizárási kritériumok – például rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító vagy endokrin károsító 

anyagként történő osztályozásuk – alapján azonosíthatók. Az e kritériumoknak megfelelő 
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anyagok – a nagyon korlátozott számú eltéréstől eltekintve – elvben nem használhatók fel 

növényvédő szerekben. A jóváhagyott hatóanyagoknak már ma is csupán kevesebb mint 2%-a 

teljesíti ezeket a kritériumokat, és biztos vagyok benne, hogy az összes jóváhagyás 

meghatározott időszakonként végzett felülvizsgálata végül ezek teljes kivezetését fogja 

eredményezni.  

A növényvédő szerekre vonatkozó dokumentációban kiemelt másik szempont a több területet 

érintő kérdésekkel kapcsolatos testületi megközelítés fontossága. A növényvédő szerek kérdése 

csak egy az egészségügyi portfolió számos olyan területe közül, amelyek kapcsolódnak a más 

szakpolitikai területeken folyó munkához, illetve érintik azt. Timmermans ügyvezetőalelnök-

jelölttel, valamint Wojciechowski, Goulard, Sinkevičius és Gabriel biztosjelölttel szorosan 

együttműködve igyekszem majd biztosítani a Bizottság megválasztott elnöke által előnyben 

részesített holisztikus politikai megközelítés alkalmazását. 

Meggyőződésem, hogy a növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló irányelv révén 

már most rendelkezésre állnak azok az eszközök, amelyekkel csökkenthetők a növényvédő 

szerek emberi egészséggel és a környezettel kapcsolatos kockázatai és hatásai. Az irányelv 

egyértelműen hangsúlyozza a növényvédő szerek alternatíváinak, az alacsony kockázatú 

termékeknek és az integrált növényvédelemnek az alkalmazását. A Bizottság hamarosan 

megkezdi az irányelv értékelését annak megállapítása érdekében, hogy ezek az eszközök 

elégségesek-e. 

Egyetértek a Parlament állásfoglalásával, amely szerint többet kell tenni annak érdekében, hogy 

teljes mértékben kiaknázhassuk az irányelvben rejlő lehetőségeket. Különösen fontos, hogy a 

tagállamokat az irányelv teljesebb körű végrehajtására, valamint az integrált növényvédelmi 

rendszerek szélesebb körű alkalmazására ösztönözzük. Egyúttal fontos megvizsgálni az 

alacsony kockázatú termékek, különösen a biológiai eredetű termékek gyorsabb forgalomba 

hozatalának lehetőségeit. Ezekre a termékekre már most is gyorsított engedélyezési eljárások, 

hosszabb jóváhagyási időszakok és hosszabb adatvédelmi időtartamok vonatkoznak. Elő 

kívánom mozdítani az alacsony kockázatú termékek fejlesztését ösztönző további 

egyszerűsítést, és együttműködnék a tagállamokkal az ehhez szükséges intézkedések 

meghatározása érdekében. 

Azt is meg szeretném vizsgálni – mindig tudományos, tényeken alapuló megközelítést 

alkalmazva –, hogy az új technológiák milyen szerepet játszhatnak a növényvédő szerektől való 

függőségünk csökkentésében. 

Határozottan úgy vélem továbbá, hogy a precíziós mezőgazdaság és az élelmiszer-termelés 

terén elért fejlődés lehetővé teszi majd a képalkotás használatát a növények egészségének 

figyelemmel kísérésére és annak biztosítására, hogy csak ott kerüljenek célzottan felhasználásra 

növényvédő szerek, ahol erre szükség van. Továbbra is támogatjuk azokat a kutatásokat, 

amelyek innovatív megoldásokat kínálnak a növényvédő szerektől és egyéb mezőgazdasági 

bemeneti tényezőktől való függőségünk csökkentésére.  

