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VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE

KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE

Tonio BORG

(Tervise- ja tarbijaküsimused)

Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus

1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel 
ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest 
vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa 
Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, 
praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis?

Viimase 20 aasta jooksul olen tegutsenud eri ametikohtadel Malta valitsuses ja 
Esindajatekojas (parlamendis), töötades nii välis-, justiits-, sise-, keskkonna- ja 
asepeaministrina kui ka Esindajatekoja liikmena. Nüüd olen juba mitmendat aastat 
Esindajatekojaga suhtlemise eest vastutav kabinetiliige.

Nendel ametikohtadel on mul olnud võimalus tegeleda Euroopa integratsiooniga 
mitmesugustes valdkondades ja veenduda, et Euroopa jõud peitub tema ühtsuses. 
Majanduslikust ja poliitilisest integratsioonist naaberriikidega saavad eriti suurt kasu Malta-
sugused väikeriigid. Sellepärast toetasin üle kolmekümne aasta jooksul aktiivselt Malta 
ühinemist ELiga, aidates teha selleks vajalikke ettevalmistusi Euroopa Parlamendi ja Malta 
Esindajatekoja ühiskomitee liikmena. Samuti vastutasin õigusküsimusi ja siseasju käsitleva 
ELi õigustiku osa ülevõtmise eest Malta õigusse.

Kogu minu poliitilise karjääri läbivaks eesmärgiks on olnud võidelda aluslepingutes 
peegelduvate Euroopa väärtuste eest ja kaitsta neid väärtusi. Nüüdseks on need väärtused 
selgelt kirjas põhiõiguste hartas.

Nii asepeaministri kui ka Esindajatekojaga suhtlemise eest vastutava kabinetiliikmena 
puutusin sageli kokku tervise- ja tarbijaküsimustega. Need küsimused on vahetult seotud 
solidaarsuspõhimõttega, millele EL on rajatud ja mida tuleb jõuliselt kaitsta, eriti praeguste 
eelarvekärbete taustal.

Leian, et tänu kogemustele, mis ma olen saanud Malta poliitikast, mille aluseks on riigi 
väiksuse tõttu alati olnud rahvusvaheline koostöö, praktiseerimisest juristina ning 
aastatepikkusest tööst eri valdkondadega seotud õigusaktide koostamisel ja nende üle 
läbirääkimiste pidamisel, on mul kõik vajalikud omadused ELi poliitika edukaks 
väljatöötamiseks ja elluviimiseks.
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Tõotan, et täidan oma ametikohustusi täiesti sõltumatult ja ausalt. Ühtlasi olen deklareerinud 
vastavalt volinike tegevusjuhendile kõik oma finantshuvid ja teinud selle teabe üldsusele 
kättesaadavaks Luban ajakohastada seda teavet vähemalt korra aastas ja vajaduse korral 
sagedamini.

Olen täielikult teadlik aluslepingutest (Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikest 3 ja Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklist 245) tulenevatest kohustustest, eelkõige sellest, et volinik ei 
tohi saada juhiseid üheltki valitsuselt ega organilt, ning luban neid kohustusi täielikult täita.

Olen samuti teadlik ELi toimimise lepingu artiklis 245 komisjoni liikmete sõltumatuse 
tagamiseks sätestatud kohustustest ja eetilistest põhimõtetest ning luban neid täielikult täita. 
Selleks kohustun eelkõige hoiduma kõigest, mis on kokkusobimatu komisjoni liikme 
kohustuste laadiga, mitte töötama oma ametiaja jooksul ühelgi teisel tasustataval ega 
mittetasustataval ametikohal ning käituma ausalt ja diskreetselt teatavate ametissenimetamiste 
suhtes või soodustuste vastuvõtmisel pärast oma ametiaja lõppemist. Kohustun samuti pidama 
kinni ELi toimimise lepingu artiklis 245 sätestatud eetilisuse põhimõtetest ja 2011. aasta 
aprillis vastu võetud volinike tegevusjuhendist.

Kinnitan, et hoidun ametikohtadest ja olukordadest, mis võiksid seada kahtluse alla minu 
sõltumatuse, erapooletuse ja täieliku pühendumuse komisjonile. Eelkõige hoidun mis tahes 
muust ametlikust ametikohast ja kutsetegevusest, olgu see tasustatud või tasustamata.

