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SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS

SPØRGSMÅL TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR

Tonio BORG

(Sundhed og forbrugerpolitik)

Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed

1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har 
særlig relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's 
almene interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad 
motiverer Dem? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-
Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller 
fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i 
Kommissionen?

I løbet af de sidste 20 år har jeg beklædt mange forskellige embeder ved Maltas parlament og 
regering, herunder som udenrigs-, justits-, indenrigs- og miljøminister, som 
vicepremierminister, samt medlem af og i adskillige år nu formand for repræsentanternes hus.

Disse har givet mig mulighed for at beskæftige mig med mange områder af europæisk 
integration og uddybet min overbevisning om, at Europa er stærkest, når vi står sammen. Et 
lille land som Malta har mest gavn af at lade sit økonomiske og politiske system integrere 
med sine naboer. Derfor har jeg i mere end tre årtier været glødende forkæmper for Maltas 
tiltrædelse af EU, som jeg bidrog til at forberede i min egenskab af medlem af Det Blandede 
Udvalg mellem Europa-Parlamentet og repræsentanternes hus på Malta. Jeg var endvidere 
ansvarlig for indarbejdelsen af den gældende fællesskabsret i maltesisk lov på justits- og 
indenrigsområdet.

I hele min politiske karriere har jeg dybest set kæmpet for og forsvaret de europæiske værdier, 
der er afspejlet i traktaterne, og hvis fornemste udtryk nu er indeholdt i chartret om 
grundlæggende rettigheder.

Som vicepremierminister og formand for repræsentanternes hus var jeg jævnligt involveret i 
områderne sundhed og forbrugerbeskyttelse. De udgør en væsentlig del af den solidaritet, som 
EU er bygget på, og som skal forsvares med alle midler, i særdeleshed set i lyset af de
nuværende finanspolitiske stramninger.

Jeg er af den overbevisning, at min politiske erfaring fra Malta, som på grund af sin størrelse 
altid har været afhængig af et tæt samarbejde med andre lande, min professionelle baggrund 
som advokat og min langvarige erfaring med at lave udkast til og forhandle lovgivning 
igennem om en række forskellige emner har udstyret mig med alle de nødvendige værktøjer 
til at udvikle og gennemføre EU-politikker med succes.
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Jeg garanterer fuldt ud for mit arbejdes integritet og uafhængighed. Jeg har udfyldt og 
offentliggjort min erklæring om interesser i henhold til adfærdskodeksen for kommissærer. 
Jeg forpligter mig til at ajourføre den, hvis der er ændringer, og mindst en gang om året.

Jeg er fuldt ud bekendt med de forpligtelser, der er beskrevet i traktaterne (artikel 17, stk. 3, i 
TEU og artikel 245 i TEUF), og især at kommissærer ikke må modtage instruktioner fra 
nogen regering eller noget andet organ, og jeg forpligter mig til at opfylde dem.

Jeg er ligeledes bekendt med artikel 245 i TEUF og forpligter mig til at fuldt ud at respektere 
denne bestemmelse, der indeholder de basale garantier for uafhængighed og etiske principper, 
som skal overholdes af Kommissionens medlemmer, især forpligtelserne til at afholde sig fra 
enhver handling, der er uforenelig med karakteren af deres hverv, ikke at udøve nogen anden 
erhvervsmæssig virksomhed – lønnet eller ulønnet – så længe deres tjeneste varer, og pligten 
til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til 
overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele. Jeg forpligter mig på tro og love til 
at overholde de etiske standarder, der er fastsat i artikel 245 i TEUF og i adfærdskodeksen for 
kommissærer, som blev vedtaget i april 2011.

Jeg forpligter mig til at undgå enhver stilling eller situation, der kunne drage min 
uafhængighed, uvildighed og tilgængelighed over for Kommissionen i tvivl, til i særdeleshed 
at afstå fra at have noget offentligt embede af en hvilken som helst art og til at afstå fra at 
udøve nogen anden professionel aktivitet – lønnet eller ulønnet.