A PEST bizottság különösen az átláthatóság javítására és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos 

politikák megerősítésére, valamint a növényvédő szerek ágazatában a tudomány 

függetlenségének megerősítésére szólított fel. Teljes mértékben támogatom ezeket a 

célkitűzéseket, és hangsúlyozni szeretném, hogy az élelmiszerláncban alkalmazott uniós 

kockázatértékelés átláthatóságával és fenntarthatóságával kapcsolatos új jogszabály – amint 

hatályba lép – több ilyen kérdéssel is foglalkozni fog.  
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Intenzíven fogunk dolgozni annak biztosításán, hogy a kockázatértékelési folyamat korai 

szakaszában, proaktív módon hozzák nyilvánosságra az engedélyezési kérelmeket alátámasztó 

tanulmányokat és adatokat, valamint hogy a polgárok és a független tudósok a felülvizsgált 

általános élelmiszerjoggal és a növényvédő szerekről szóló, felülvizsgált jogszabályokkal 

összhangban közvetlenül hozzáférhessenek ezekhez a tanulmányokhoz. Gondoskodni fogunk 

arról is, hogy – a tanulmányok uniós nyilvántartásán keresztül – az engedélyt kérelmező 

vállalatok minden releváns információt benyújtsanak, ideértve az engedélyezés szempontjából 

esetlegesen kedvezőtlen információkat is. Szükség esetén mindenképpen élnék azzal a 

lehetőséggel, hogy a vizsgálati létesítmények megerősített ellenőrzésére, illetve ellenőrzési 

tanulmányok készítésére kerüljön sor.  

Az élelmiszerláncon belüli kockázatelemzés átláthatóságának fokozása mellett, amelyet az 

általános élelmiszerjog közelmúltbeli felülvizsgálata nyomán vezettek be, általánosabb szinten 

a tudományos testületeink közötti átláthatóság és tudományos együttműködés megerősítésén is 

dolgozni fogok. Meg fogom vizsgálni, hogy miként lehetne javítani a koherenciát, valamint 

biztosítani az ügynökségek – például az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az Európai 

Vegyianyag-ügynökség – által végzett munka előnyeit és szinergiáit, továbbá azt, hogy ez 

hogyan járulhat hozzá a Bizottság zéró szennyezésre irányuló törekvésének megvalósításához.  

Végezetül együttműködnék más biztosokkal a növényvédő szerek fenntartható használata és 

más kulcsfontosságú szakpolitikai területek – például a zöld megállapodás és a közös 

agrárpolitika alapján az integrált növényvédelem és a környezetbe kerülő növényvédő szerek 

környezeti nyomon követése terén hozott intézkedések – közötti szorosabb kapcsolat 

előmozdítása érdekében. A mi egészségünk szorosan összefügg bolygónk egészségével.  

6. Vegyi anyagok és élelmiszer-biztonság 

A szigorú biztonsági küszöbértékek és a szermaradék-határértékek ellenére az uniós 

élelmiszerlánc számos, az egészségre és/vagy a környezetre veszélyes anyagot halmoz fel, 

amelyek a fogyasztókat halmozódó és koktélhatásoknak tehetik ki. Hogyan fogja javítani 

élelmiszereink biztonságát és fenntarthatóságát? Milyen jogalkotási és nem jogalkotási 

intézkedéseket tervez Ön annak érdekében, hogy feltárja és csökkentse a veszélyes 

anyagoknak való kitettséget, és mikor fog új szabályozási keretet benyújtani a vegyi 

anyagoknak való kitettség kezelésére az élelmiszerláncban? Az Európai Parlament 

számos alkalommal kérte az endokrin károsító anyagokról (EDC) szóló stratégia 

frissítését és a szabályozási hézag felszámolását annak biztosítása érdekében, hogy az 

endokrin károsító anyagok azonosítására szolgáló tudományos kritériumokat az összes 

vonatkozó jogszabályban horizontális definícióként használják. Mikor fogja benyújtani 

ezt a stratégiát? Hogyan fogja tovább erősíteni az átláthatóságot és a függetlenséget az 

uniós ügynökségek tudományos értékelési folyamatában? 

