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KOMISSAARIEHDOKKAAN VASTAUKSET

EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Tonio BORG

(Terveys- ja kuluttajapolitiikka)

Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen 
riippumattomuus

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 
tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 
ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten 
varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa 
kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa?

Viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana minulla on ollut monia tehtäviä Maltan parlamentissa 
ja hallituksessa. Olen esimerkiksi toiminut ulkoministerinä, oikeusministerinä, 
sisäasiainministerinä, ympäristöministerinä ja varapääministerinä sekä edustajainhuoneen 
jäsenenä ja usean vuoden ajan sen johtajana.

Näissä tehtävissä olen ollut tekemisissä monien Euroopan yhdentymiseen liittyvien 
kysymysten kanssa, ja ne ovat syventäneet vakaumustani siitä, että Eurooppa on 
voimakkaimmillaan yhdentyneenä. Maltan kaltainen pieni maa hyötyy eniten taloudellisten ja 
poliittisten järjestelmiensä integroimisesta naapureidensa kanssa. Tämän vuoksi olen 
kannattanut innokkaasti Maltan liittymistä EU:hun yli kolmen vuosikymmenen ajan, ja autoin 
valmistelemaan EU:hun liittymistä Euroopan parlamentin ja Maltan edustajainhuoneen 
välisen sekakomitean jäsenenä. Olin lisäksi vastuussa oikeus- ja sisäasioita koskevan yhteisön 
säännöstön saattamisesta osaksi Maltan kansallista lainsäädäntöä.

Perimmiltään olen koko poliittisen urani ajan taistellut perussopimuksissa esitettyjen 
eurooppalaisten arvojen puolesta ja puolustanut niitä. Nämä arvot sisältyvät nyt myös 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan.

Varapääministerinä ja edustajainhuoneen johtajana osallistuin säännöllisesti 
terveydenhuoltoon ja kuluttajansuojaan liittyvien asioiden käsittelyyn. Ne ovat olennainen osa 
solidaarisuutta, jolle EU perustuu ja jota on puolustettava ponnekkaasti, erityisesti nykyisten 
julkisen talouden säästötoimien yhteydessä.

Uskon, että poliittinen kokemukseni Maltassa, joka pienen kokonsa vuoksi on aina ollut 
riippuvainen tiiviistä yhteistyöstä muiden maiden kanssa, juristitaustani ja pitkäaikainen 
kokemukseni eri alojen lainsäädännön laatimisesta ja siitä neuvottelemisesta antavat minulle 
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kaikki välineet, jotka ovat tarpeen EU:n politiikkojen kehittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi 
menestyksekkäästi.

Takaan täysin rehellisyyteni ja riippumattomuuteni työssäni. Olen tehnyt selvityksen 
sidonnaisuuksistani komissaarien toimintasääntöjen mukaisesti, ja se on julkisesti saatavilla.
Sitoudun päivittämään ilmoitusta, jos tapahtuu muutoksia, ja vähintään kerran vuodessa.

Olen täysin tietoinen perussopimusten mukaisista velvollisuuksista (SEU-sopimuksen 17 
artiklan 3 kohta ja SEUT-sopimuksen 245 artikla), erityisesti siitä, että komissaarit eivät saa 
ottaa ohjeita miltään hallitukselta tai muulta taholta, ja sitoudun täyttämään ne 
täysimääräisesti.

Olen yhtä tietoinen SEUT-sopimuksen 245 artiklasta ja sitoudun täysin noudattamaan tätä 
määräystä, joka sisältää perustakeet riippumattomuudesta ja ne eettiset periaatteet, joita 
komission jäsenten on noudatettava; erityisesti velvollisuus pidättäytyä kaikesta, mikä on 
ristiriidassa heidän tehtäviensä kanssa, olla harjoittamatta muuta palkallista tai palkatonta 
ammattitoimintaa toimikautensa aikana, ja sitoumus osoittaa kunniallisuutta ja pidättyvyyttä 
hyväksyessään tiettyjä nimityksiä tai etuja toimikauden päätyttyä. Vakuutan noudattavani 
SEUT-sopimuksen 245 artiklassa vahvistettuja eettisiä normeja ja huhtikuussa 2011 
hyväksyttyjä komission jäsenten toimintasääntöjä.