Allerede i 1998, da jeg påtog mig ministerembedet i Maltas regering, kappede jeg alle bånd til 
mit advokatkontor og min praksis som advokat. Jeg har ikke nogen forretningsmæssige
interesser af nogen art.

Jeg forpligter mig til at underrette Kommissionens formand om enhver situation, der kunne 
indebære en interessekonflikt under udøvelsen af mit officielle hverv.
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Forvaltning af Deres ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet og dets 
udvalg

2. Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet?  I hvilket 
omfang mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres 
tjenestegrenes handlinger?

Jeg vedstår mig mit politiske ansvar for de aktiviteter, som gennemføres af 
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere, i overensstemmelse med
kollegialitetsprincippet, og jeg er fast besluttet på at udføre mine pligter i fuldstændigt 
samarbejde med kollegiets andre medlemmer. Det er min ambition at støtte en stærk 
kollegialitet inden for kommissærkollegiet. Jeg mener, at dette i særdeleshed påhviler mig i 
betragtning af den portefølje, jeg er blevet indstillet til. En succesrig sundheds- og 
forbrugerpolitik kræver et tæt samarbejde med mange andre kommissærer for at sikre, at disse 
emner skinner igennem på alle politikområder. Jeg ser frem til denne udfordring, da jeg 
gennem hele min politiske karriere altid har værdsat og udviklet en stærk dialog- og 
konsensuskultur både med mine kolleger og med mine politiske modstandere. Dette vil være 
mig nyttigt i kommissærkollegiet.

Jeg er selv parlamentariker. På Malta udgør regeringen den parlamentariske ledelse. Den 
stammer fra og sidder i parlamentet. Jeg har derfor stor erfaring med ansvarlighed over for et
parlament og konstant samarbejdet med det. Princippet om ledelsens ansvarlighed over for 
folkets repræsentanter er en af hjørnestenene i europæisk demokrati. Jeg har i hele min 
politiske karriere på Malta levet op til denne overbevisning, især eftersom jeg har været og 
stadig er ansvarlig både som minister og som formand for repræsentanternes hus. Jeg agter at
fortsætte i denne ånd og påtage mig det fulde politiske ansvar over for Europa-Parlamentet.

Jeg vil gøre mit yderste for at skabe en konstruktiv politisk dialog med Europa-Parlamentet, 
dets udvalg og dets medlemmer baseret på åbenhed, gennemsigtighed, gensidig tillid, 
regelmæssig indberetning og informationsudveksling, så Parlamentet kan udøve sin 
demokratiske kontrol effektivt. Jeg mener i særdeleshed, at det er af allerstørste vigtighed at 
skabe en dialog på et tidligt tidspunkt i politikudformningen, således at de europæiske
borgeres synspunkter udtrykt gennem Europa-Parlamentet kan afspejles på korrekt vis. Jeg 
forsikrer om, at forholdet mellem Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere og mig vil 
være baseret på loyalitet, tillid, gennemsigtighed, tovejskommunikation og gensidig bistand.
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3. Hvilke specifikke tilsagn er De villig til at give om større åbenhed, øget samarbejde 
og effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om 
lovgivningsmæssige initiativer, også under hensyntagen til Lissabontraktatens 
ikrafttræden? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende 
procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod 
med Rådet?

I forbindelse med mine forskellige politiske roller på Malta har jeg lært og værdsat den store 
vigtighed af, at der er gennemsigtighed over for parlamentet, og det vil jeg fortsætte med over 
for Europa-Parlamentet. Jeg går meget ind for et stærkt tværinstitutionelt samarbejde, da dette 
ikke kun er vigtigt for at sikre en hurtig og kvalitetsbetonet beslutningstagning, men også for 
at styrke den offentlige forvaltnings legitimitet og ansvarlighed. Jeg forpligter mig til helt at 
gennemføre bestemmelserne i rammeaftalen om større åbenhed for at forbedre 
gennemsigtigheden og øge informationsformidlingen mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen.