Az uniós élelmiszer-biztonsági rendszer megbízható tudományos kockázatértékelésen alapul, 

és világszinten is etalonnak számít. A vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatok és az 

élelmiszer-biztonság tekintetében átfogó ágazati joganyag van érvényben, amely biztosítja, 

hogy az élelmiszerekben előforduló vegyianyag-maradékok, például a szennyező anyagok, a 

növényvédőszer-maradékok és az állatgyógyászati készítmények maradékanyagai ne 

jelentsenek kockázatot az európai fogyasztókra nézve. A tagállamok minden évben átfogó 

nyomonkövetési programokat hajtanak végre, és rengeteg mintát vettek a piacról. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a mintáknak csak kis százaléka nem felel meg a vonatkozó 

határértékeknek, és megerősítik, hogy az európai fogyasztók megfelelő védelemben 

részesülnek. A növényvédőszer-maradékok kimutatására 2017-ben vizsgált mintáknak például 
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96%-a a maximális egészségvédelmi maradékanyag-határérték alatt volt. A vegyi anyagok 

megfelelő kezelése nemcsak polgáraink egészsége szempontjából előnyös, de „a termelőtől a 

fogyasztóig” politika fenntartható megvalósításához és a körforgásos gazdaságra vonatkozó 

célkitűzések eléréséhez is elengedhetetlen.  

Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy többet is tehetünk. 

Szorosan együtt kívánok működni a környezetért és az óceánokért felelős biztosjelölttel, hogy 

támogassam a zéró szennyezésre irányuló törekvés megvalósításában, különösen a növényvédő 

szerek és az endokrin károsító anyagok tekintetében. Jelentős szinergiák jönnek majd létre az 

új, „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégiával, ami fontos lehetőséget kínál 

élelmiszereink fenntarthatóságának javítására az élelmiszerlánc minden lépésében, a 

termeléstől a fogyasztásig, és a zöld megállapodás, valamint a körforgásos gazdasággal 

kapcsolatos célkitűzések megvalósításához is hozzájárul.  

A több vegyi anyagnak való egyidejű expozíció kérdését fontos értékelni. Az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság és a Bizottság jelenleg egy olyan módszertant dolgoz ki 

együttesen, amelynek segítségével fel lehet mérni a növényvédőszer-maradványok kumulatív 

hatását az élelmiszerekben. Ez egy fontos új lépés az élelmiszer-biztonság megalapozott 

tudományos bizonyítékok alapján történő javítása felé. 

Egyértelmű és elismert kihívást jelent a különböző vegyi anyagoknak való kitettség 

figyelembevétele a kockázatértékelés és -kezelés során. Tisztában vagyok ezzel. Az elmúlt 

20 évben az EU jelentős előrelépést tett az endokrin károsító anyagok megértése és 

szabályozása terén, és úttörő szerepet játszott e területen azáltal, hogy tudományos 

kritériumokat állított fel az endokrin károsító anyagok növényvédő szerekben és biocid 

termékekben való azonosítása érdekében.  

Általánosabban az endokrin károsító anyagok tekintetében azt az átfogó célt kell kitűznünk 

magunk elé, hogy megvédjük az uniós polgárokat és a környezetet az ilyen anyagok jelentette 

kockázatoktól, és minimálisra csökkentsük az azoknak való kitettséget. Jól ismerem az Európai 

Parlament által az elmúlt években a témával kapcsolatban kifejtett véleményeket, különösen a 

legutóbbi, 2019. áprilisi állásfoglalásban foglaltakat. 