Sitoudun välttämään joutumista sellaiseen asemaan tai tilanteeseen, jossa riippumattomuuteni,
puolueettomuuteni tai mahdollisuuteni olla komission käytettävissä joutuisi kyseenalaiseksi, 
erityisesti sitoudun pidättäytymään kaikenlaisista julkisista viroista ja olemaan harjoittamatta 
muuta palkallista tai palkatonta ammattitoimintaa.

Jo vuonna 1998, kun aloitin ministerinä Maltan hallituksessa, katkaisin kaikki siteet 
lakitoimistooni. Minulla ei ole kaupallisia intressejä.

Sitoudun ilmoittamaan komission puheenjohtajalle tilanteista, joihin saattaa liittyä eturistiriita 
virallisten tehtävieni hoitamisen kanssa.
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Tehtävien hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja 
osastojenne toiminnasta?

Sitoudun ottamaan poliittisen vastuun terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston toiminnoista 
kollegiaalisuusperiaatteen mukaisesti ja hoitamaan tehtäväni yhteistyössä kollegion muiden 
jäsenten kanssa. Tavoitteenani olisi tukea vahvasti kollegiaalisuutta komission jäsenten 
kollegiossa. Mielestäni tämä on erityinen velvollisuuteni ottaen huomioon sen salkun luonne, 
jota minulle on ehdotettu. Onnistunut terveys- ja kuluttajapolitiikka edellyttää tiivistä 
yhteistyötä monien muiden komissaarien kanssa sen varmistamiseksi, että nämä kysymykset 
otetaan huomioon kaikissa politiikoissa. Odotan mielenkiinnolla tätä haastetta, sillä poliittisen 
urani aikana olen aina vaa l inu t  ja kehittänyt voimakasta vuoropuhelu- ja 
yhteisymmärryskulttuuria sekä kollegojeni että poliittisten vastustajieni kanssa. Tästä tulee 
olemaan minulle suurta hyötyä komission jäsenten kollegiossa.

Olen parlamentaarikko. Maltan hallitus on parlamentaarinen toimeenpaneva elin. Se on 
lähtöisin parlamentista ja kokoontuu parlamentissa. Tämän vuoksi minulla on paljon 
kokemusta tilivelvollisuudesta parlamentille ja pysyvästä yhteistyöstä sen kanssa. Periaate, 
jonka mukaan toimeenpaneva elin on tilintekovelvollinen kansan edustajille, on keskeinen osa 
eurooppalaista demokratiaa. Olen elänyt tämän vakaumuksen mukaan koko poliittisen urani 
ajan Maltassa, erityisesti siitä syystä, että olin, ja olen edelleen, samanaikaisesti hallituksen 
ministeri ja edustajainhuoneen johtaja. Aion jatkaa tässä hengessä ja kantaa täyden poliittisen 
vastuun Euroopan parlamenttia kohtaan.

Olen sitoutunut varmistamaan rakentavan poliittisen vuoropuhelun Euroopan parlamentin, sen 
valiokuntien ja jäsenten kanssa avoimuuden, läpinäkyvyyden, keskinäisen luottamuksen, 
säännöllisen raportoinnin ja tietojenvaihdon pohjalta, jotta Euroopan parlamentti voi 
harjoittaa tehokasta demokraattista valvontaa. Erityisesti uskon, että on erittäin tärkeää 
aloittaa vuoropuhelu politiikan laadinnan varhaisessa vaiheessa, jotta on mahdollista ottaa 
huomioon Euroopan parlamentin kautta ilmaistut Euroopan kansalaisten näkemykset. Annan 
täydet takeet siitä, että itseni ja terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston väliset suhteet 
perustuvat lojaaliuteen, luottamukseen, avoimuuteen, kaksisuuntaiseen tiedonkulkuun ja 
keskinäiseen avunantoon.
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3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja 
toiveiden tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
huomioon ottaen? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja 
käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille 
tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Eri poliittisten tehtävieni aikana Maltassa olen oppinut arvostamaan sitä, miten tärkeää 
avoimuus parlamenttia kohtaan on, ja haluaisin jatkaa tältä pohjalta suhteessani Euroopan 
parlamenttiin. Olen täysin sitoutunut voimakkaaseen toimielinten väliseen yhteistyöhön, 
koska se on tärkeää päätöksenteon laadukkuuden ja nopeuden varmistamiseksi ja myös 
julkisen hallinnon legitimiteetin ja vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi. Sitoudun panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön puitesopimuksen määräykset, jotka koskevat avoimuuden 
lisäämistä läpinäkyvyyden parantamiseksi ja Euroopan parlamentin ja komission välisen 
tiedonkulun edistämiseksi.