I betragtning af den begrænsede tidsperiode, dette Parlament har tilbage, vil et vigtigt fokus 
for min tjenesteperiode være at sikre, at igangværende og kommende lovgivningsforslag
bliver vedtaget. Jeg er derfor parat til at indgå i en tæt og vedvarende dialog med Parlamentet, 
dets udvalg og dets medlemmer om disse forslag.

I en tid hvor Europa står over for store udfordringer og forsøger at finde måder, hvorpå vi kan 
opnå større repræsentativitet og legitimitet, kan man ikke gøre andet end at arbejde hen imod 
tættere samarbejde med Europa-Parlamentet. Som lovgiver på Malta har jeg altid anerkendt
vigtigheden af en ordentlig høring for at udforme politikker effektivt. På europæisk niveau er 
dette endnu vigtigere, eftersom vi skal arbejde hårdere for at slå bro over kløften til vores 
borgere, og det kan kun gøres effektivt og demokratisk af det organ, der repræsenterer vores 
borgere.

Jeg er fuldt ud engageret i at indgå i et tæt og vedvarende samarbejde med Parlamentet, dets 
udvalg og medlemmer, især Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, 
Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter. Et vedvarende, åbent og konstruktivt tværinstitutionelt 
samarbejde, der rækker langt ud over lovgivningsprocessen, er absolut nødvendigt for at sikre, 
at EU’s institutionelle system fungerer tilfredsstillende. Jeg er ivrig efter at indgå i en 
vedvarende jævnlig dialog, som det er beskrevet i rammeaftalen, hvor jeg jævnligt deltager i 
udvalgsmøder og sikrer, at der er en direkte informationsudveksling mellem formændene for 
de relevante udvalg, og jeg vil altid stå til rådighed, når det gælder bilaterale møder og direkte 
kommunikation med udvalgenes medlemmer.

For så vidt angår opfølgningen på parlamentariske holdninger, er jeg fast besluttet på at 
gennemføre bestemmelserne i rammeaftalen. Jeg vil også gennemføre bestemmelserne i 
rammeaftalen om levering af oplysninger og dokumenter, i særdeleshed i betragtning af at 
Parlamentet har fulde medlovgivende beføjelser sammen med Rådet inden for områderne 
sundhed og forbrugerpolitik.
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Politikrelaterede spørgsmål

4. Hvad er Deres vigtigste prioriteter for Deres foreslåede ansvarsområde under 
behørig hensyntagen til Europa-Kommissionens hidtil indgåede forpligtelser samt 
den finansielle, økonomiske og sociale krise og behovet for en bæredygtig vækst?

Min overordnede prioritet er at støtte og bidrage til EU's største ambition, nemlig at yde en 
afgørende indsats for at håndtere den aktuelle økonomiske krise. Dette er vigtigt for det 
europæiske projekts troværdighed.

Det er af væsentlig betydning for nogle af EU's vigtigste erhvervssektorer, såsom 
fødevaresektoren, medicinalindustrien, sektoren for medicinsk udstyr, kosmetikindustrien og 
forbrugerbeskyttelsen i almindelighed, at der foreligger passende retsforskrifter. Jeg vil stræbe 
efter at spille en førende rolle for at bevare og udbygge disse retsforskrifter og samtidig sikre, 
at disse sektorers konkurrenceevne forbedres gennem reformer, idet de er særlig vigtige på 
nuværende tidspunkt, hvor Europa oplever en af sine største økonomiske og sociale kriser.

