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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ,

АДРЕСИРАН ДО НОМИНИРАНИЯ ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА

Тонио БОРГ

(Здравеопазване и политика за потребителите)

Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

1. Кои аспекти от личните Ви квалификация и опит са особено подходящи, за 
да изпълнявате функциите на член на Комисията и работите за общия 
европейски интерес, по-специално в  областта, за която бихте отговаряли? 
Каква е Вашата мотивация? Какви гаранции за Вашата независимост сте в 
състояние да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин ще 
гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да 
породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 
рамките на Комисията?

През последните 20 години съм заемал многобройни позиции в парламента и 
правителството на Малта, включително като министър на външните работи, министър 
на правосъдието, министър на вътрешните работи и министър на околната среда, 
заместник министър-председател, както и член и от няколко години насам ръководител 
на Камарата на представителите.

Този опит ми позволи да работя в много области на европейската интеграция и 
задълбочи моето убеждение, че Европа е най-силна, когато е обединена. От най-голяма 
полза за малка държава като Малта е икономическата и политическата ѝ системи да 
бъдат интегрирани с тези на нейните съседи. Поради тази причина вече над три 
десетилетия аз съм горещ привърженик на малтийското присъединяване към ЕС, за 
подготовката на което спомогнах като член на Съвместния комитет между Европейския 
парламент и малтийската Камара на представителите. Аз отговарях също за 
инкорпорирането в малтийското право на достиженията на правото на ЕС в областта на 
правосъдието и вътрешните работи.

През цялата си политическа кариера съм защитавал и съм се борил за европейските 
ценности, залегнали в Договорите и утвърдени окончателно в Хартата на основните 
права.

Като заместник министър-председател и ръководител на Камарата на представителите 
редовно съм участвал в работа по въпроси в областта на здравеопазването и защитата 
на потребителите. Те представляват неделима част от солидарността — една от 
основополагащите ценности на ЕС, която трябва да се защитава енергично, особено в 
настоящия контекст на бюджетни ограничения.
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Вярвам, че политическият ми опит от Малта, която поради малкия си размер винаги е 
разчитала на тясно сътрудничество с други държави, професионалният ми опит като 
адвокат, както и дългият ми опит в изготвянето и договарянето на законодателство по 
редица разнообразни теми, ми предоставят необходимия арсенал от инструменти за 
успешното разработване и изпълнение на политики на ЕС.

Гарантирам изцяло интегритета и независимостта на моята работа. Попълних 
декларацията за интереси, съгласно предвиденото в Кодекса за поведението на 
членовете на Комисията, и я оповестих публично. Ангажирам се да я актуализирам при 
всяка настъпила промяна и поне веднъж годишно.

Напълно съм запознат с предвидените в Договорите задължения (член 17, параграф 3 от 
ДЕС, член 245 от ДФЕС), и по-специално, че членовете на Комисията не могат да 
приемат инструкции от което и да е правителство или друг орган, и се ангажирам да ги 
спазвам стриктно.

Запознат съм също така с член 245 от ДФЕС и се ангажирам да спазвам изцяло тази 
разпоредба, съдържаща основните гаранции за независимост и етичните принципи, 
които членовете на Комисията трябва да спазват, и по-специално задължението да се 
въздържат от всякакви действия, несъвместими с естеството на техните функции, да не 
упражняват друга платена или неплатена професионална дейност по време на своя 
мандат, както и да спазват задължението да действат почтено и въздържано по 
отношение на приемането на определени постове или облаги след края на мандата си.
Тържествено се задължавам да се съобразявам с етичните стандарти, изложени в член 
245 от ДФЕС и в Кодекса за поведението на членовете на Комисията, приет през април 
2011 г.

Ангажирам се да избягвам всяка длъжност или ситуация, която може да постави под 
съмнение моята независимост, безпристрастност и отдаденост на Комисията, да се 
въздържам по-специално от заемане на публични длъжности от каквото и да било 
естество и от упражняване на всякаква друга платена или неплатена професионална 
дейност.

Още през 1998 г., когато приех министерски пост в правителството на Малта, аз 
прекратих всички връзки с моята адвокатска кантора и практика. Нямам бизнес 
интереси от какъвто и да било характер.

Поемам задължението да уведомя председателя на Комисията за всяка ситуация, която 
може да доведе до конфликт на интереси при изпълнението на служебните ми 
задължения.
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Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент и неговите 
комисии

2. Как бихте определили Вашата роля като член на колегията на Комисията? В 
какъв аспект бихте се считали за отговорен пред Парламента за действията 
си и за тези на поверените Ви служби?