A biztosi testületben dolgozó munkatársakkal szoros együttműködésben gondoskodni fogok 

arról, hogy a Bizottság endokrin károsító anyagokról szóló tavalyi közleményében felvázolt 

konkrét intézkedések végrehajtásra kerüljenek. Különösen a végrehajtással kapcsolatos 

kihívásokat és a szakpolitikai koherenciát kell megoldanunk. Az endokrin károsító anyagokra 

vonatkozó különböző keretrendszerek folyamatban lévő célravezetőségi vizsgálata jelenleg is 

vizsgálja ezt a kérdést, különös tekintettel a horizontális kritériumok hiányára és a szakpolitikai 

területtől függően eltérő szabályozási következményekre. Ennek a jövő év elején 

véglegesítendő célravezetőségi vizsgálatnak az eredményét a Bizottság figyelembe fogja venni 

annak kapcsán, hogy szükség van-e jogszabályi változtatásokra, például az élelmiszerrel 

érintkező anyagok területén (amelyek szintén külön értékelés tárgyát képezik).  

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos uniós kockázatértékelést az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság végzi az európai intézményektől és a tagállamoktól függetlenül. Örömömre szolgál, 

hogy az EU általános élelmiszerjogának és az élelmiszerlánccal kapcsolatos nyolc további 

ágazati uniós jogi aktusnak a közelmúltbeli módosításai erősíteni fogják az uniós 

kockázatértékelés átláthatóságát és függetlenségét. Ez fontos lépés az EU hitelességének és 

elszámoltathatóságának megerősítése felé. 
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Véleményem szerint nagyon fontos, hogy az új jogszabályok arra összpontosítsanak, hogy a 

kérelmeket alátámasztó tudományos tanulmányok nyilvánosságra hozatala révén már a 

kockázatértékelési eljárás korai szakaszában nyílt kommunikáció és partnerség valósuljon meg. 

A tanulmányok és a nyilvános konzultációk adatbázisa is megerősíti majd az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos kockázatelemzésének minőségét és 

megbízhatóságát.  

A kockázatelemzés folyamata során valamennyi érdekelt féllel a kockázatokkal kapcsolatban 

folytatott szisztematikus, átfogó kommunikáció kiegészíti a nyílt és inkluzív kommunikáció és 

konzultáció elvét. 

A függetlenség tekintetében az új jogszabályok fenntartják és megerősítik azokat a szabályokat, 

amelyek alapján az igazgatótanács és a tudományos testületek tagjainak függetlenül kell 

eljárniuk és évente érdekeltségi nyilatkozatot kell tenniük. A jogszabályok biztosítják, hogy a 

testületek tagjainak teljes kinevezési folyamatára továbbra is a kiválóság és a függetlenség 

szigorú kritériumai vonatkozzanak.  

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság függetlenségét a Számvevőszék, az európai 

ombudsman és az Európai Parlament rendszeresen ellenőrzi az uniós ügynökségek éves 

mentesítése keretében. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és más uniós ügynökségek az 

évek során megerősítették a függetlenséggel kapcsolatos politikáikat, és szigorúan alkalmazzák 

azokat. 

Összességében szilárd meggyőződésem, hogy megvannak a szükséges és megfelelő garanciák 

arra, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság továbbra is magas szintű átláthatósággal 

és függetlenséggel működjön. Mindazonáltal a partnereinkkel együttműködve szorosan 

figyelemmel kívánom kísérni mindezt, hogy az EU továbbra is eredményeket érhessen el e 

téren. 

7. „A termelőtől a fogyasztóig” stratégia 

Mik az Ön célkitűzései, tervei és menetrendje „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia 

vonatkozásában? Hogyan tervez a fogyasztók számára olyan átlátható tájékoztatást 

nyújtani, amelyre ahhoz van szükségük, hogy az élelmiszerek és az italok tekintetében 

egészséges és fenntartható döntéseket hozzanak, ugyanakkor átláthatóságot biztosítva az 

üzleti szereplők számára a teljes körű nyomonkövethetőség és az élelmiszercsalások 

elkerülése érdekében? Mikor terjeszt elő javaslatot a tápanyagprofilok meghatározására? 

