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ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA KOMISAŘE

Tonio BORG

(Zdraví a spotřebitelská politika)

Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

1. Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 
zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit 
plnění Vašich povinností v rámci Komise?

V uplynulých 20 letech jsem v maltském parlamentu a maltské vládě zastával mnoho funkcí, 
mimo jiné funkci ministra zahraničních věcí, ministra spravedlnosti, ministra vnitra a ministra 
životního prostředí, funkci místopředsedy vlády, jakož i funkci poslance a již několik let také 
funkci předsedy poslanecké sněmovny.

Výkon těchto funkcí mi umožnil zabývat se mnoha oblastmi evropské integrace a prohloubil 
mé přesvědčení, že Evropa je nejsilnější, pokud je sjednocená. Pro malou zemi, jako je Malta, 
je největším přínosem začlenění jejího hospodářského a politického systému do systémů 
sousedních zemí. Z tohoto důvodu jsem více než tři desetiletí horlivým zastáncem přistoupení 
Malty k EU, které jsem jako člen smíšeného výboru Evropského parlamentu a maltské 
poslanecké sněmovny pomáhal připravovat. Zároveň jsem byl odpovědný za začleňování 
acquis communautaire v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí do maltského práva.

Během své celé politické kariéry jsem vždy prosazoval a obhajoval evropské hodnoty, které 
jsou uvedeny ve Smlouvách a které jsou nyní nejlépe vyjádřeny v Listině základních práv.

Jako místopředseda vlády a předseda poslanecké sněmovny jsem se pravidelně zabýval 
otázkami zdraví a ochrany spotřebitele. Tyto otázky jsou nedílnou součástí zásady solidarity, 
na níž je EU založena a která musí být zejména ve stávajícím kontextu fiskálních úspor 
důsledně obhajována.

Věřím, že mé politické zkušenosti na Maltě, která vzhledem ke své malé rozloze byla vždy 
odkázána na úzkou spolupráci s ostatními zeměmi, mé odborné zkušenosti právníka a 
dlouholeté zkušenosti s vypracováváním a vyjednáváním právních předpisů týkajících se celé 
řady různých témat mě vybavily všemi schopnostmi potřebnými k úspěšnému rozvoji a 
provádění politik EU.
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Plně zaručuji, že budu při práci jednat čestně a nezávisle. Vyplnil jsem prohlášení o zájmech 
uvedené v Kodexu chování komisařů a zveřejnil je. Zavazuji se, že v případě změn jej budu 
nejméně jednou ročně aktualizovat.

Jsem si plně vědom povinností, které stanovují Smlouvy (čl. 17 odst. 3 Smlouvy o EU a 
článek 245 SFEU), a zejména toho, že komisaři nesmí přijímat pokyny od žádné vlády nebo 
jiného subjektu, a zavazuji se, že tyto povinnosti budu plně respektovat.

Jsem si taktéž vědom článku 245 SFEU a zavazuji se, že budu plně dodržovat toto ustanovení, 
jež obsahuje základní záruky nezávislosti a etické zásady, které mají členové Komise 
respektovat. Jedná se zejména o povinnost zdržet se jakéhokoli jednání neslučitelného s 
povahou jejich funkce, nevykonávat během funkčního období žádnou jinou výdělečnou nebo 
nevýdělečnou profesionální činnost a povinnost čestného a zdrženlivého jednání při přijímání 
některých funkcí nebo některých výhod po uplynutí funkčního období. Slavnostně se 
zavazuji, že budu dodržovat etické normy stanovené v článku 245 SFEU a Kodexu chování 
komisařů přijatém v dubnu 2011.

Zavazuji se, že nepřipustím žádný postoj nebo situaci, které by mohly zpochybnit mou 
nezávislost, nestrannost a užitečnost pro Komisi, a zvláště pak se zdržím výkonu jakékoliv 
veřejné funkce nebo jiné výdělečné či nevýdělečné profesionální činnosti.

Již v roce 1998, kdy jsem přebíral ministerský úřad ve vládě Malty, jsem přerušil veškeré 
vazby s mou právní kanceláří a právní praxí. Nemám žádné obchodní zájmy jakéhokoli druhu.

Zavazuji se, že budu informovat předsedu Komise o každé situaci, která by mohla 
představovat střet zájmů při výkonu mých úředních povinností.
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Správa úřadu a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory

2. Jak byste zhodnotil Vaši úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 
odpovědnost za vykonávání Vašeho úřadu a za činnost Vašich oddělení a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

Zavazuji se, že převezmu politickou odpovědnost za činnost Generálního ředitelství pro 
zdraví a spotřebitele v souladu se zásadou kolegiality a budu vykonávat své povinnosti za 
plné spolupráce s ostatními členy sboru. Mým cílem je podporovat ve sboru komisařů silnou 
kolegialitu. Domnívám se, že je to vzhledem k povaze portfolia, pro které jsem byl navržen, 
především mou povinností. Úspěšná politika v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele vyžaduje 
úzkou spolupráci s mnoha dalšími komisaři, aby se zajistilo, že budou tyto otázky zohledněny 
ve všech politikách. Těším se na tuto výzvu, neboť během své politické kariéry jsem vždy 
chránil a rozvíjel silnou kulturu dialogu a konsensu jak s mými kolegy, tak s politickými 
oponenty. To budu moci uplatnit i v rámci sboru komisařů.

