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KANDIDATO Į KOMISIJOS NARIUS ATSAKYMAI

Į EUROPOS PARLAMENTO KLAUSIMYNĄ

Tonio BORG

(Sveikatos ir vartotojų politika)

Bendroji kompetencija, nusiteikimas dirbti Europos labui ir nepriklausomumas

1. Į kuriuos Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus turėtų būti ypač 
atsižvelgta svarstant galimybę Jus paskirti Komisijos nariu? Kurie iš šių aspektų 
itin svarbūs siekiant, kad būtų skatinami bendrieji Europos interesai, ypač srityje, 
už kurią būtumėte atsakingas? Kas Jus motyvuoja? Kaip galėtumėte įtikinti 
Europos Parlamentą savo nepriklausomumu? Kaip užtikrintumėte, kad dėl Jūsų 
ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių abejonių dėl Jūsų pareigų 
vykdymo Komisijoje?

Per pastaruosius 20 metų užėmiau įvairius postus Maltos Parlamente ir Vyriausybėje, kaip 
antai užsienio reikalų, teisingumo, vidaus reikalų ir aplinkos ministrų postus, buvau ministro 
pirmininko pavaduotoju, Atstovų rūmų nariu ir jau kelerius metus esu Atstovų rūmų 
pirmininkas.

Tai man suteikė galimybę spręsti su daugeliu Europos integracijos sričių susijusius klausimus, 
einant šias pareigas sustiprėjo mano įsitikinimas, kad Europa stipriausia tuomet, kai yra 
vieninga. Mažai šaliai, tokiai kaip Malta, itin naudinga savo ekonominę ir politinę sistemas 
susieti su atitinkamomis kaimyninių šalių sistemomis. Dėl to daugiau nei tris dešimtmečius 
entuziastingai siekiau, kad Malta taptų ES nare, ir būdamas Europos Parlamento ir Maltos 
Atstovų rūmų jungtinio komiteto nariu padėjau jai pasirengti stojimui. Taip pat buvau 
atsakingas už teisingumo ir vidaus reikalų acquis communautaire perkėlimą į Maltos teisę.

Iš esmės per visą savo politinę karjerą kovojau už sutartyse įtvirtintas europines vertybes, 
kurių aukščiausia išraiška – pagrindinių teisių chartija, ir jų apsaugą.

Kaip ministro pirmininko pavaduotojas ir Atstovų rūmų pirmininkas nuolat sprendžiau su 
sveikatos ir vartotojų apsauga susijusius klausimus. Sveikatos ir vartotojų apsaugos sritys yra 
neatsiejama solidarumo, kuriuo grindžiama ES ir kuris turi būti atkakliai ginamas, ypač 
dabartinėmis griežto taupymo sąlygomis, dalis.

Esu įsitikinęs, kad dėl mano politinės patirties Maltoje, kuri, būdama maža, visada rėmėsi 
glaudžiu bendradarbiavimu su kitomis šalimis, mano profesinės teisininko kvalifikacijos ir 
ilgalaikės patirties rengiant įvairių sričių teisės aktus bei dėl jų derantis, turiu visas reikiamas 
kvalifikacijas, kad galėčiau rengti ir sėkmingai įgyvendinti ES politikos nuostatas.
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Visiškai užtikrinu, kad savo darbą atliksiu sąžiningai ir nepriklausomai. Užpildžiau Komisijos
narių elgesio kodekse numatytą interesų deklaraciją ir ją paskelbiau viešai. Įsipareigoju esant 
pasikeitimų arba bent kartą per metus ją atnaujinti.

Puikiai žinau sutartyse (Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 3 dalyje, Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 245 straipsnyje) numatytus įpareigojimus, visų pirma dėl to, kad 
Komisijos nariai neturi vadovautis jokios vyriausybės ar bet kurios kitos įstaigos nurodymų, ir 
įsipareigoju jų visiškai laikytis.

Man taip pat žinomos SESV 245 straipsnio nuostatos dėl pagrindinių nepriklausomumo ir 
etinių principų, kurių turi laikytis Komisijos nariai – visų pirma įsipareigojimo susilaikyti nuo 
bet kokios su jų pareigomis nesuderinamos veiklos, per savo kadenciją neturėti jokio kito 
mokamo ar nemokamo darbo, ir pasižadėjimo pasibaigus kadencijai laikytis įsipareigojimo 
sąžiningai ir apdairiai elgtis sutinkant eiti tam tikras skiriamąsias pareigas ar gauti tam tikrą 
naudą, – ir įsipareigoju jų visiškai laikytis. Iškilmingai pasižadu laikytis šių SESV 245
straipsnyje ir 2011 m. balandžio mėn. Komisijos narių elgesio kodekse nustatytų etinių 
reikalavimų.