Kun otetaan huomioon, että tämän parlamentin toimikaudesta on jäljellä enää vähän, tärkeä 
painopiste komissaarikaudellani olisi varmistaa käsiteltävinä olevien tai tulevien 
lainsäädäntöehdotusten saattaminen päätökseen. Sen vuoksi olen valmis käymään tiiviistä ja 
jatkuvaa vuoropuhelua parlamentin, sen valiokuntien ja jäsenten kanssa näistä ehdotuksista.

Nyt kun Eurooppa on suurten haasteiden edessä ja etsii tapoja lisätä edustavuutta ja 
legitiimiyttä, on tärkeää pyrkiä lisäämään yhteydenpitoa Euroopan parlamentin kanssa.
Lainsäätäjänä Maltassa pidin asianmukaista kuulemista aina tärkeänä tehokkaan poliittisen 
päätöksenteon kannalta. Euroopan tasolla tämä on entistä tärkeämpää, sillä meidän on tehtävä 
työtä kovemmin, jotta voisimme kaventaa kuilua kansalaisiimme, mihin pystyy tehokkaasti ja 
demokraattisesti ainoastaan kansalaisiamme edustava elin.

Olen täysin sitoutunut tekemään tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä Euroopan parlamentin ja sen 
valiokuntien ja jäsenten kanssa, erityisesti ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnan sekä 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kanssa. Jatkuva, avoin ja rakentava 
toimielinten välinen yhteistyö, joka ulottuu paljon lainsäädäntöprosessia pidemmälle, on 
välttämätöntä EU:n toimielinjärjestelmän hyvän toimintakyvyn takaamiseksi. Haluan käydä 
jatkuvaa ja säännöllistä vuoropuhelua, kuten puitesopimuksessa määrätään, ja osallistua 
säännöllisesti valiokuntien kokouksiin, jotta voidaan varmistaa suora tiedonkulku 
asianomaisten valiokuntien puheenjohtajille. Tulen myös aina olemaan valmis kahdenvälisiin 
kokouksiin ja suoraan yhteydenpitoon valiokunnan jäsenten kanssa.

Parlamentin kantojen seurannan osalta olen täysin sitoutunut noudattamaan kaikkia 
puitesopimuksen määräyksiä. Aion myös panna täysimääräisesti täytäntöön kaikki 
puitesopimuksen määräykset, jotka koskevat tietojen ja asiakirjojen toimittamista, etenkin kun 
otetaan huomioon, että Euroopan parlamentti käyttää neuvoston kanssa yhdessä 
lainsäädäntävaltaa terveys- ja kuluttajapolitiikan alalla.
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Poliittiset kysymykset

4. Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen tehtävienne 
yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopan komission tähän 
mennessä tekemät sitoumukset sekä rahoitus- ja talouskriisi ja sosiaalinen kriisi 
sekä kestävään kasvuun liittyvä huoli?

Yleisenä prioriteettinani olisi tukea ja edistää EU:n tärkeintä tavoitetta, joka koskee 
päättäväisten toimien toteuttamista vastauksena tämänhetkiseen talouskriisiin. Tämä on 
tärkeää Eurooppa-hankkeen uskottavuuden kannalta.

Tarkoituksenmukaisella sääntelykehyksellä on suuri merkitys tietyillä EU:n talouden 
keskeisillä aloilla, kuten elintarvikkeet, lääkkeet, lääkinnälliset laitteet, kosmetiikka ja 
kuluttajansuoja yleensä ottaen. Pyrkisin ottamaan johtavan roolin tällaisten sääntelykehysten 
säilyttämiseksi ja kehittämiseksi varmistaen samalla, että uudistukset parantavat kilpailukykyä 
näillä aloilla, jotka ovat erityisen tärkeitä nyt, kun Eurooppaa koettelee yksi sen kohtaamista 
suurimmista talous- ja sosiaalikriiseistä.