Sám jsem poslancem. Na Maltě je vláda výkonnou mocí parlamentu, ze kterého vychází a ve 
kterém zasedá. Proto mám v tomto ohledu rozsáhlé zkušenosti v oblasti odpovědnosti vůči 
parlamentu a trvalé spolupráce s ním. Zásada odpovědnosti výkonné moci vůči zástupcům 
lidu je základním pilířem evropské demokracie. Tímto přesvědčením jsem se řídil během své 
celé politické kariéry na Maltě, zejména když jsem měl a stále mám odpovědnost jako ministr 
vlády a zároveň jako předseda poslanecké sněmovny. V tomto duchu bych chtěl pokračovat i 
nadále a převzít plnou odpovědnost vůči Evropskému parlamentu.

Zavazuji se, že zajistím konstruktivní politický dialog s Evropským parlamentem, jeho výbory 
a poslanci, který bude založen na otevřenosti, transparentnosti, vzájemné důvěře, pravidelném 
poskytování a výměně informací, aby mohl Parlament účinně vykonávat svou funkci 
demokratické kontroly. Domnívám se zejména, že klíčový význam má zahájení dialogu v 
počáteční fázi utváření politiky, aby byly skutečně zohledněny názory evropských občanů 
vyjádřené prostřednictvím Evropského parlamentu. Ujišťuji Vás, že vztahy mezi mnou a 
Generálním ředitelstvím pro zdraví a spotřebitele budou založeny na loajálnosti, důvěře, 
transparentnosti, obousměrném toku informací a vzájemné pomoci.
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3. Jak konkrétně zamýšlíte zvýšit transparentnost postupů, posílit spolupráci 
s Evropským parlamentem a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na 
stanoviska EP a jeho výzvy k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 
probíhající postupy, jste připraven poskytovat EP stejné informace a dokumenty 
jako Radě?

Při výkonu svých různých politických úloh na Maltě jsem pochopil a ocenil zásadní význam 
transparentnosti vůči parlamentu a rád bych v tomto smyslu pokračoval i ve vztahu k 
Evropskému parlamentu. Plně schvaluji silnou interinstitucionální spolupráci, neboť je 
důležitá nejen pro zajištění vysoce kvalitního a rychlého procesu rozhodování, nýbrž také pro 
posílení legitimity a odpovědnosti veřejné správy. Zavazuji se, že budu plně uplatňovat 
ustanovení rámcové dohody týkající se větší otevřenosti s cílem zlepšit transparentnost a 
posílit tok informací mezi Parlamentem a Komisí.

Vzhledem k tomu, že do konce funkčního období tohoto Parlamentu zbývá jen omezený čas, 
budu v rámci svého mandátu věnovat velkou pozornost tomu, aby se zajistilo předložení 
současných nebo plánovaných legislativních návrhů. Jsem proto připraven zapojit se do 
intenzivního a průběžného dialogu o těchto návrzích s Parlamentem, jeho výbory a jeho 
poslanci.

V době, kdy Evropa čelí velkým výzvám a hledá způsoby, jak posílit svou reprezentativnost a 
legitimitu, je nutné usilovat o větší spolupráci s Evropským parlamentem. Jako maltský 
zákonodárce jsem si vždy uvědomoval, že pro účinnou tvorbu politik je důležitá řádná 
konzultace. Na evropské úrovni je to ještě důležitější, neboť je třeba většího úsilí, aby se 
překlenula propast mezi námi a našimi občany, a toho lze dosáhnout účinně a demokraticky 
pouze prostřednictvím orgánu, který naše občany zastupuje.

Jsem plně odhodlán úzce a soustavně spolupracovat s Parlamentem, jeho výbory a poslanci, 
zejména pak s výbory pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů, pro zemědělství a rozvoj venkova. Neustálá, otevřená a 
konstruktivní spolupráce mezi institucemi nad rámec legislativních procesů je nezbytná pro 
dobré fungování institucionálního systému EU. Jsem ochoten se zapojovat do soustavného a 
pravidelného dialogu, jak je popsán v rámcové dohodě: jsem připraven účastnit se pravidelně 
zasedání výborů, zajišťovat s jejich předsedy přímý tok informací a být vždy otevřen 
dvoustranným schůzkám a přímé komunikaci s jejich členy.