Įsipareigoju vengti bet kokio posto ar situacijos, dėl kurių būtų galima suabejoti mano 
nepriklausomumu, nešališkumu ir atsidavimu Komisijai, ir neprisiimti jokių kitų viešųjų 
pareigų ir nevykdyti jokios kitos mokamos ar nemokamos profesinės veiklos.

Dar 1998 m., kai užėmiau ministro postą Maltos Vyriausybėje, nutraukiau visus ryšius su 
savo teisės biuru ir praktika. Neturiu jokių verslo interesų.

Įsipareigoju pranešti Komisijos pirmininkui apie bet kokią vykdant mano oficialias pareigas 
susidariusią situaciją, kuri gali būti susijusi su interesų konfliktu.
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Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu bei jo 
komitetais

2. Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte 
savo atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir už Jums pavaldžių 
departamentų veiklą?

Laikydamasis kolegialumo principo įsipareigoju prisiimti politinę atsakomybę už Sveikatos ir 
vartotojų reikalų generalinio direktorato veiklą ir vykdyti savo pareigas visapusiškai 
bendradarbiaudamas su kitais kolegijos nariais. Sieksiu prisidėti prie Komisijos narių 
kolegijos kolegialumo stiprinimo. Mano įsitikinimu, tai, atsižvelgiant į man siūlomos 
atsakomybės srities pobūdį, yra itin svarbu. Kad sveikatos ir vartotojų reikalų politika būtų 
sėkminga, būtina bendradarbiauti su daug kitų Komisijos narių, siekiant užtikrinti, kad šie 
klausimai būtų įtraukiami į visas politikos sritis. Esu pasirengęs šiam uždaviniui, nes per visą 
savo politinę karjerą visada puoselėjau dialogą ir siekiau bendro sutarimo tiek su savo 
kolegomis, tiek su politiniais oponentais. Ši patirtis man pravers Komisijos narių kolegijoje.

Pats esu Parlamento narys. Maltoje Vyriausybė yra Parlamento vykdomasis organas. 
Ministrai skiriami iš Parlamento ir dalyvauja Parlamento posėdžiuose. Todėl, kalbant apie 
atskaitomybę Parlamentui, turiu didelę su tuo susijusią patirtį, taip pat nuolatinio 
bendradarbiavimo su Parlamentu patirtį. Vykdomosios valdžios atskaitomybės liaudies 
atstovams principas yra Europos demokratijos pagrindas. Šiuo įsitikinimu rėmiausi per visą 
savo politinę karjerą Maltoje, visų pirma tuo pačiu metu užimdamas ministro ir Atstovų rūmų 
pirmininko postus. Vadovaudamasis ta pačia dvasia prisiimčiau visišką politinę atsakomybę 
Europos Parlamentui.

Įsipareigoju užtikrinti atvirumu, skaidrumu, tarpusavio pasitikėjimu, reguliaria atskaitomybe 
ir keitimusi informacija pagrįstą konstruktyvų politinį dialogą su Europos Parlamentu, jo 
komitetais ir nariais, kad Parlamentas galėtų veiksmingai vykdyti demokratinę priežiūrą. Esu 
įsitikinęs, kad itin svarbu užmegzti dialogą ankstyvuoju politikos formavimo etapu, kad būtų 
galima deramai atsižvelgti į Europos piliečių nuomonę, kuri reiškiama per Europos 
Parlamentą. Visiškai užtikrinu, kad mano santykiai su Sveikatos ir vartotojų reikalų 
generaliniu direktoratu bus grindžiami lojalumu, pasitikėjimu, skaidrumu, abipusiais 
informacijos mainais ir savitarpio pagalba.
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3. Kokius ypatingus įsipareigojimus esate pasirengęs prisiimti, kad būtų užtikrinta 
daugiau skaidrumo, paskatintas bendradarbiavimas ir veiksmingai įgyvendinamos 
Parlamento pozicijos bei raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų, taip pat Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo požiūriu? Ar esate pasirengęs teikti Parlamentui informaciją 
ir dokumentus, susijusius su planuojamomis iniciatyvomis ar vykdomomis 
procedūromis tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Tarybai?