Alates 1998. aastast, mil võtsin vastu ministri ametikoha Malta valitsuses, ei tegutse ma enam 
juristina ega ole seotud advokaadibürooga, kus varem töötasin. Samuti puuduvad mul mis 
tahes ärihuvid.

Kohustun teavitama komisjoni presidenti kõigist olukordadest, mis võiksid kaasa tuua huvide 
konflikti minu ametikohustuste täitmisel.
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Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast 
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma 
osakondade tegevusega?

Kohustun poliitiliselt vastutama tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi tegevuse eest 
kooskõlas kollegiaalsuse põhimõttega ning tegema oma ülesannete täitmisel igakülgselt 
koostööd ülejäänud kolleegiumi liikmetega. Volinike kolleegiumis on minu eesmärk toetada 
tugevat kollegiaalsuse vaimu. Leian, et see on minu kohus, arvestades selle valdkonna eripära, 
milles mind on volinikukandidaadina üles seatud. Selleks et tervise- ja tarbijakaitse poliitika 
oleks edukas, tuleb tagada nende küsimuste arvestamine kõigis poliitikavaldkondades, mis 
nõuab omakorda tihedat koostööd paljude teiste volinikega. Ootan seda väljakutset rõõmuga, 
sest kogu oma poliitilise karjääri vältel olen nii kolleegide kui ka poliitiliste vastastega 
suheldes pidanud tähtsaks ja aktiivselt toetanud dialoogi ja konsensust. See kogemus on mulle 
abiks ka volinike kolleegiumis.

Lisaks on mul parlamentaarne taust. Maltal kujutab valitsus endast Esindajatekoja täitevharu. 
Valitsuse liikmed valitakse Esindajatekojast ja nad osalevad selle töös. Seepärast on 
aruandekohustus parlamendi ees ja temaga tiheda koostöö tegemine minu jaoks vägagi 
harjumuspärane. Täitevvõimu aruandekohustus rahvaesindajate ees on üks Euroopa 
demokraatia aluspõhimõtteid. Sellest põhimõttest olen lähtunud ka kogu oma poliitilise 
karjääri vältel Maltal, olles ühtaegu nii ministrite kabineti liige kui ka vastutades selle suhete 
eest Esindajatekojaga. Samamoodi täidaksin ma igati oma aruandekohustust Euroopa 
Parlamendi ees.

Selleks et võimaldada Euroopa Parlamendil tõhusalt teostada demokraatlikku järelevalvet, 
kohustun tagama parlamendi ja selle komisjonidega konstruktiivse poliitilise dialoogi, mis 
põhineb avatusel, läbipaistvusel, vastastikusel usaldusel, korrapärasel aruandlusel ja 
teabevahetusel. Olen seisukohal, et väga tähtis on alustada dialoogi juba poliitika 
väljatöötamise algetapis, sest Euroopa Parlament esindab Euroopa kodanikke ja väljendab 
tõetruult nende arvamusi. Kinnitan, et minu suhted tervise- ja tarbijaküsimuste 
peadirektoraadiga saavad põhinema lojaalsusel, usaldusel, läbipaistvusel, mõlemasuunalisel 
teabevool ja vastastikusel abistamisel.
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3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse 
suurendamise, koostöö tugevdamise ja tõhusate järelmeetmetega, et reageerida 
parlamendi seisukohtadele seadusandlike algatuste kohta ja taotlustele esitada 
kõnealuseid algatusi, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu jõustumist? Kas olete 
seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate menetlustega valmis edastama 
parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente kui nõukogule?

Maltal mitmesugustel poliitilistel ametikohtadel töötamine on mind õpetanud parlamendiga 
läbipaistvalt suhtlema ja seda hindama, seepärast käituksin samal viisil ka Euroopa 
Parlamendi suhtes. Toetan täielikult institutsioonidevahelist koostööd, sest lisaks asjakohaste 
ja kiirete otsuste tagamisele on sellel tähtis koht ka avaliku võimu õiguspärasuse ja 
aruandekohustuse suurendamisel. Kohustun täielikult rakendama suuremat avatust käsitleva 
raamlepingu sätteid, et muuta parlamendi ja komisjoni suhted läbipaistvamaks ja parandada 
nendevahelist teabevahetust.