Mi a véleménye a származási ország feltüntetéséről? Hogyan fogja biztosítani, hogy más 

biztosok politikája is – például az éghajlat, a mezőgazdaság és a kereskedelem terén – 

részét képezze egy valós, holisztikus és fenntartható élelmiszer-politikának?  

Nagy örömömre szolgál, hogy irányíthatom az új „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiát, és már 

a megbízatásom első napján megkezdem az ezzel kapcsolatos munkát. A fenntartható 

élelmiszerlánc az európai zöld megállapodás egyik sarokköve, és eltökélt szándékom, hogy a 

következő mandátumidőszakban megvalósuljon. Alapvető eleme az EU egységes 

egészségügyre vonatkozó elvének, és a szélesebb körű gazdasági, társadalmi és környezeti 

célkitűzések eléréséhez is hozzá fog járulni. 

Egyértelmű, hogy a jelenlegi fogyasztási és termelési minták nem fenntarthatók, és kénytelenek 

vagyunk szembenézni a kellemetlen realitásokkal. A világ népessége nő, és ezzel együtt 

növekedni fog az élelmiszerek iránti globális kereslet is. Az uniós polgárok 8%-a nem engedhet 
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meg magának naponta egy minőségi étkezést, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi rendszer mintegy 

40 millió embert hagy cserben. Mindeközben a felnőtt lakosság több mint fele túlsúlyos, az EU-

ban megtermelt élelmiszernek pedig több mint 20%-át pazaroljuk el évente. Élelmiszer-

termelési rendszereink jelentős mennyiségű vizet és energiát fogyasztanak, szennyező 

anyagokat termelnek, és az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mintegy 11%-áért felelősek.  

Ezek a számok egyszerűen tarthatatlanok. Sem társadalmi, sem pedig etikai vagy 

környezetvédelmi szempontból nem engedhetjük meg magunknak ezt az egyensúlyhiányt. 

Rendszerszintű, holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk a fenntartható változás 

tekintetében, és foglalkoznunk kell az élelmiszerlánc minden egyes lépésével, az élelmiszerek 

termelésétől a tárolásukon, feldolgozásukon és csomagolásukon át egészen a forgalmazásukig 

és ártalmatlanításukig.  

A következő Bizottság mandátuma alatt szeretnék nagyobb összhangot teremteni a 

fenntarthatósági tengely mentén az élelmiszer-termelés, -feldolgozás, -forgalmazás és -

fogyasztás között. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó globális fenntartható fejlődési 

menetrend, vagyis az emberek, a bolygó és a jólét érdekében kidolgozott cselekvési terv nem 

valósítható meg fenntartható élelmiszerrendszerek létrehozása nélkül.  

Nem az a kérdés, hogy szükség van-e változásra, hanem az, hogy milyen gyorsan tudjuk 

biztosítani a fenntarthatóbb élelmiszerrendszerekre való méltányos átmenetet. 

Élelmiszerrendszereink fenntarthatósága nem csupán a környezetvédelemmel és az 

éghajlatváltozással függ össze, hanem az olyan globális közegészségügyi veszélyekkel is, mint 

az egyre terjedő elhízás és az antimikrobiális rezisztencia, és emellett társadalmi és gazdasági 

dimenziója is van. Ez a változás létfontosságú az uniós polgárok életének és jóllétének javítása, 

az egészséges ökoszisztémák biztosítása, valamint az olyan új, zöld és inkluzív gazdasági 

növekedés megteremtése szempontjából, amelynek előnyeiből senki nem marad ki.  