Jeg vil være særlig opmærksom på sundhedssektoren. Sundhedssystemerne er i dag under 
stærkt pres som følge af medlemsstaternes økonomiske vanskeligheder. Jeg agter at 
samarbejde med medlemsstaterne for at sikre bæredygtige sundhedssystemer i EU på 
grundlag af fælles værdier som universalitet, adgang til pleje af god kvalitet, lighed og 
solidaritet for at gøre dem mere gennemsigtige og forståelige for patienterne. Dette skulle 
blive til gavn for alle patienter. Jeg vil også lægge stor vægt på en korrekt gennemførelse af 
de nyligt vedtagne retsforskrifter om medicinalvarer, og jeg vil samarbejde med Parlamentet 
og Rådet om en fortsat revision af reglerne om medicinsk udstyr eller kliniske forsøg under 
hensyn til det overordentlig vigtige patientsikkerhedsprincip. Jeg vil også gøre alt for hurtigt 
at fremlægge et forslag til revision af tobaksdirektivet, som skal sikre, at det indre marked for 
tobak og beslægtede produkter kan fungere gnidningsløst, samtidig med at der skabes bedre 
beskyttelse af offentligheden i almindelighed og unge i særdeleshed.

Inden for landbrugsfødevareindustrien vil det være min førsteprioritet at afslutte det arbejde 
med hensyn til fødevarekæden, som mine forgængere påbegyndte, og at opdatere, forbedre og 
forenkle det stærkt regulerede indre marked for dyr, planter, frø, fødevarer og foder. Et højt 
beskyttelsesniveau er væsentligt for forbrugerne og for disse sektorers troværdighed og deres 
mulighed for at drive handel under sikre forhold, men vi kan og skal gøre mere for at sikre, at 
reglerne bliver enklere og lettere at anvende, kontrollere og forvalte for de økonomiske 
operatører og de offentlige myndigheder. Vi må ligeledes sikre, at vores høje 
beskyttelsesniveau også gælder for fødevareimporten fra tredjelande.

Borgernes tillid til markedet er væsentlig, da den er en betingelse for forbruget og dermed 
bidrager til væksten, idet forbrugernes udgifter tegner sig for 56 % af EU's BNP. Et sikkert 
europæisk marked er af stor betydning for at fremme en sådan tillid. Inden for 
forbrugerpolitikken agter jeg at sætte forbrugerne i centrum for udformningen af EU's politik. 
Forbrugerdagsordenen danner en overordnet ramme for de kommende års indsats, især med 
sigte på håndhævelse. Jeg vil sammen med andre medlemmer af Kommissionen tage 
yderligere initiativer med hensyn til bankkonti og produktsikkerhed og sikre en 
tilfredsstillende afslutning på forhandlingerne om forslagene til alternativ og online 
tvistbilæggelse.
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5. Hvilke specifikke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer agter 
De at tage og ifølge hvilken tidsplan? Hvilke specifikke tilsagn kan De give, særlig 
hvad angår de af udvalgenes prioriteter, som vil falde ind under Deres 
ansvarsområde? Hvorledes vil De personligt sikre de lovgivningsmæssige forslags 
kvalitet?

Jeg er fast besluttet på at sikre, at min politik udarbejdes på grundlag af en sund 
reguleringspraksis og især en uafhængig videnskabelig rådgivning, en bred høring af 
interessenter, en sund retlig og økonomisk analyse og en streng overholdelse af 
proportionalitets- og subsidiaritetsprincippet.

EU skal være stolt af sit engagement med hensyn til etableringen af et højt sikkerhedsniveau 
og de fordele, dette medfører for forbrugerne og erhvervslivet. Jeg agter at fortsætte mine 
forgængeres gode arbejdsindsats inden for sundhed og forbrugerbeskyttelse og bygge videre 
på den. I den nuværende økonomiske krisesituation har vi behov for kontinuitet for at leve op 
til de tilsagn, Kommissionen afgav i begyndelsen af sin tjenesteperiode, og gennemføre vores 
fælles målsætninger.