Co se týče opatření přijímaných v návaznosti na stanoviska Parlamentu, zavazuji se 
k řádnému plnění ustanovení rámcové dohody. Řídit se budu také těmi ustanoveními rámcové 
dohody, jež se týkají poskytování informací a dokumentů, a to především proto, že v oblasti 
zdraví a spotřebitelské politiky sdílí Parlament s Radou plné zákonodárné pravomoci.
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Otázky týkající se svěřené oblasti politik

4. Jaké hlavní priority jste si stanovil v rámci Vašeho navrženého postu a jak hodláte 
v příslušných případech zohledňovat závazky Evropské komise, finanční, 
hospodářskou a sociální krizi a otázky spojené s udržitelným růstem?

Mou základní prioritou by bylo podporovat EU a pomáhat jí v dosahování jejího hlavního 
cíle, kterým je rozhodná odpověď na současnou hospodářskou krizi. Ta je pro důvěryhodnost 
evropského projektu zcela zásadní.

Pro určité klíčové oblasti unijního hospodářství, především pro oblast potravin, léčiv, 
zdravotnických prostředků, kosmetiky a ochrany spotřebitele obecně, mají zcela zásadní 
význam vhodné regulační rámce. Mým cílem by bylo předně se zasazovat o jejich zachování 
a rozvíjení. Usiloval bych rovněž o zajištění toho, aby se v těchto odvětvích zlepšila 
konkurenceschopnost prostřednictvím reforem, které v době, kdy Evropa zažívá jednu ze 
svých největších hospodářských a sociálních krizí, ještě více nabývají na důležitosti.

Zvláštní pozornost bych věnoval zdravotnictví. Zdravotnické systémy se dnes v důsledku 
hospodářských potíží, kterým čelí členské státy, nacházejí pod vážným tlakem. Snažil bych se 
s členskými státy pracovat na tom, aby byla u zdravotnických systémů EU zajištěna 
udržitelnost. Základem by byly společné hodnoty, jakými jsou všeobecnost, přístup ke 
kvalitní péči, rovnost a solidarita, a cílem by bylo zajistit pacientům transparentnější a 
odpovědnější zdravotnické systémy. Přínos by měli pocítit všichni pacienti. Důraz bych kladl 
také na zaručení řádného provádění nedávno přijatých předpisů o léčivech a na spolupráci 
s Parlamentem a Radou tak, aby byly přezkoumány právní předpisy o zdravotnických 
prostředcích či klinických hodnoceních, a to při zohlednění primární zásady, kterou je 
bezpečnost pacientů. Učinil bych rovněž vše pro to, aby byl urychleně předložen návrh na 
přezkum směrnice o tabákových výrobcích, jehož cílem bude zajistit fungování vnitřního trhu 
s tabákem a souvisejícími výrobky a zároveň také lepší ochranu veřejnosti obecně a mladých 
lidí zvláště.

Pokud jde o zemědělsko-potravinářské odvětví, mou hlavní prioritou bude dokončit práci, 
kterou moji předchůdci započali v souvislosti s potravinovým řetězcem, a aktualizovat, zlepšit 
a zjednodušit pravidla na našem vysoce regulovaném vnitřním trhu se zvířaty, rostlinami, 
osivem, potravinami a krmivy. Vysoká úroveň ochrany je zásadní pro spotřebitele i pro 
důvěryhodnost těchto odvětví a pro jejich schopnost obchodovat za bezpečných podmínek. 
Můžeme a měli bychom však dále pracovat na tom, aby byla pravidla jednodušší a z hlediska 
hospodářských subjektů a orgánů veřejné správy snáze použitelná, kontrolovatelná a 
spravovatelná. Musíme rovněž zajistit, aby se vysoká úroveň ochrany vztahovala stejnou 
měrou na potraviny dovážené ze třetích zemí.

Důvěra občanů v trh má zásadní význam – podmiňuje totiž spotřebu, a ve výsledku tak 
přispívá k růstu, jelikož výdaje spotřebitelů představují 56 % HDP EU. Pro upevňování této 
důvěry je nezbytností bezpečný evropský trh. Co se týče spotřebitelské politiky, usiloval bych 
o to, aby se v tvorbě politik EU spotřebitelé dostali do středu zájmu. Spotřebitelská agenda 
představuje komplexní rámec pro opatření příštích let, jež budou zaměřena především na 
prosazování. S ostatními členy Komise bych vypracoval další iniciativy v oblasti bankovních 
účtů a bezpečnosti výrobků a zasadil bych se také o uspokojivé dokončení jednání o návrzích 
na alternativní řešení sporů a řešení sporů on-line.
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5. Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém 
harmonogramu? Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde 
o priority a žádosti, které v souvislosti s těmito iniciativami vznesou výbory EP 
a které budou spadat do oblasti Vaší působnosti? Jak máte v úmyslu osobně 
zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

Zajistím, že mé politiky budou vypracovávány na základě řádných regulatorních postupů, a 
zejména na základě nezávislého vědeckého poradenství, širokých konzultací zúčastněných 
stran, řádných právních a hospodářských analýz a za striktního dodržování zásady 
proporcionality a subsidiarity.

