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ATBILDES UZ EIROPAS PARLAMENTA

JAUTĀJUMIEM KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTAM

Tonio BORGAM

(Veselība un patērētāju aizsardzība)

Vispārējā kompetence, apņēmība pildīt amata pienākumus Eiropas mērogā un 
personiskā neatkarība

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas Jūs 
varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?

Pēdējo 20 gadu laikā es esmu pildījis dažādus pienākumus Maltas parlamenta un valdības 
sastāvā, tostarp ārlietu, tieslietu, iekšlietu un vides lietu ministra amatā, ministru prezidenta 
vietnieka amatā, kā arī kā Pārstāvju palātas loceklis un nu jau vairākus gadus tās vadītājs.

Pildot minētos pienākumus, esmu darbojies dažādās Eiropas integrācijas jomās un 
nostiprinājis savu pārliecību, ka Eiropa ir visspēcīgākā tad, ja tā ir vienota. Mazas valstis, 
piemēram, Malta gūst visvairāk no savas ekonomikas un politiskās sistēmas integrācijas ar 
kaimiņvalstīm. Šī iemesla dēļ es vairāk nekā trīsdesmit gadus dedzīgi iestājos par Maltas 
pievienošanos ES un palīdzēju tai sagatavoties, darbojoties Eiropas Parlamenta un Maltas 
Pārstāvju palātas Apvienotajā komitejā. Turklāt es biju atbildīgs par tieslietu un iekšlietu 
jomas acquis communautaire iestrādāšanu Maltas tiesību aktos.

Būtībā es visā savas politiskās karjeras laikā esmu cīnījies par Līgumos atspoguļotajām 
Eiropas vērtībām, kas nu visaugstākajā mērā nostiprinātas Pamattiesību hartā, un tās 
aizstāvējis.

Ministru prezidenta vietnieka un Pārstāvju palātas vadītāja amatā es esmu regulāri risinājis ar 
veselību un patērētāju aizsardzību saistītus jautājumus. Šīs jomas ir solidaritātes principa 
neatņemamas sastāvdaļas, un šis princips ir ES pamatos un būtu sparīgi jāaizstāv, jo īpaši 
pašreizējā finanšu taupības kontekstā.

Esmu pārliecināts, ka mana politiskā pieredze Maltā, kas savu mazo izmēru dēļ vienmēr 
paļāvusies uz ciešu sadarbību ar citām valstīm, mana profesionālā specializācija jurista darbā 
un ilgstošā pieredze dažādu jomu tiesību aktu izstrādāšanā un apspriešanā man ir sniegušas 
visas vajadzīgās prasmes, lai sekmīgi izstrādātu un īstenotu ES politikas virzienus.



- 2 -

Es pilnībā garantēju godprātību un neatkarību savā darbā. Es esmu aizpildījis Komisāru 
rīcības kodeksā paredzēto interešu deklarāciju un darījis to publiski pieejamu. Es apņemos to 
atjaunināt izmaiņu gadījumā un jebkurā gadījumā vismaz reizi gadā.

Es pilnībā izprotu pienākumus, kas paredzēti Līgumos (LES 17. panta 3. punkts un LESD 
245. pants), jo īpaši to, ka komisāri nedrīkst pieņemt norādījumus ne no vienas valdības vai 
kādas citas struktūras, un apņemos šos pienākumus pilnībā ievērot.

Es izprotu arī LESD 245. pantu un apņemos pilnībā ievērot šo tiesību normu, kura satur 
neatkarības pamatgarantiju, un ētikas principus, kas jāievēro Komisijas locekļiem, jo īpaši 
pienākumu atturēties no jebkuras rīcības, kas nav saderīga ar viņu pienākumiem, aizliegumu 
pilnvaru laikā uzņemties jebkādu citu algotu vai nealgotu darbu, kā arī saistības ievērot 
pienākumu pēc pilnvaru laika beigām izturēties godprātīgi un diskrēti attiecībā uz noteiktu 
amatu vai priekšrocību pieņemšanu. Es svinīgi apņemos ievērot ētikas standartus, kas noteikti 
LESD 245. pantā un Komisāru rīcības kodeksā, kas pieņemts 2011. gada aprīlī.

Esmu apņēmies izvairīties no jebkādas nostājas vai situācijas, kuras dēļ varētu apšaubīt manu 
neatkarību, objektivitāti un gatavību kalpot Komisijai, jo īpaši atturēties no jebkāda 
apmaksāta vai neapmaksāta amata valsts dienestā vai citās jomās un cita veida profesionālās 
darbības.