Skirtingi politiniai vaidmenys Maltoje man padėjo suvokti, jog nepaprastai svarbu elgtis 
skaidriai Parlamento atžvilgiu ir šio požiūrio norėčiau toliau laikytis savo santykiuose su 
Europos Parlamentu. Visiškai remiu tvirtą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, nes svarbu ne tik 
užtikrinti kokybišką ir spartų sprendimų priėmimą, bet ir sustiprinti viešojo valdymo 
teisėtumą ir atskaitomybę. Įsipareigoju visiškai įgyvendinti pagrindų susitarimo nuostatas dėl 
didesnio atvirumo siekiant padidinti skaidrumą ir pagerinti Parlamento ir Komisijos keitimąsi 
informacija.

Atsižvelgdamas į nebeilgai truksiančią šio Parlamento kadenciją, savo kadencijos metu 
siekčiau užtikrinti, kad būtų priimti svarstomi arba būsimi teisės aktų pasiūlymai. Todėl esu 
pasirengęs dėl šių pasiūlymų su Parlamentu, jo komitetais ir nariais palaikyti glaudų ir 
nuolatinį dialogą.

Šiuo metu, kai Europa susiduria su dideliais sunkumais ir ieško būdų padidinti savo 
reprezentatyvumą ir teisėtumą, bendradarbiavimas su Europos Parlamentu įgauna dar didesnę 
svarbą. Kaip teisės aktų leidėjas Maltoje visada pripažinau deramų konsultacijų svarbą 
veiksmingam politikos formavimui. Europos lygmeniu tai yra dar svarbiau, nes turime dėti 
daugiau pastangų, kad pašalintume mus nuo piliečių skiriantį atotrūkį, ir tai veiksmingai ir 
demokratiškai padaryti galima tik per piliečiams atstovaujančią įstaigą.

Visiškai įsipareigoju glaudžiai ir nuolat bendradarbiauti su Parlamentu, jo komitetais ir 
nariais, visų pirma su Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetu, Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komitetu bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetu. Nuolatinis, 
atviras ir konstruktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, apimantis gerokai daugiau nei 
teisėkūros procesus, yra neišvengiamas siekiant užtikrinti gerą ES institucinės sistemos 
veikimą. Norėčiau pradėti nenutrūkstamą reguliarų dialogą, kaip nustatyta pagrindų 
susitarime, reguliariai dalyvaudamas komiteto posėdžiuose ir užtikrindamas tiesioginius 
informacijos mainus su atitinkamų komitetų pirmininkais, taip pat ketinu visada dalyvauti 
dvišaliuose susitikimuose ir tiesiogiai bendrauti su komitetų nariais.

Kalbant apie Parlamento pozicijų įgyvendinimą, įsipareigoju visiškai įgyvendinti pagrindų 
susitarimo nuostatas. Taip pat visiškai įgyvendinsiu pagrindų susitarimo nuostatas dėl 
informacijos ir dokumentų teikimo, visų pirma atsižvelgdamas į tai, kad Parlamentas, kartu su 
Taryba, turi visapusiškus sveikatos ir vartotojų politikos srities teisėkūros įgaliojimus.
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Klausimai, susiję su politika

4. Kokius svarbiausius Jums siūlomos srities prioritetus išskirtumėte atsižvelgdamas 
prireikus į Europos Komisijos iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir finansų, 
ekonominę ir socialinę krizę, taip pat į problemas, susijusias su tvariu augimu?

Man didžiausios svarbos klausimas – paremti ES plataus užmojo siekį parengti ryžtingas 
priemones dabartinei ekonomikos krizei išspręsti ir prisidėti prie šio siekio įgyvendinimo. Tai 
lemiamas klausimas, kurio sprendimu grindžiamas pasitikėjimas Europos projektu.

Itin svarbu, kad būtų parengta tinkama tam tikrų pagrindinių ES ekonomikos sektorių, visų 
pirma maisto, vaistų, medicinos prietaisų, kosmetikos ir vartotojų apsaugos apskritai, 
reglamentavimo sistema. Imčiausi vadovaujančio vaidmens siekdamas šias sistemas išlaikyti 
ir tobulinti, kartu užtikrindamas, kad jų reformomis būtų padidintas šių sektorių, kurie dar
svarbesni laikotarpiu, kai Europa patiria vieną didžiausių ekonomikos ir socialinę krizių, 
konkurencingumas.