Evropská unie by měla být hrdá na svůj příslib zasazovat se o vysokou úroveň bezpečnosti a s 
ní spojený přínos pro spotřebitele a podniky. Hodlám navázat na dobrou práci, kterou odvedli 
moji předchůdci v oblasti zdraví a spotřebitelské politiky. V této době hospodářské krize 
potřebujeme kontinuitu, abychom dostáli příslibům, které Komise učinila na počátku svého 
mandátu, a abychom splnili naše společné cíle.

Budu se aktivně angažovat v řadě probíhajících legislativních postupů, jejichž předmětem 
jsou návrhy týkající se např. alternativního řešení sporů a řešení sporů online, speciálních 
potravin, přeshraničních zdravotních hrozeb, klinických hodnocení či zdravotnických 
prostředků. Přestože plně uznávám citlivost těchto témat, jsem připraven Parlamentu 
poskytovat veškerou pomoc tak, aby tyto návrhy mohly být přijaty během jeho stávajícího 
funkčního období.

Mým cílem je rovněž představit několik důležitých legislativních návrhů týkajících se 
například tabáku, bezpečnosti výrobků, bankovních účtů, veterinárních léčiv, hygieny 
potravin, klonování zvířat a nových potravin. Prioritně předložím velmi potřebný legislativní 
návrh, který vymezí rámec pro finanční výdaje v oblasti potravin a krmiv v období 2014–
2020, a zajistím, aby i v této oblasti byly výdaje směrovány na opatření, kde EU vytváří 
silnou a prokazatelnou přidanou hodnotu. Tento návrh by měl být součástí přezkumného 
balíčku, který pokrývá problematiku zdraví zvířat, zdraví rostlin a problematiku osiv a 
oficiálních kontrol v potravinovém řetězci. Mou další bezprostřední prioritou je návrh týkající 
se tabáku, kde je mým cílem ambicióznost, a zároveň vyváženost. Návrh bude řešit 
nedostatky ve stávajících právních předpisech, aby se usnadnilo fungování vnitřního trhu 
s tabákem a souvisejícími výrobky a aby se zajistila vysoká úroveň ochrany zdraví v rámci 
mezí stanovených Smlouvou. Budu-li jako komisař potvrzen, hodlám tento návrh předložit 
sboru v nejkratší možné době.

Bezpečnost pacientů se v minulosti nezvyšovala uspokojivou rychlostí a pokračující fiskální 
omezení umocňují riziko dalšího zhoršování. V návaznosti na chystanou zprávu bych 
pracoval s členskými státy na společném akčním plánu.

Svůj mandát bych soustředil hlavně na urychlené provádění a striktní prosazování stávajících 
právních předpisů a práv. Prosazování je zásadní pro účinnou tvorbu politik a v čase 
omezených zdrojů to platí obzvlášť. Má klíčový význam jak z hlediska spotřebitelů, jejichž 
práva by měla být uplatňována, tak z hlediska podniků, jimž nabízí rovné podmínky. Zlepšení 
v prosazování a nápravě je také jednou ze čtyř priorit nové spotřebitelské agendy, která 
vytyčuje strategii spotřebitelské politiky pro nadcházející roky. Věřím, že bychom společně 
zvážili způsoby, jak prosazování posílit a jak usilovat o účinnější systémy nápravy, včetně 
alternativního řešení sporů, řešení sporů on-line a kolektivního odškodnění.
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V oblasti zdraví budu pokračovat v důležité práci, kterou je napomáhání členským státům 
s jejich reformami zdravotnictví. Základem pro to budou společné hodnoty, jakými jsou 
všeobecnost, přístup ke kvalitní péči, rovnost a solidarita. Současné hospodářské klima spolu 
se stárnutím obyvatelstva a vzrůstajícími náklady na zdravotnické technologie vyvíjí na 
zdravotnické systémy tlak.

Velmi důležitá je vysoká kvalita legislativních návrhů, a to nejen z hlediska dosažení přínosu 
pro pacienty a spotřebitele, ale – prostřednictvím podpory inovací – také z hlediska přispění 
k tvorbě pracovních míst, potažmo ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu.
Nabízím zkušenosti právníka, akademika a dlouholetého politika, který pracoval pro vládu i 
vnitrostátní parlament. Na těchto zkušenostech bych chtěl stavět a přispět k dalšímu 
zkvalitnění relevantních návrhů. V jeho zájmu by se návrhy vždy zakládaly na vysoce 
kvalitních hodnoceních dopadu.