Kiinnittäisin erityistä huomiota terveydenhuoltoalaan. Terveydenhuoltojärjestelmät ovat 
nykyisin suurten paineiden alla jäsenvaltioiden kohtaamien taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
Tarkoitukseni olisi tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan varmistaa EU:n 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyys ja tehdä niistä avoimempia ja vastuullisempia 
potilaita kohtaan niiden yhteisten arvojen pohjalta, jotka koskevat universaalisuutta, 
hyvälaatuisen hoidon saatavuutta sekä oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuullisuutta. Kaikkien 
potilaiden olisi hyödyttävä tästä. Pitäisin ensiarvoisen tärkeänä myös sen varmistamista, että 
äskettäin hyväksytty lääkeaineita koskeva lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön, 
sekä yhteistyön jatkamista Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa muun muassa 
lääkinnällisiä laitteita tai kliinisiä tutkimuksia koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi 
unohtamatta potilasturvallisuutta, joka on tärkein asia. Tekisin myös kaikkeni saadakseni 
nopeasti käsiteltäväksi tupakkatuotedirektiivin tarkistamista koskevan ehdotuksen, jonka 
tarkoituksena on taata tupakan ja siihen liittyvien tuotteiden sisämarkkinoiden toiminta sekä 
yleisön ja erityisesti nuorten parempi suojelu.

Maa- ja elintarviketaloudessa ensimmäinen tavoitteeni olisi saada päätökseen edeltäjieni 
käynnistämä elintarvikeketjua koskeva työ sekä päivittää, parantaa ja yksinkertaistaa 
voimakkaasti säänneltyjä eläinten, kasvien, siementen, elintarvikkeiden ja rehujen 
sisämarkkinoita. Korkeatasoinen suojelu on tärkeää kuluttajille ja myös näiden alojen 
uskottavuuden kannalta ja sen varmistamiseksi, että ne voivat harjoittaa kaupankäyntiä 
turvallisissa olosuhteissa. Me kuitenkin voimme ja meidän olisi tehtävä enemmän sen 
varmistamiseksi, että säännöt ovat yksinkertaisempia ja että talouden toimijoiden ja 
viranomaisten on helpompi soveltaa, valvoa ja hallita niitä. Meidän on myös varmistettava, 
että EU:n korkeaa suojelutasoa sovelletaan myös elintarvikkeiden tuontiin kolmansista 
maista.

Kansalaisten luottamus markkinoihin on ratkaisevan tärkeää, koska se määrää kulutuksen ja 
siten edistää kasvua, sillä kulutusmenojen osuus EU:n BKT:stä on 56 prosenttia. Turvalliset 
eurooppalaiset markkinat ovat välttämättömät tällaisen luottamuksen edistämiseksi.
Kuluttajapolitiikan alalla tarkoituksenani olisi parantaa kuluttajien asemaa EU:n poliittisessa 
päätöksenteossa. Kuluttaja-asioiden toimintaohjelma, jossa keskitytään erityisesti 
täytäntöönpanoon, tarjoaa kattavan toimintakehyksen tuleville vuosille. Haluaisin kehittää 
muiden komissaarien kanssa pankkitilejä ja tuoteturvallisuutta koskevia uusia aloitteita ja 
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saattaa tyydyttävään päätökseen neuvottelut vaihtoehtoista ja verkkovälitteistä riidanratkaisua 
koskevista ehdotuksista.
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5. Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita aiotte 
esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin 
valiokuntien esittämien niiden painopistealueiden suhteen, jotka kuuluvat 
vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti takaisitte lainsäädäntöehdotusten 
hyvän laadun?

Olen sitoutunut varmistamaan, että politiikanalojani kehitetään vankkojen sääntelykäytäntöjen 
ja erityisesti riippumattomien tieteellisten lausuntojen, sidosryhmien laajan kuulemisen ja 
luotettavan oikeudellisen ja taloudellisen analyysin perusteella sekä noudattaen tiukasti 
suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatetta.

EU:n on syytä olla ylpeä sitoutumisestaan korkeaan turvallisuustasoon ja niistä eduista, joita 
se tuo kuluttajille ja yrityksille. Aion jatkaa edeltäjieni hyvää työtä terveydenhuoltoon ja 
kuluttajiin liittyvissä asioissa. Nykyisessä talouskriisissä tarvitsemme jatkuvuutta, jotta 
voimme täyttää komission toimikauden alussa antamat sitoumukset ja yhteiset tavoitteemme.