Ypatingą dėmesį skirčiau sveikatos sektoriui. Sveikatos sistemos šiandien patiria didelį 
spaudimą dėl ekonominių sunkumų, su kuriais susiduria valstybės narės. Vadovaudamasis 
bendromis visuotinumo, geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo vertybėmis ketinu su valstybėmis narėmis bendradarbiauti, 
siekdamas užtikrinti ES sveikatos sistemų tvarumą ir didesnį jų skaidrumą ir atskaitingumą 
pacientams. Tai būtų naudinga visiems pacientams. Taip pat sutelkčiau dėmesį į deramą 
neseniai priimtų vaistus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ir bendradarbiavimą su 
Parlamentu ir Taryba, siekiant peržiūrėti medicinos prietaisų ar klinikinių tyrimų teisės aktus, 
kartu atsižvelgiant į principą, nustatantį, kad svarbiausia – pacientų saugumas. Taip pat 
padarysiu viską, kad greitai būtų pateiktas pasiūlymas peržiūrėti tabako produktų direktyvą, 
siekiant užtikrinti gerą tabako ir susijusių produktų vidaus rinkos veikimą, kartu geriau 
apsaugant visuomenę ir ypač jaunimą.

Kalbant apie žemės ūkio ir maisto sektorių, didžiausias mano prioritetas – užbaigti mano 
pirmtakų pradėtus darbus, susijusius maisto grandine, ir atnaujinti, patobulinti ir supaprastinti 
mūsų griežtai reglamentuojamą gyvūnų, augalų, sėklų, maisto ir pašarų vidaus rinką. Aukštas 
apsaugos lygis yra itin svarbus mūsų vartotojams ir šių sektorių patikimumui bei gebėjimui 
vykdyti prekybą saugiomis sąlygomis, tačiau galime ir turėtume padaryti daugiau, kad 
užtikrintume, jog taisykles ekonominės veiklos vykdytojams ir valdžios institucijoms būtų 
paprasčiau ir aiškiau taikyti, vykdyti kontrolę ir valdyti. Taip pat turime užtikrinti, kad mūsų 
aukšto lygio apsaugos taisyklės būtų taikomos ir iš trečiųjų šalių importuojamiems maisto 
produktams.

Piliečių pasitikėjimas rinka yra itin svarbus, nes, atsižvelgiant į tai, kad vartotojų išlaidos 
sudaro 56 % ES BVP, tai lemia vartojimą ir prisideda prie augimo. Tokiam pasitikėjimui yra 
būtina saugi ir patikima Europos rinka. Kalbant apie vartotojų politiką siekčiau ES politikos 
kūrimo procese vartotojams skirti pagrindinį dėmesį. Vartotojų darbotvarkė teikia visapusišką 
veiksmų kelis ateinančius metus pagrindą, daugiausia dėmesio skiriant teisės aktų vykdymo 
užtikrinimui. Siekčiau drauge su kitais Komisijos nariais rengti tolesnes iniciatyvas dėl bankų 
sąskaitų ir produktų saugos ir sėkmingai užbaigti derybas dėl pasiūlymų dėl alternatyvių 
ginčų sprendimų bei ginčų sprendimų internetu.



- 6 -

5. Kokias specifines teisėkūros ir su teisės aktų leidyba nesusijusias iniciatyvas 
rengiatės pateikti? Kokiu tvarkaraščiu ketinate šiuo tikslu vadovautis? Kokius 
konkrečius Jūsų atsakomybės sričiai aktualius įsipareigojimus, ypač kai jie susiję 
su komitetų prioritetais, galite prisiimti? Kaip asmeniškai užtikrintumėte aukštą 
teisėkūros pasiūlymų kokybę?

Esu įsipareigojęs užtikrinti, kad mano srities politikos nuostatos būtų rengiamos remiantis 
patikimo reglamentavimo praktika ir visų pirma nepriklausomais moksliniais tyrimais, 
visapusiškomis konsultacijomis su suinteresuotosiomis šalimis, patikima teisine ir ekonomine 
analize ir griežtu proporcingumo ir subsidiarumo principų laikymusi.

ES turėtų didžiuotis savo įsipareigojimu užtikrinti aukštą apsaugos lygį ir jo vartotojams ir 
įmonėms teikiama nauda. Ketinu tęsti mano pirmtakų sveikatos ir vartotojų srityse pradėtus 
darbus ir remtis jų pasiektais rezultatais. Šios ekonomikos krizės sąlygomis būtinas 
tęstinumas, kad galėtume pasiekti Komisijos kadencijos pradžioje prisiimtus įsipareigojimus 
ir mūsų bendrus tikslus.