Jau 1998. gadā, kad es stājos ministra amatā Maltas valdības sastāvā, es sarāvu visas saiknes 
ar savu juridisko biroju un praksi. Man nav nekādu uzņēmējdarbības interešu.

Es apņemos informēt Komisijas priekšsēdētāju par ikvienu situāciju, kas varētu radīt interešu 
konfliktu, pildot manus oficiālos pienākumus.
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Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par Komisāru kolēģijas locekli? 
Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs 
atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?

Es apsolos savu politisko atbildību par Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta 
darbību īstenot saskaņā ar koleģialitātes principu un veikt savus pienākumus, pilnībā 
sadarbojoties ar citiem kolēģijas locekļiem. Mans mērķis būs atbalstīt spēcīgu koleģialitāti 
Komisāru kolēģijā. Uzskatu, ka tas ir jo īpaši manā ziņā, ņemot vērā to pienākumu raksturu, 
ko ierosināts man uzticēt. Veiksmīgai veselības un patērētāju aizsardzības politikas 
īstenošanai nepieciešams cieši sadarboties ar daudziem citiem komisāriem, lai nodrošinātu, ka 
šie apsvērumi ir atspoguļoti visās politikas jomās. Es ar nepacietību gaidu šo izaicinājumu, jo 
visā savas politiskās karjeras laikā esmu vienmēr centies kopt un izvērst uz dialogu un 
vienošanos balstītu kultūru gan attiecībās ar kolēģiem, gan ar politiskajiem pretiniekiem. Tas 
man lieti noderēs Komisāru kolēģijā.

Es pats esmu parlamenta loceklis. Maltā valdība ir parlamentāra izpildvara. Valdības locekļi ir 
no parlamenta vidus un piedalās tā sēdēs. Tāpēc man ir plaša pieredze, nesot atbildību 
parlamenta priekšā un ar to veidojot pastāvīgu sadarbību. Princips, saskaņā ar kuru izpildvara 
ir atbildīga iedzīvotāju pārstāvju priekšā, ir Eiropas demokrātijas stūrakmens. Es esmu 
darbojies saskaņā ar šo pārliecību visā savas politiskās karjeras laikā Maltā, jo īpaši agrāk un 
joprojām vienlaikus pildot valdības ministra un Pārstāvju palātas vadītāja pienākumus. Es 
turpināšu darboties šādā garā, pilnā mērā uzņemoties politisko atbildību Eiropas Parlamenta 
priekšā.

Es apņemos nodrošināt konstruktīvu politisko dialogu ar Eiropas Parlamentu, tā komitejām un 
locekļiem, pamatojoties uz atklātību, pārredzamību, savstarpēju uzticēšanos, regulāru 
ziņošanu un informācijas apmaiņu, lai Eiropas Parlaments varētu efektīvi veikt savus 
demokrātiskās pārraudzības uzdevumus. Jo īpaši es uzskatu, ka ir būtiski veidot dialogu 
agrīnā politikas veidošanas stadijā, lai tajā varētu precīzi atspoguļot Eiropas pilsoņu 
viedokļus, ko tie pauž ar Eiropas Parlamenta starpniecību. Es galvoju, ka manas attiecības ar 
Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorātu balstīsies uz lojalitāti, uzticēšanos, 
pārredzamību, divvirzienu informācijas plūsmu un savstarpēju palīdzību.
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3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatavs uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un 
īstenotu efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un 
pieprasījis iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām 
iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam 
informāciju un dokumentus tieši tāpat, kā Padomei?

Darbojoties dažādajās politiskajās lomās Maltā, esmu apguvis un augstu novērtēju to, cik 
svarīga ir pārredzamība attiecībā pret parlamentu, un savu sadarbību ar Eiropas Parlamentu es 
turpinātu tādā pašā garā. Es pilnībā atbalstu iestāžu ciešu sadarbību, jo tā ir svarīga ne tikai 
tādēļ, lai nodrošinātu augstas kvalitātes un ātru lēmumu pieņemšanu, bet arī lai uzlabotu 
publiskās pārvaldības leģitimitāti un atbildību. Es apņemos pilnībā īstenot Pamatnolīguma 
noteikumus par lielāku atklātību, lai uzlabotu pārredzamību un veicinātu informācijas 
apmaiņu starp Parlamentu un Komisiju.