Ангажирам се да поема своята политическа отговорност за дейностите на ГД 
„Здравеопазване и потребители“ в съответствие с принципа на колегиалност и да 
изпълнявам задълженията си в пълно сътрудничество с останалите членове на 
колегията. Стремежът ми ще бъде да работя за силна колегиалност в рамките на 
колегиума на членовете на Комисията. Вярвам, че това е мой дълг, като се има предвид 
естеството на портфейла, за който съм номиниран. Една успешна политика в областта 
на здравеопазването и защитата на потребителите изисква тясно сътрудничество с 
много други комисари, за да се гарантира, че тези въпроси са отразени във всички 
политики. Гледам позитивно на това предизвикателство, тъй като през цялата ми 
политическа кариера винаги съм ценял и развивал силна култура на диалог и 
консенсус, както с колегите ми, така и с политическите ми съперници. Това ще ми бъде 
от особена полза в рамките на колегиума на членовете на Комисията.

Аз самият съм парламентарист. В Малта правителството е парламентарна изпълнителна 
власт. То се излъчва от Парламента и заседава в него. Ето защо в това отношение 
притежавам широк опит в отчетността пред Парламента и постоянното сътрудничество 
с него. Принципът на отчетността на изпълнителната власт пред народните 
представители е крайъгълен камък на европейската демокрация. Защитавал съм това 
убеждение през цялата си политическа кариера в Малта, особено поради 
обстоятелството, че заемах и все още заемам едновременно постовете министър и 
ръководител на Камарата на представителите. Ще продължа да работя в този дух, като 
поема пълна политическа отговорност пред Европейския парламент.

Поемам ангажимента да гарантирам провеждането на конструктивен политически 
диалог с Европейския парламент, с неговите комисии и членове, който да бъде основан 
на откритост, прозрачност, взаимно доверие, редовно отчитане и обмен на информация, 
за да може Парламентът да упражнява ефективно функцията си по осъществяване на 
демократичен контрол. По-специално вярвам, че е от ключово значение да се установи 
диалог на ранния етап на формирането на политиките, за да се даде възможност за 
истинско отразяване на възгледите на европейските граждани, изразени чрез 
Европейския парламент. Заявявам най-отговорно, че отношенията между мен и 
Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“ ще се основават на лоялност, 
доверие, прозрачност, двупосочен поток от информация и взаимна помощ.



- 4 -

3. Какви конкретни ангажименти сте готов да поемете с оглед постигането на 
по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на 
ефективни действия във връзка с позиции и искания на Парламента по 
законодателни инициативи, включително във връзка с влизането в сила на 
Договора от Лисабон? Готов ли сте да предоставите на Парламента 
информация и документи на равнопоставени начала със Съвета по 
отношение на предвидени инициативи или текущи процедури?

Докато заемах различни политически постове в Малта, разбрах и оцених решаващото 
значение на прозрачността по отношение на Парламента и ще продължа да работя в 
този дух и с Европейския парламент. Напълно поддържам идеята за силно 
междуинституционално сътрудничество, тъй като то е важно не само, за да се 
гарантира висококачествен и бърз процес на вземане на решения, но и за укрепване на 
легитимността и отчетността на публичното управление. Поемам ангажимента да 
прилагам изцяло разпоредбите на Рамковото споразумение за по-голяма откритост с 
цел увеличаване на прозрачността и на информационния поток между Парламента и 
Комисията.

Предвид ограниченото време до края на мандата на настоящия Парламент, важен 
аспект от моята работа ще бъде да се осигури постигането на резултати по текущи или 
предстоящи законодателни предложения. Ето защо съм готов да започна тесен и 
постоянен диалог с Парламента, неговите комисии и членове по тези предложения.

В момент, когато Европа е изправена пред сериозни предизвикателства и търси начини 
да увеличи представителността и легитимността си, не може да не се търси по-тясно 
сътрудничество с Европейския парламент. Като законодател в Малта винаги съм 
признавал значението на провеждането на надлежни консултации за ефективното 
изработване на политиките. На европейско равнище това придобива още по-голямо 
значение, тъй като трябва да работим по-усилено, за да се доближим до нашите 
граждани, а това може да бъде направено по ефективен и демократичен начин 
единствено от органа, който ги представлява.

Изцяло се ангажирам да работя в тясно и постоянно сътрудничество с Парламента и 
неговите комисии и членове, и по-конкретно с комисиите „Околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните“, „Вътрешен пазар и защита на потребителите“ и 
„Земеделие и развитие на селските райони“. Постоянното, открито и конструктивно 
междуинституционално сътрудничество, надхвърлящо рамките на законодателните 
процеси, е абсолютно необходимо за гарантиране на доброто функциониране на 
институционалната система на ЕС. Бих искал да започна постоянен и редовен диалог, 
съгласно описаното в Рамковото споразумение, като участвам редовно в заседанията на 
комисиите и като гарантирам директно предоставяне на информация на председателите 
на съответните комисии, с намерение винаги да бъда на разположение за провеждане 
на двустранни срещи и за пряка комуникация с членовете на комисиите.