Aktyviai dalyvausiu vykdomose teisėkūros procedūrose dėl tokių pasiūlymų kaip dėl 
alternatyvaus ginčų sprendimo ir ginčų sprendimo internetu, specialių maisto produktų, 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai, klinikinių bandymų ir medicinos prietaisų. Visiškai 
pripažindamas, kad šie klausimai yra labai opūs, esu pasirengęs visapusiškai padėti 
Parlamentui, kad šiuos pasiūlymus galėtų priimti šios kadencijos Parlamentas.

Taip pat sieksiu pateikti keletą svarbių teisės aktų pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl tabako, 
produktų saugos, bankų sąskaitų, veterinarinių vaistų, maisto higienos, gyvūnų klonavimo ir 
naujų maisto produktų. Prioriteto tvarka pateiksiu labai reikalingą teisės akto pasiūlymą, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m. maisto ir pašarų srities finansinių išlaidų sistema, ir 
užtikrinsiu, kad šios srities lėšos taip pat būtų skiriamos veiksmams, kurių papildoma nauda 
ES yra didelė ir įrodyta. Šis pasiūlymas turėtų būti gyvūnų sveikatą, augalų sveikatą, sėklas ir 
oficialią maisto grandinės kontrolę reglamentuojančių teisės aktų peržiūros dokumentų paketo 
dalis. Kitas neatidėliotinas prioritetas – pasiūlymas dėl tabako. Sieksiu, kad jis būtų didelio 
užmojo, tačiau subalansuotas, ir juo būtų šalinami dabartinių teisės aktų trūkumai, siekiant 
pagerinti tabako ir susijusių produktų vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti aukštą sveikatos 
apsaugos lygį, laikantis sutartimi nustatytų apribojimų. Jeigu būsiu patvirtintas Komisijos 
nariu, ketinu kuo greičiau pateikti šį pasiūlymą kolegijai.

Pacientų saugumo lygis praeityje nedidėjo pakankamai, o dėl fiskalinių apribojimų rizika, kad 
padėtis toliau blogės, didėja. Remdamasis numatoma parengti ataskaita sieksiu drauge su 
valstybėmis narėmis parengti bendrą veiksmų planą.

Savo kadencijos metu daugiausia dėmesio skirsiu tam, kad būtų užtikrintas greitas galiojančių 
teisės aktų ir teisių įgyvendinimas ir griežtas jų vykdymo užtikrinimas. Teisės aktų vykdymo 
užtikrinimas yra esminis veiksmingos politikos elementas, kuris dar svarbesnis ribotų išteklių 
laikotarpiu. Tai itin svarbu tiek vartotojams, kurių teises būtina užtikrinti, ir įmonėms, 
kurioms turi būti sudarytos vienodos sąlygos. Gerinti teisės aktų laikymąsi ir teisių gynimą 
yra vienas iš keturių naujos vartotojų darbotvarkės, kurioje nustatoma vartotojų politikos 
ateities strategija, prioritetų. Esu įsitikinęs, kad turėtume drauge ieškoti būdų, kaip gerinti 
teisės aktų vykdymo užtikrinimą ir parengti veiksmingesnes teisių gynimo, įskaitant 
alternatyvaus ginčų sprendimo ir ginčų sprendimo internetu bei kolektyvinio teisių gynimo, 
sistemas.
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Kalbant apie sveikatos apsaugą tęsiu svarbų darbą padėti valstybėms narėms pertvarkyti savo 
sveikatos sistemas, remiantis bendromis visuotinumo, geros kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumo, teisingumo ir solidarumo vertybėmis. Dėl dabartinės ekonominės 
padėties, gyventojų senėjimo ir didėjančių sveikatos technologijų kainų sveikatos priežiūros 
sistemas tampa vis sunkiau išlaikyti.

Itin svarbu teikti kokybiškus teisės aktų pasiūlymus ne tik tam, kad pacientai ir vartotojai 
gautų daugiausia naudos, bet ir siekiant užtikrinti darbo vietų kūrimą skatinant inovacijas ir 
taip didinant Europos pramonės konkurencingumą. Turiu teisininko, mokslinio darbuotojo ir 
ilgus metus vyriausybėje ir nacionaliniame parlamente dirbančio politiko patirties. 
Pasinaudosiu šia patirtimi, kad prisidėčiau prie tolesnio atitinkamų pasiūlymų kokybės 
gerinimo, užtikrindamas, kad jie būtų paremti kokybiškais poveikio vertinimais.