Ņemot vērā, ka līdz šī Parlamenta pilnvaru laika beigām atlikušais laiks ir ierobežots, manā 
pilnvaru laikā būtu svarīgi koncentrēties uz darba pabeigšanu pie pašreizējiem vai 
paredzētajiem tiesību aktu priekšlikumiem. Tāpēc attiecībā uz minētajiem priekšlikumiem 
esmu gatavs iesaistīties ciešā un pastāvīgā dialogā ar Parlamentu, tā komitejām un locekļiem.

Pašlaik, kad Eiropa saskaras ar būtiskām problēmām un meklē veidus, kā uzlabot savu 
reprezentativitāti un leģitimitāti, pareizais ceļš ir veidot ciešāku sadarbību ar Eiropas 
Parlamentu. Darbojoties kā likumdevējs Maltā, es vienmēr atzinu, ka efektīvā politikas 
veidošanā ir svarīga pienācīga apspriešanās. Eiropas līmenī tam ir vēl lielāka nozīme, jo 
mums ir jāpieliek vairāk pūliņu, lai tuvinātu mūsu pilsoņus, un to efektīvi un demokrātiski var 
paveikt tikai tā iestāde, kura pilsoņus pārstāv.

Esmu apņēmības pilns cieši un pastāvīgi sadarboties ar Parlamentu, tā komitejām un 
locekļiem, jo īpaši ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošības komiteju, Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju un Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju. 
Nepārtrauktai, atklātai un konstruktīvai iestāžu sadarbībai, kas sniedzas daudz plašāk par 
likumdošanas procesu, ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu ES iestāžu sistēmas sekmīgu 
darbību. Es vēlos atbilstoši Pamatnolīgumam iesaistīties pastāvīgā dialogā, regulāri 
apmeklējot komiteju sanāksmes, nodrošinot tiešu informācijas apmaiņu ar attiecīgo komiteju 
priekšsēdētājiem un vienmēr esot pieejams divpusējām sanāksmēm un tiešai saziņai ar 
komiteju locekļiem.

Attiecībā uz turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Parlamenta nostājām esmu apņēmies pilnā 
mērā īstenot Pamatnolīguma noteikumus. Es pilnībā īstenošu arī Pamatnolīguma noteikumus 
par informācijas un dokumentu sniegšanu, jo īpaši ņemot vērā to, ka veselības un patērētāju 
aizsardzības politikas jomā Parlamentam ir pilnīgas likumdošanas pilnvaras līdz ar Padomi.
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Ar politiku saistīti jautājumi

4. Nosauciet galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat pildīt 
Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā saistības, ko līdz šim 
uzņēmusies Eiropas Komisija, finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi un problēmas, 
kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību?

Mana prioritāte kopumā būs atbalstīt ES ciešo apņemšanos īstenot izlēmīgu rīcību, reaģējot uz 
pašreizējo ekonomikas krīzi, un tajā sniegt savu ieguldījumu. Tas ir būtiski Eiropas projekta 
uzticamībai.

Atbilstīgam regulējumam ir izšķiroša nozīme noteiktās svarīgās ES ekonomikas nozarēs, 
proti, attiecībā uz pārtiku, farmāciju, medicīnas ierīcēm, kosmētiku un patērētāju aizsardzību 
kopumā. Mans mērķis ir uzņemties vadošo lomu šāda regulējuma nodrošināšanā un izstrādē, 
turklāt veicot reformas, kas uzlabotu konkurētspēju šajās nozarēs, kuras ir vēl jo svarīgākas 
pašlaik, kad Eiropā noris viena no tās lielākajām ekonomikas un sociālajām krīzēm.

Es pievērstu īpašu uzmanību veselības aprūpes nozarei. Ņemot vērā ekonomikas problēmas, 
ar kurām saskaras dalībvalstis, veselības aprūpes sistēmas pašlaik ir nonākušas nopietnās 
grūtībās. Es plānoju sadarboties ar dalībvalstīm nolūkā nodrošināt ES veselības aprūpes 
sistēmu ilgtspēju, balstoties uz kopīgām vērtībām – universālumu, piekļuvi kvalitatīvai 
veselības aprūpei, taisnīgumu un solidaritāti, lai šīs sistēmas kļūtu pārredzamākas un 
nodrošinātu lielāku atbildību pacientu priekšā. Ieguvēji būtu visi pacienti. Es pielikšu īpašas 
pūles arī, lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi īstenoti nesen pieņemtie tiesību akti par farmācijas 
precēm, kā arī sadarbošos ar Parlamentu un Padomi, turpinot tiesību aktu pārskatīšanu, 
piemēram, attiecībā uz medicīnas ierīcēm vai klīnisko izpēti, paturot prātā, ka vissvarīgākais 
princips ir pacientu drošība. Es turklāt darītu visu, lai drīzumā nāktu klajā ar priekšlikumu par 
tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanu ar mērķi nodrošināt tabakas un saistīto 
izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, vienlaikus nodrošinot labāku sabiedrības aizsardzību 
kopumā un it īpaši jauniešu aizsardzību.