Célkitűzésünk meglehetősen ambiciózus, ugyanakkor teljes mértékben tudatában vagyunk az 

ennek kapcsán vállalt kötelezettségek és a szükséges erőfeszítések szintjének. Az előttünk álló 

kihívások különbözőek, ám összefüggnek egymással. Számos külső tényező befolyásolja őket, 

mint például a változó demográfiai minták, a megjelenő táplálkozási tendenciák, az 

éghajlatváltozás következményei, az élelmiszerlánc átláthatósága és az élelmiszercsalás, hogy 

csak néhányat említsünk. Az ezen elemek mindegyikét figyelembe vevő, optimális eredmény 

elérésének mikéntjét alaposan meg kell fontolni.  

E folyamat alapvető fontosságú részét képezik a párbeszéd és a partnerségek. Osztom azzal 

kapcsolatos véleményüket, hogy a fogyasztók egyre inkább aggódnak az általuk fogyasztott 

élelmiszerek előállítási módja, származása és minősége miatt. Meg kell hallgatnunk ezeket az 

aggodalmakat. Számos különböző környezetvédelmi és etikai kérdést tükröznek, mint amilyen 

például a növényvédő szerek és az antibiotikumok használata, az állatjólét, valamint a 

gazdálkodás és a csomagolás környezetre gyakorolt hatása. Ezek a nézetek az új táplálkozási 

szokásokban is megjelennek, beleértve például az ökológiai és növényi alapú termékek iránti 

növekvő keresletet.  

Az átláthatóság az ellátási lánc egészében kulcsfontosságú. Ez teszi hitelessé és legitimmé az 

intézkedéseinket. Aggasztónak tartom, hogy a tápanyag-összetételre vonatkozó állításokkal 

jelölt élelmiszerek több mint egyharmada valójában magas cukor-, zsír- vagy sótartalommal 

rendelkezik. Ez félrevezetheti a fogyasztókat, és közegészségügyi hatással járhat. Holisztikus 

módon kell megvizsgálnunk a tápanyag-összetételre és az egészségre vonatkozó címkézést 
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annak biztosítása érdekében, hogy ezek a jelölések továbbra is hozzájáruljanak az egészséges 

és fenntartható étrendhez.  

 

Tisztában vagyok azzal a jelenlegi tendenciával, hogy a különböző tagállamokban eltérő 

címkézési szabályokat alkalmaznak például a kötelező származási, állatjóléti és tápértékjelölés 

tekintetében. Szeretném, ha az EU-ban egységes szabályok lennének érvényesek, ami 

biztosítaná, hogy a több információ feltüntetésére vonatkozó jogos igények továbbra is 

összeegyeztethetők maradjanak az egységes piaccal. Szeretném megvizsgálni, hogyan 

javíthatjuk a fogyasztók tájékoztatását, kezdve a jelenlegi jogi keret adta lehetőségekkel.  

 

Fontos az is, hogy fokozzuk a csalárd gyakorlatokkal szembeni erőfeszítéseinket, ezért 

szándékomban áll, hogy a tagállamokkal együttműködve az élelmiszercsalás elleni konkrét 

intézkedéseket tartalmazó stratégiát dolgozzak ki az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájára 

építve. 

 

Több javasolt európai polgári kezdeményezés is az élelmiszerekhez kapcsolódik. Figyelmesen 

meg kell hallgatnunk ezeket a véleményeket, és figyelembe kell vennünk őket. Polgáraink 

aggályai teljes mértékben megjelennek az Európai Parlamentben, amely rendkívül konstruktív 

érdeklődést mutatott e kérdések iránt. A Parlament fontos kapcsolattartó ebben a párbeszédben, 

és az Önök állásfoglalásokban és eszmecserék során kifejtett véleményét teljes mértékben 

figyelembe fogjuk venni. 