Що се отнася до последващите действия във връзка с позициите на Парламента, аз съм 
решен да приложа напълно разпоредбите на Рамковото споразумение. Ще приложа 
напълно и разпоредбите от Рамковото споразумение относно предоставянето на 
информация и документи, особено като се има предвид, че в областите здравеопазване 
и политика за защита на потребителите Парламентът има пълни законодателни 
правомощия съвместно със Съвета.
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Въпроси по отношение на политиката

4. Кои са основните приоритети, които имате намерение да следвате като част 
от предложения Ви портфейл, като вземате предвид, при необходимост, 
ангажиментите, поети до този момент от Европейската комисия, и 
финансовата, икономическа и социална криза, както и съображенията, 
свързани с устойчивото развитие?

Общият ми приоритет ще бъде оказването на подкрепа и допринасянето за 
осъществяване на основната амбиция на ЕС за даване на решителен отговор на 
настоящата икономическа криза. Това е от първостепенно значение за 
правдоподобността на европейския проект.

Наличието на подходяща нормативна уредба е от решаващо значение за някои ключови 
сектори от икономиката на ЕС, и по-конкретно за хранителната промишленост, 
фармацевтиката, медицинските изделия, козметиката и защитата на потребителите като 
цяло. Моята цел ще бъде поемане на водещата роля в запазването и развитието на тази 
уредба, като същевременно се гарантира, че провежданите реформи ще подобрят 
конкурентоспособността в съответните сектори, което е от още по-голямо значение в 
момент, когато Европа изживява една от най-големите си икономически и социални 
кризи.

Смятам да обърна особено внимание на здравеопазването. В днешно време здравните 
системи са под огромен натиск поради икономическите трудности, с които се сблъскват 
държавите членки. Моето намерение е да работя с тези държави с цел осигуряване на 
устойчивост на здравните системи в ЕС, така че като стъпваме на общите ценности за 
универсалност, достъп до висококачествено обслужване, справедливост и солидарност, 
да направим тези системи по-прозрачни и характеризиращи се с отчетност спрямо 
пациентите. Това следва да е в полза на всички пациенти. Смятам също така да 
наблегна върху обезпечаването на надлежното прилагане на приетите наскоро 
законодателни актове в областта на фармацевтиката, както и да работя съвместно с 
Парламента и Съвета за продължаване на прегледа на законодателството, например в 
областта на медицинските изделия или клиничните изпитвания, като се държи сметка 
за основополагащия принцип на безопасност на пациентите. Ще направя и всичко 
необходимо за бързото внасяне на предложение за преглед на директивата за 
тютюневите изделия, насочено към обезпечаване функционирането на вътрешния пазар 
в областта на тютюневите и свързаните с тях изделия, с което същевременно да се 
гарантира по-добра защита на обществеността като цяло, и в частност — на младите 
хора.

Първият ми приоритет в сектора на хранително-вкусовата промишленост ще бъде да 
завърша работата, започната от предшествениците ми, във връзка с хранителната 
верига и да модернизирам, подобря и опростя нашия силно регулиран вътрешен пазар 
за животни, растения, семена, храни и фуражи. Наличието на високо ниво на закрила е 
от съществено значение за нашите потребители, както и за благонадеждността на 
разглежданите сектори и тяхната способност да осъществяват търговия при безопасни 
условия, но ние можем и трябва да направим повече, за да гарантираме правила, които 
са по-прости и по-лесни за прилагане, за упражняване на контрол и за управление от 
страна на стопанските субекти и органите на публична власт. Трябва да се гарантира 
също, че нашето високо ниво на закрила се прилага на равни начала и спрямо вноса на 
храни от трети държави.
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Доверието на гражданите в пазара е от огромно значение, защото то обуславя 
потреблението и по този начин допринася за растежа, тъй като разходите за 
потребление представляват 56 % от БВП на ЕС. Наличието на сигурен и безопасен 
европейски пазар е особено важно за засилването на това доверие. В областта на 
политиката за защита на потребителите ще се стремя да поставям потребителите на
централно място в процеса на изготвяне на политиката на ЕС. Програмата за 
потребителите предвижда цялостна рамка за действие за следващите години, като се 
съсредоточава по-специално върху прилагането. Заедно с други комисари ще разработя 
допълнителни инициативи, свързани с банковите сметки и безопасността на 
продуктите, и ще доведа до успешен край преговорите по предложенията относно 
алтернативното и онлайн решаване на спорове.
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5. Какви конкретни законодателни и незаконодателни инициативи 
възнамерявате да предложите и съгласно какъв график? Какви конкретни 
ангажименти можете да поемете, по-специално във връзка с приоритетите на 
комисиите, и които попадат в сферата на Вашия портфейл? Как лично бихте 
гарантирали доброто качество на законодателните предложения?