Kuna praeguse parlamendi koosseisu ametiaeg lõpeb peagi, pööraksin ma oma ametiajal suurt 
tähelepanu käimasolevate ja eelseisvate seadusandlike algatuste lõpuleviimisele. Olen kogu 
aeg valmis pidama nende ettepanekute üle tihedat dialoogi nii parlamendi kui ka tema 
komisjonide ja liikmetega.

Ajal, mil Euroopa seisab silmitsi suurte probleemidega ja püüab oma kodanikke paremini ja 
õiguspärasemalt esindada, on suhete tihendamine Euroopa Parlamendiga ainus võimalus. 
Osaledes Malta seadusandja töös, pidasin tulemusliku poliitika kujundamiseks alati vajalikuks 
nõuetekohaseid konsultatsioone. Euroopa tasandil on see vajadus veelgi teravam, sest peame 
kodanikeni jõudmiseks ületama suurema lõhe – seda saab aga edukalt ja demokraatlikult teha 
ainult institutsioon, kes esindab kodanikke.

Kohustun tegema pidevalt tihedat koostööd nii parlamendi kui ka tema komisjonide ja 
liikmetega, eelkõige keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, siseturu ja 
tarbijakaitse komisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoniga. ELi 
institutsioonilise süsteemi sujuvaks toimimiseks on hädavajalik, et institutsioonid jätkaksid 
avatud ja konstruktiivset koostööd ka paljudes valdkondades väljaspool 
seadusandlusprotsessi. Osalen alati meeleldi raamlepingus kirjeldatud korrapärases dialoogis, 
külastan komisjonide koosolekuid, tagan vajaduse korral otsese teabevahetuse nende 
esimeestega ning kohtun komisjonide liikmetega ja vahetan nendega otse teavet.

Järelmeetmete võtmisel parlamendi seisukohtade suhtes kohustun samuti täielikult järgima 
raamlepingu sätteid. Ühtlasi täidan raamlepingu sätteid teabe ja dokumentide edastamise 
kohta, kuna parlament on tervise- ja tarbijaküsimustes nõukoguga kaasseadusandja rollis.
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Poliitikaga seotud küsimused

4. Millised on peamised prioriteedid, mida kavatsete oma kavandatavas valdkonnas 
edendada, võttes vajaduse korral arvesse Euroopa Komisjoni varem võetud 
kohustusi, samuti rahandus-, majandus- ja sotsiaalset kriisi ning kestliku 
majanduskasvuga seotud probleeme?

Minu üldine prioriteet on aidata ELil saavutada tema peamist eesmärki, s.t leida väljapääs 
praegusest majanduskriisist. See on Euroopa Liidu usaldusväärsuse seisukohast keskse 
tähtsusega.

ELi teatavad tähtsad majandussektorid vajavad hädasti asjakohast õigusraamistikku – näiteks 
toidu-, ravimi-, meditsiiniseadmete ja kosmeetikatööstus ning tarbijakaitse üldiselt. Ma sean 
endale eesmärgi asuda juhtima kõnealuste õigusraamistike väljatöötamist ja korrashoidmist 
ning püüan tagada, et reformid parandavad nimetatud sektorite konkurentsivõimet, kuna 
nende tähtsus on eriti suur just nüüd, mil Euroopa elab läbi üht oma ajaloo suurimat 
majandus- ja sotsiaalkriisi.

Tahaksin erilist tähelepanu pöörata tervishoiusektorile. Liikmesriikide majandusraskuste tõttu 
on tervishoiusüsteemid praegu ränga surve all. Kavatsen teha liikmesriikidega koostööd selle 
nimel, et tagada ELi tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus ning muuta need süsteemid 
patsiendi jaoks läbipaistvamaks ja aruandlikumaks, tuginedes sellistele ühistele väärtustele 
nagu universaalsus, kvaliteetse ravi kättesaadavus ning võrdsus ja solidaarsus. Sellest peaksid 
kasu saama kõik patsiendid. Tahan ka tagada äsjaste farmaatsiatooteid käsitlevate õigusaktide 
nõuetekohase rakendamise ning teha koostööd parlamendi ja nõukoguga, et vaadata läbi 
näiteks meditsiiniseadmeid ja kliinilisi uuringuid käsitlevad õigusaktid, pidades silmas 
patsiendi ohutust, mis on kõige tähtsam põhimõte. Tahan teha omalt poolt kõik ka selleks, et 
kiiresti jõuaks arutlusele tubakatoodete direktiivi läbivaatamise ettepanek, mille eesmärk on 
tagada tubaka ja sellega seonduvate toodetega kauplemine siseturul ning samas kanda hoolt, 
et üldsus – eeskätt noored inimesed – oleksid paremini kaitstud.