 

A nagyobb fenntarthatóság felé haladva továbbra is meg kell nyugtatnunk a fogyasztókat arról, 

hogy az általuk fogyasztott élelmiszerek biztonságosak. A fogyasztóink bizalma döntő 

fontosságú küldetésünk sikere szempontjából. Az élelmiszer-biztonságra vonatkozó szabályok 

minden, az EU-ban fogyasztott élelmiszerre alkalmazandók, függetlenül attól, hogy az EU-ban 

gyártották-e azokat vagy sem. Eleget kell tennünk a Kereskedelmi Világszervezet keretében 

vállalt kötelezettségeinknek, és – ami a legfontosabb – az EU vezető szerepét ki kell 

használnunk annak érdekében, hogy hatással legyünk a különböző szabványügyi szervezetek 

munkájára, különösen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend 

végrehajtása terén. 

 

Az élelmiszer-veszteség és -pazarlás csökkentése kulcsfontosságú eleme az EU fenntartható 

fejlődési célokkal kapcsolatos munkájának. Teljesítenünk kell ezeket a kötelezettségeket, és 

biztosítanunk kell, hogy megvalósuljanak az általunk kitűzött célok, például 2030-ig a felére 

csökkenjen az egy főre jutó élelmiszer-hulladék a kiskereskedelmi és a fogyasztói szinten, 

valamint csökkenjen az élelmiszer-veszteség az élelmiszer-termelési és -ellátási láncokban. 

Ezen erőfeszítések elősegítése érdekében 2023 végéig az uniós tagállamok rendszeresen 

jelentést tesznek az élelmiszer-pazarlás mértékéről, ami lehetővé teszi a Bizottság számára, 

hogy mérlegelje az élelmiszer-pazarlás csökkentésére vonatkozó, uniós szintű célok 

bevezetésének megvalósíthatóságát.  

 

A növényvédő szerekre kisebb mértékben támaszkodó, fenntartható élelmiszerrendszerekre 

való átállás felgyorsítása, valamint a biológiai sokféleség és a felszíni és felszín alatti vizek 

minőségének javítása érdekében más módszereket kell kidolgoznunk annak érdekében, hogy 

megvédjük a termést a kártevőktől és a betegségektől, figyelembe véve a terjedésüket támogató 

éghajlatváltozást. „A termelőtől a fogyasztóig” stratégia teljes körű szinergiát teremt az európai 

zöld megállapodás többi építőkövével, az éghajlatváltozással kapcsolatos elemmel, a zéró 

szennyezéssel és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kezdeményezésekkel. Mindezt csak 

együttműködéssel érhetjük el. 
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Határozottan támogatom a Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen által előnyben 

részesített testületi megközelítést. Az új, „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégia jól 

példázza, hogy a különböző biztosoknak és a Bizottság szervezeti egységeinek együtt kell 

működniük annak érdekében, hogy jobb rendszereket hozzanak létre, amelyek – az élelmiszer-

biztonság veszélyeztetése nélkül – jobb eredményeket biztosítanak az uniós polgárok számára. 

Úgy vélem, nagyon fontos, hogy e stratégia megvalósítása az európai zöld megállapodás 

átfogóbb céljai közé tartozzon. Ez azt jelenti, hogy az első naptól kezdve szorosan együtt 

fogunk működni az európai zöld megállapodással foglalkozó biztosi csoport többi érintett 

tagjával, többek között a mezőgazdaságért, az éghajlatért, a kereskedelemért és a 

környezetvédelemért felelős biztosokkal, és gondoskodni fogunk a koherenciáról valamennyi 

szakpolitikai területen. 

 

Természetesen szorosan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és a 

civil társadalommal az élelmiszerrendszereink szükséges átalakításának előmozdítása és 

támogatása érdekében.  

 

A fenntartható Európának fenntartható élelmiszer-termelési és -fogyasztási modellre kell 

épülnie, és az EU helyzetéből adódóan képes arra, hogy utat mutasson más térségek számára. 

Ez egy nagyon ígéretes program, és izgatottan várom, hogy valamennyi résztvevővel szoros 

együttműködésben irányíthassam a stratégia kidolgozását.  