Lauksaimniecības un pārtikas nozarē mana pirmā prioritāte būtu pabeigt manu priekšgājēju 
uzsākto darbu attiecībā uz pārtikas apriti un atjaunināt, uzlabot un vienkāršot mūsu sīki 
izstrādāto regulējumu par dzīvnieku, augu, sēklu, pārtikas un barības iekšējo tirgu. Augsta 
līmeņa aizsardzība ir svarīga mūsu patērētājiem, kā arī šo nozaru uzticamībai un spējai veikt 
tirdzniecību drošos apstākļos, taču mēs varam un mums vajadzētu darīt vairāk, lai gādātu, ka 
noteikumi ir vienkāršāki un ka uzņēmēji un valsts iestādes var tos vieglāk piemērot, uzraudzīt 
un pārvaldīt. Mums turklāt jānodrošina, ka mūsu noteiktā augsta līmeņa aizsardzība attiecas 
arī uz pārtikas importu no trešām valstīm.

Pilsoņu uzticēšanās tirgum ir izšķiroša, jo no tās ir atkarīgs patēriņš un tā tādējādi veicina 
izaugsmi, tā kā patēriņa izdevumi veido 56 % no ES IKP. Lai veicinātu šādu uzticēšanos, ir 
nepieciešams drošs un aizsargāts Eiropas tirgus. Patērētāju aizsardzības politikā mans mērķis 
būtu ES politikas veidošanā centrālo lomu atvēlēt patērētājiem. Patērētāju tiesību aizsardzības 
programma ir visaptverošs satvars rīcībai turpmākajos gados, galvenokārt koncentrējoties uz 
izpildi. Es vēlētos kopā ar citiem komisāriem izstrādāt turpmākas iniciatīvas par banku 
kontiem un produktu drošību un sekmīgi noslēgt sarunas par priekšlikumiem, kas attiecas uz 
alternatīvu strīdu izšķiršanu un strīdu izšķiršanu tiešsaistē.
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5. Kādus konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un 
kāds ir plānotais to iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo 
īpaši attiecībā uz komiteju prioritātēm, kas skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs 
personiski nodrošināsiet, lai likumdošanas priekšlikumi būtu kvalitatīvi?

Apņemos nodrošināt, ka manā pārziņā esošie politikas virzieni tiks izstrādāti, pamatojoties uz 
labu regulatīvo praksi, jo īpaši uz neatkarīgiem zinātniskajiem ieteikumiem, plašu 
apspriešanos ar ieinteresētajām aprindām, rūpīgu juridisku un ekonomisku analīzi, un stingri 
ievērojot proporcionalitātes un subsidiaritātes principus.

ES vajadzētu būt lepnai par tās apņēmību ievērot augstu drošības līmeni un par 
priekšrocībām, ko tas sniedz patērētājiem un uzņēmumiem. Es plānoju balstīties uz manu 
priekšgājēju sekmīgo darbu veselības un patērētāju aizsardzības jomā un to turpināt. 
Pašreizējos ekonomikas krīzes apstākļos ir nepieciešama nepārtrauktība, lai izpildītu saistības, 
ko Komisija uzņēmās, sākoties tās pilnvaru laikam, un lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus.

Tiek īstenotas vairākas likumdošanas procedūras, pie kurām es turpināšu aktīvu darbu, tostarp 
par priekšlikumiem, kas attiecas uz alternatīvo strīdu izšķiršanu un strīdu izšķiršanu tiešsaistē, 
specializētajiem pārtikas produktiem, pārrobežu draudiem veselībai, klīnisko izpēti un 
medicīnas ierīcēm. Lai gan es pilnībā apzinos, ka šie jautājumi ir sensitīvi, esmu gatavs 
Parlamentam sniegt jebkādu palīdzību, lai būtu iespējams šos priekšlikumus pieņemt šajā 
Parlamenta pilnvaru laikā.