Meneillään on useita lainsäädäntömenettelyjä, joihin sisältyy ehdotuksia sellaisista aiheista 
kuten vaihtoehtoinen ja verkkovälitteinen riidanratkaisu, erityisruokavalioon kuuluvat 
elintarvikkeet, rajat ylittävät terveysuhat, kliiniset tutkimukset ja lääkinnälliset laitteet. Aion 
jatkaa näiden ehdotusten aktiivista ajamista. Vaikka tunnustan täysin, että näihin kysymyksiin 
liittyy arkaluonteisia seikkoja, olen valmis antamaan Euroopan parlamentille kaiken 
mahdollisen avun, jotta näiden ehdotusten hyväksyminen olisi mahdollista tämän parlamentin 
aikana.

Tarkoituksenani on myös esittää monia tärkeitä lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
esimerkiksi tupakkaa, tuoteturvallisuutta, pankkitilejä, eläinlääkkeitä, elintarvikehygieniaa, 
eläinten kloonausta ja uuselintarvikkeita. Asetan etusijalle kipeästi kaivatun 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan elintarvike- ja rehualan menokehys vuosille 2014–
2020, ja aion varmistaa, että myös tällä alalla menot kohdennetaan toimiin, joilla on osoitettu 
olevan vahva EU:n tason lisäarvo. Ehdotuksen olisi oltava osa uudelleentarkastelua, jossa 
käsitellään eläinten ja kasvien terveyttä, siemeniä ja elintarvikeketjun virallista valvontaa.
Toinen ensisijainen tavoitteeni on tupakka-alaa koskeva ehdotus, jossa tavoitteeni on olla yhtä 
aikaa kunnianhimoinen ja tasapainoinen ja korjata nykyisen lainsäädännön puutteet, jotta 
voidaan edistää tupakan ja siihen liittyvien tuotteiden sisämarkkinoiden toimintaa ja taata 
terveyden suojelun korkea taso perussopimuksessa annetun toimivallan rajoissa. Jos minut 
nimitetään komissaariksi, aion toimittaa tämän ehdotuksen kollegiolle mahdollisimman pian.

Potilasturvallisuus ei ole parantunut tähän mennessä riittävän nopeasti, ja nykyiset julkisen 
talouden rajoitteet lisäävät potilasturvallisuuden heikkenemisen riskiä. Tarkoitukseni olisi 
laatia jäsenvaltioiden kanssa yhteinen toimintasuunnitelma tulevan raportin pohjalta.

Toimikauteni keskeinen painopiste olisi voimassa olevan lainsäädännön ja oikeuksien 
nopeassa ja tiukassa täytäntöönpanossa. Täytäntöönpano on olennaisen tärkeää tehokkaan 
poliittisen päätöksenteon kannalta varsinkin aikoina, jolloin resurssit ovat rajalliset. Se on 
tärkeää sekä kuluttajille, joiden oikeudet olisi pantava täytäntöön, että yrityksille tarjoamalla 
tasapuoliset toimintaolosuhteet. Täytäntöönpanon ja oikeussuojan parantaminen on myös yksi 
neljästä prioriteetista uudessa kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa, jossa vahvistetaan 
strategia tulevien vuosien kuluttajapolitiikalle. Uskon, että meidän olisi tarkasteltava yhdessä 
keinoja tehostaa täytäntöönpanoa ja saada aikaan tehokkaampia oikeussuojakeinoja, joihin 
kuuluvat myös vaihtoehtoinen ja verkkovälitteinen riidanratkaisu ja kollektiiviset 
oikeussuojakeinot.
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Terveydenhuollon osalta aion jatkaa tärkeää työtä jäsenvaltioiden avustamiseksi niiden 
terveydenhuoltojärjestelmien uudistamisessa universaalisuutta, hyvälaatuisen hoidon 
saatavuutta, oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuullisuutta koskevien yhteisten arvojen 
pohjalta. Nykyinen taloustilanne sekä väestön ikääntyminen ja terveydenhoitoteknologian 
kasvavat kustannukset luovat painetta terveydenhuoltojärjestelmille.

Lainsäädäntöehdotusten korkea laatu on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan taata parhaiten 
edut potilaille ja kuluttajille ja lisäksi edistää työpaikkojen luomista vaalimalla innovointia ja 
siten parantamalla Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Minussa yhdistyy asianajajan, 
akateemikon ja pitkäaikaisen, hallitukselle ja kansalliselle parlamentille samanaikaisesti 
työskennelleen poliitikon kokemus. Käyttäisin hyväkseni tätä kokemusta parantaakseni 
lainsäädäntöehdotusten laatua entisestään ja varmistaakseni, että ne perustuvat 
korkealaatuisiin vaikutustenarviointeihin.