Der er en række lovgivningsprocedurer i gang vedrørende forslag om bl.a. alternativ og online 
tvistbilæggelse, specialfødevarer, grænseoverskridende sundhedstrusler, kliniske forsøg og 
medicinsk udstyr, som jeg vil gøre en aktiv indsats for at videreføre. Selv om jeg fuldt ud 
erkender, at der her er tale om følsomme spørgsmål, er jeg indstillet på at yde Parlamentet al 
den bistand, jeg kan, for at muliggøre vedtagelsen af disse forslag i den nuværende 
parlamentsperiode.

Jeg agter også at fremsætte en række vigtige lovgivningsmæssige forslag om bl.a. tobak, 
produktsikkerhed, bankkonti, dyremedicin, fødevarehygiejne, dyrekloning og nye fødevarer. 
Som et højt prioriteret punkt vil jeg fremsætte et meget nødvendigt forslag til en retsakt, som 
fastlægger de finansielle udgiftsrammer på fødevare- og foderområdet for perioden 2014-
2020, og jeg vil sikre, at udgifterne også på dette område er målrettet foranstaltninger med en 
stærk, påvist merværdi for EU. Dette forslag skal indgå i den revisionspakke, som omfatter 
dyre- og plantesundhed, frø og officielle kontrolforanstaltninger i fødevarekæden. Min anden 
umiddelbare prioritet er tobaksforslaget, som, det er mit mål, skal være ambitiøst, men 
velafvejet og rette op på mangler i de gældende regler for at få det indre marked for tobak og 
beslægtede produkter til at fungere lettere og for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau 
inden for traktatens grænser. Hvis jeg bliver godkendt som kommissær, vil jeg snarest muligt 
forelægge dette for kommissærkollegiet.

Patientsikkerheden er hidtil ikke blevet forbedret i et tilfredsstillende tempo, og de 
vedvarende finanspolitiske stramninger øger risikoen for en yderligere forringelse. På 
grundlag af den kommende rapport vil jeg søge at udarbejde en fælles handlingsplan i 
samarbejde med medlemsstaterne.

Under min tjenesteperiode vil jeg især fokusere på hurtig gennemførelse og streng 
håndhævelse af de eksisterende regler og rettigheder. Håndhævelse er af væsentlig betydning 
for en effektiv politikudformning, og det gælder især i tider med begrænsede ressourcer. Dette 
er vigtigt både for forbrugerne, hvis rettigheder skal tilgodeses, og for erhvervslivet, der skal 
have lige konkurrencevilkår. Forbedret håndhævelse og klageadgang er også en af de fire 
prioriteter i den nye forbrugerdagsorden, der fastlægger den forbrugerpolitiske strategi for de 
kommende år. Jeg mener, at vi sammen bør se på, hvordan vi kan forbedre håndhævelsen og 
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opnå mere effektive klageordninger, herunder alternativ og online tvistbilæggelse samt 
kollektive klagemuligheder.

På sundhedsområdet vil jeg fortsætte det vigtige arbejde med at bistå medlemsstaterne med 
deres reformer af sundhedssystemerne på grundlag af fælles værdier som universalitet, 
adgang til pleje af god kvalitet, lighed og solidaritet. Det nuværende økonomiske klima og 
befolkningsaldringen samt stigende omkostninger ved medicinsk teknologi sætter 
sundhedssystemerne under pres.

Kvalitetsbetonede lovgivningsmæssige forslag er af stor betydning for at skabe størst mulige 
fordele for patienterne og forbrugerne, men også som bidrag til jobskabelsen gennem fremme 
af innovation og dermed forbedring af den europæiske industris konkurrenceevne. Personligt 
har jeg erfaring som jurist, akademiker og mangeårig politiker i såvel regeringen som det 
nationale parlament. Jeg vil med udgangspunkt i disse erfaringer bidrage til yderligere at 
forbedre de relevante forslags kvalitet ved at sikre, at de alle er baseret på konsekvensanalyser 
af høj kvalitet.