Es turklāt plānoju nākt klajā ar vairākiem svarīgiem tiesību aktu priekšlikumiem, piemēram, 
par tabaku, produktu drošību, banku kontiem, dzīvnieku zālēm, pārtikas higiēnu, dzīvnieku 
klonēšanu un jauniem pārtikas produktiem. Prioritārā kārtībā es sagatavošu tik ļoti 
nepieciešamo likumdošanas priekšlikumu, ar ko nosaka finanšu izdevumu shēmu pārtikas un 
dzīvnieku barības jomā 2014. - 2020. gadam, un nodrošināšu, ka arī šajā jomā izdevumi tiek 
mērķorientēti uz darbībām, kurām ir augsta un labi redzama ES pievienotā vērtība. Šis 
priekšlikums būtu jāuzskata par daļu no pārskatīšanas dokumentu kopuma, kas attiecas uz 
dzīvnieku veselību, augu veselību, sēklām un oficiālo kontroli pārtikas apritē. Vēl viena mana 
tūlītēja prioritāte ir priekšlikums par tabaku, attiecībā uz kuru es vēlos ieņemt vērienīgu, taču 
arī līdzsvarotu nostāju, novēršot nepilnības pašreizējos tiesību aktos, lai sekmētu tabakas un 
saistīto izstrādājumu iekšējā tirgus darbību un nodrošinātu augstu veselības aizsardzības 
līmeni, ievērojot Līgumā noteiktos ierobežojumus. Ja mani apstiprinās komisāra amatā, es 
plānoju šo priekšlikumu iesniegt kolēģijai, cik drīz vien iespējams.

Pacientu drošība iepriekš nav pietiekami strauji uzlabojusies, un šobrīd pastāvošie fiskālie 
ierobežojumi palielina draudus, ka tā varētu pasliktināties. Pamatojoties uz plānoto ziņojumu, 
mans mērķis ir izstrādāt ar dalībvalstīm kopīgu rīcības plānu.

Manā pilnvaru laikā es galvenokārt koncentrētos uz esošo tiesību aktu un tiesību ātru 
īstenošanu un stingru izpildi. Izpilde ir būtiska efektīvā politikas veidošanā un vēl jo vairāk 
laikā, kad resursi ir ierobežoti. Tā ir būtiska gan patērētājiem, kuru tiesības būtu jāīsteno, gan 
uzņēmumiem, kuriem tā nodrošina vienādus spēles noteikumus. Izpildes un tiesiskās 
aizsardzības uzlabošana ir arī viena no četrām prioritātēm Patērētāju tiesību aizsardzības 
programmā, kas nosaka patērētāju aizsardzības politikas stratēģiju nākamajos gados. Esmu 
pārliecināts, ka mums ir kopīgi jāmeklē veidi, kā pastiprināt izpildi un panākt efektīvāku 
tiesību aizsardzības sistēmu, tostarp alternatīvo strīdu izšķiršanu un strīdu izšķiršanu 
tiešsaistē, kā arī kolektīvo tiesisko aizsardzību.
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Veselības jomā es turpināšu svarīgo darbu, lai dalībvalstīm sniegtu atbalstu to veselības 
sistēmas reformās, balstoties uz kopīgām vērtībām – universālumu, piekļuvi kvalitatīvai 
veselības aprūpei, taisnīgumu un solidaritāti. Ņemot vērā pašreizējo ekonomikas situāciju, 
iedzīvotāju novecošanos un veselības aprūpes tehnoloģiju augošās izmaksas, veselības 
aprūpes sistēmas ir nonākušas grūtībās.

Augstas kvalitātes tiesību aktu priekšlikumiem ir izšķiroša nozīme, lai pēc iespējas labāk 
nodrošinātu pacientu un patērētāju aizsardzību, kā arī sekmētu darbavietu radīšanu, 
pateicoties inovācijas veicināšanai, un tādējādi uzlabotu Eiropas rūpniecības konkurētspēju. 
Man ir pieredze juridiskā un akadēmiskā darbā un ilggadēja pieredze politiskā darbībā 
vienlaikus valsts valdībā un parlamentā. Šī pieredze man lieti noderētu, lai vēl vairāk uzlabotu 
attiecīgo priekšlikumu kvalitāti, nodrošinot, ka tie ir pamatoti ar augstas kvalitātes ietekmes 
novērtējumiem.