Põllumajandusliku toidutööstuse sektoris sean esikohale eesmärgi viia lõpule mu eelkäijate 
alustatud töö toiduahela teemal ning ajakohastada, parandada ja lihtsustada loomade, taimede, 
seemnete, toidu ja söödaga kauplemist meie ülimalt normeeritud siseturul. Kõrgetasemeline 
kaitse on oluline tarbijate jaoks ja kõnealuste sektorite usaldusväärsuse seisukohast, samuti 
selleks, et kauplemine toimuks ohututes tingimustes. Aga me saame teha ja me peaksime 
tegema rohkem, et tagada lihtsamad eeskirjad, mida on ettevõtjatel ja ametiasutustel hõlpsam 
rakendada, kontrollida ja hallata. Me peame tagama ka selle, et meie kõrgetasemelist kaitset 
kohaldatakse samamoodi ka kolmandatest riikidest pärineva importtoidu suhtes.

Kodanike usaldus turu suhtes on väga tähtis, sest see mõjutab tarbimist ja aitab seeläbi kaasa 
majanduskasvu saavutamisele, kuna tarbijakulutused moodustavad 56% ELi SKPst. Sellise 
usalduse kujunemiseks on vaja, et Euroopa turg oleks turvaline ja ohutu. 
Tarbijakaitsepoliitikas sean eesmärgiks asetada tarbija poliitikakujunduse keskmesse.
Tarbijakaitse tegevuskavas on esitatud tulevasteks aastateks põhjalik tegevusraamistik, milles 
keskendutakse eelkõige jõustamisele. Koostöös teiste volinikega tahaksin edasi arendada 
pangakontode ja tooteohutuse teemalisi algatusi ning viia eduka lõpuni läbirääkimised 
vaidluste kohtuvälist ja veebipõhist lahendamist käsitlevate ettepanekute küsimuses.
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5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja mitteseotud algatusi kavatsete 
esitada ning milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil 
võimalik võtta eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetidega, mis 
kuuluvad Teie vastutusvaldkonda? Kuidas Te isiklikult tagaksite õigusakti 
ettepanekute kõrge kvaliteedi?

Ma võtan endale kohustuse tagada, et minu vastutusalasse kuuluvate poliitikasuundade 
väljatöötamine põhineks kindlatel reguleerimistavadel, eelkõige sõltumatutel teaduslikel 
nõuannetel, laialdastel konsultatsioonidel sidusrühmadega ning põhjalikul juriidilisel ja 
majanduslikul analüüsil ning et rangelt järgitaks proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse 
põhimõtteid.

ELil on põhjust olla uhke, et ta on võtnud kohustuse tagada kõrgetasemeline kaitse, millest on 
kasu saanud nii tarbijad kui ka ettevõtjad. Ma kavatsen jätkata oma eelkäijate tublit tööd 
tervise- ja tarbijakaitse valdkonnas ning juhinduda sellest oma edaspidises tegevuses. 
Majanduskriisi tingimustes on meil vaja järjepidevust, et täita praeguse komisjoni ametiaja 
alguses võetud kohustused ja saavutada meie ühised eesmärgid.

Praegu on menetluses hulk ettepanekuid, mis käsitlevad näiteks vaidluste kohtuvälist ja 
veebipõhist lahendamist, eritoitusid, piiriüleseid terviseohtusid, kliinilisi uuringuid ja 
meditsiiniseadmeid. Ma kavatsen aktiivselt toetada nende ettepanekute edasist menetlemist. 
Ma mõistan täielikult kõnealuste teemadega seotud tundlikke aspekte ja olen valmis osutama 
parlamendile igakülgset abi, et praegune parlamendi koosseis saaks need ettepanekud vastu 
võtta.