Поемам ангажимента да гарантирам, че политиките в моята сфера на компетентност ще 
се разработват въз основа на добри регулаторни практики, и по-специално въз основа 
на независими научни консултации, широки консултации със заинтересованите страни, 
добре обоснован правен и икономически анализ и стриктно спазване на принципите на 
пропорционалност и субсидиарност.

ЕС следва да се гордее с ангажимента си за осигуряване на високи нива на безопасност 
и с ползите, които това носи за потребителите и бизнеса. Моето намерение е да 
продължа успешната работа на предшествениците ми в областта на здравеопазването и 
на потребителите, като я доразвия. В сегашното време на икономическа криза се 
нуждаем от последователност, за да изпълним ангажиментите, поети в началото на 
мандата на Комисията, и да постигнем общите си цели.

В ход са редица законодателни процедури по предложения, отнасящи се до 
алтернативното и онлайн решаване на спорове, специалните храни, трансграничните 
заплахи за здравето, клиничните изпитвания и медицинските изделия, по които ще 
продължа да работя активно. Като съзнавам напълно чувствителното естество на тези 
въпроси, съм готов да предоставя всякаква помощ на Парламента, така че да направя 
възможно приемането на предложенията по време на мандата на настоящия Парламент.

Имам за цел също така да представя редица важни законодателни предложения, 
отнасящи се например до тютюневите изделия, безопасността на продуктите, 
банковите сметки, лекарствата за животни, хигиената на храните, клонирането на 
животни и новите храни. Приоритетно ще представя изключително необходимо 
законодателно предложение, с което се въвежда рамката за финансовите разходи в 
областта на храните и фуражите за периода 2014—2020 г., и ще направя необходимото, 
за да гарантирам разходите и в тази област да бъдат насочени към действия, които имат 
голяма и доказана добавена стойност за ЕС. Предложението би трябвало да бъде част 
от пакета за преразглеждане, в който са обхванати здравето на животните, здравето на 
растенията, семената и официалните проверки по хранителната верига. Другият ми 
непосредствен приоритет е предложението за тютюневите изделия, като в тази насока 
целта ми е да се прояви амбициозност, но и балансираност, да се отстранят 
недостатъците в действащото законодателство с оглед улесняване функционирането на 
вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, както и да се гарантира високо 
ниво на здравна защита в рамките на предвиденото от Договора. Ако бъда утвърден 
като комисар, възнамерявам да внеса това предложение в колегиума на членовете на 
Комисията възможно най-скоро.

Досега безопасността на пациентите не се повишаваше със задоволително темпо и 
настоящите финансови ограничения увеличават риска от допълнително влошаване.
Моето намерение е, като се опра на предстоящия доклад, да се стремя да работя по 
съвместен план за действие с държавите членки.
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По време на мандата ми ключов акцент ще бъде поставен върху бързото изпълнение и 
стриктното прилагане на съществуващите права и законодателство. Правоприлагането 
е от основно значение за ефикасното изготвяне на политиката, като това е валидно с 
още по-голяма сила в период на ограничени ресурси. Осигурявайки равнопоставени 
условия на конкуренция, то дава решение както за потребителите, чиито права следва 
да се спазват, така и за предприемачите. Подобряването на правоприлагането и 
осигуряването на по-добри средства за правна защита е и един от четирите приоритета 
в новата програма за потребителите, с която се определя стратегията за политиката за 
защита на потребителите за идните години. Убеден съм, че трябва заедно да разгледаме 
способите за по-активно правоприлагане и да се борим за по-ефективни системи за 
правна защита, включително за алтернативно и онлайн решаване на спорове, както и за 
колективна правна защита.

В областта на здравеопазването ще продължа важната работа по оказване на помощ на 
държавите членки във връзка с провеждането на реформите на системите им на 
здравеопазване, като възнамерявам да се основавам на общите ценности за 
универсалност, достъп до висококачествено обслужване, справедливост и солидарност.
Сегашният икономически климат, съчетан с факта, че населението застарява, а 
разходите за здравни технологии се увеличават, оказва натиск върху системите на 
здравеопазването.

Доброто качество на законодателните предложения е от първостепенно значение за 
постигането на най-големи ползи за пациентите и потребителите, но също така за 
допринасяне за създаването на заетост чрез насърчаване на иновациите, а оттук и за 
подобряване на конкурентоспособността на европейската индустрия. У мен са съчетани 
опитът на адвокат, на академичен преподавател и на дългогодишен политик, който е 
работил едновременно за правителството и за националния парламент. Възнамерявам 
да се възползвам от този опит, за да допринеса за по-нататъшното повишаване на 
качеството на съответните предложения, като ще гарантирам, че всички те ще се 
основават на оценки на въздействието с високо качество.