Mul on ka kavas esitada mitu olulist õigusakti ettepanekut, näiteks tubaka, tooteohutuse, 
pangakontode, veterinaarravimite, toiduhügieeni, loomade kloonimise ja uuendtoidu kohta. 
Esikohale tahan asetada ettepaneku ühe väga vajaliku õigusakti kohta, millega kehtestatakse 
toidu ja sööda valdkonna rahaliste kulutuste raamistik ajavahemikuks 2014–2020, ja tagan, et 
ka kõnealuses valdkonnas suunatakse kulutused selliste meetmete toetuseks, mille puhul on 
tõendatud suur ELi lisaväärtus. See ettepanek peaks kuuluma läbivaadatavate õigusaktide 
paketti, mis hõlmab loomade ja taimede tervist, seemneid ja toiduahela ametlikku kontrolli 
käsitlevaid õigusakte. Kohest tegutsemist nõuab ka tubakat käsitlev ettepanek, mille puhul 
tahaksin ühtaegu saavutada nii ambitsioonikad eesmärgid kui ka tasakaalu, püüdes korvata 
praegu kehtivate õigusnormide puudused, et hõlbustada siseturu toimimist tubaka ja sellega 
seonduvate toodetega kauplemisel ning tagada tervisekaitse kõrge tase aluslepinguga 
ettenähtud piires. Kui mind volinikuks kinnitatakse, kavatsen ma selle ettepaneku volinike 
kolleegiumile esitada niipea kui võimalik.

Patsiendi ohutus ei ole viimastel aastatel piisavalt paranenud ja praegune rahaline kitsikus 
suurendab võimalust, et olukord halveneb veelgi. Võttes aluseks sellekohase tulevase aruande, 
sean ma eesmärgiks töötada välja ühine tegevuskava liikmesriikidega.

Pean oma ametiaja tähtsaimaks ülesandeks praeguste õigusaktide ja õiguste kiiret rakendamist 
ja ranget jõustamist. Jõustamine on tõhusa poliitikakujundamise seisukohast oluline, eriti 
piiratud ressursside tingimustes. See on otsustava tähtsusega nii tarbijate jaoks, kellel peab 
olema võimalik oma õigusi kasutada, kui ka ettevõtjate jaoks, et tagada neile võrdsed 
tegutsemistingimused. Jõustamise ja õiguskaitse parandamine on ka üks neljast prioriteedist, 
mis on esitatud uues tarbijakaitse tegevuskavas. Tarbijakaitse tegevuskava on dokument, kus 
sätestatakse tulevaste aastate tarbijapoliitika strateegia. Ma usun, et me peaksime üheskoos 
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otsima võimalusi, kuidas parandada jõustamist ja toetada tõhusamaid õiguskaitsesüsteeme, 
mis hõlmavad ka kohtuvälist ja veebipõhist vaidluste lahendamist ja kollektiivset õiguskaitset.

Mis puutub tervishoidu, siis kavatsen ma jätkuvalt abistada liikmesriike nende 
tervishoiusüsteemide reformimisel, tuginedes sellistele ühistele väärtustele nagu 
universaalsus, kvaliteetse ravi kättesaadavus ning võrdsus ja solidaarsus. Praegune 
majanduskliima koos elanikkonna vananemise ja tervishoiutehnoloogia kasvavate kuludega 
asetab tervishoiusüsteemid suure surve alla.

Õigusaktide ettepanekute kõrge kvaliteet on ülitähtis, et parimal viisil tagada patsientidele ja 
tarbijatele soodsad tingimused ning aidata samas kaasa töökohtade loomisele innovatsiooni 
toetamise kaudu, parandades sel viisil Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Minu isikus on 
ühendatud juristi, akadeemilise ringkonna liikme ja lisaks veel pikaajalise poliitiku 
kogemused, kes on töötanud nii valitsuses kui ka riigi parlamendis. Ma toetun neile 
kogemustele, et aidata parandada kõnealuste ettepanekute kvaliteeti ning tagada, et need 
põhineksid kõrgetasemelisel mõjuhinnangul.


