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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST

VAN HET EUROPEES PARLEMENT VOOR KANDIDAAT-
COMMISSARIS

Tonio BORG

(Gezondheid en consumentenbeleid)

Algemene bekwaamheid, Europese inzet en onafhankelijkheid

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor 
het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het 
Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn?
Welke is uw motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het 
Europees Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw 
vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de 
uitoefening van uw plichten binnen de Commissie?

Ik heb in de afgelopen 20 jaar tal van functies bekleed in het parlement en de regering van 
Malta, onder andere als minister van Buitenlandse Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken en 
Milieu, als vicepremier en als lid en, sinds een aantal jaren, als voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers.

Daardoor heb ik mij vertrouwd kunnen maken met heel wat gebieden van de Europese 
integratie en is mijn overtuiging gegroeid dat de kracht van Europa schuilt in eendracht. Een 
klein land als Malta is het meest gebaat bij bundeling van zijn economische en politieke 
krachten met die van zijn buren. Daarom ben ik gedurende ruim drie decennia een vurig 
pleitbezorger geweest voor het EU-lidmaatschap van Malta, aan de voorbereiding waarvan ik 
heb meegewerkt als lid van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Malta. Voorts ben ik 
verantwoordelijk geweest voor de opneming van het acquis communautaire inzake justitie en 
binnenlandse zaken in het Maltese recht.

Mijn hele politieke carrière lang heb ik mij ingezet voor de fundamentele Europese waarden 
zoals die zijn neergelegd in de Verdragen, en nu in hun puurste vorm in het Handvest van de 
grondrechten.

Als vicepremier en als voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers heb ik 
regelmatig met gezondheidszaken en consumentenbescherming te maken gehad. Deze 
aangelegenheden zijn onlosmakelijk verbonden met solidariteit – één van de pijlers van de EU 
en een waarde die met kracht moet worden verdedigd, in het bijzonder in het huidige klimaat 
van begrotingsdiscipline.
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Ik ben van oordeel dat ik dankzij mijn politieke ervaring in Malta, dat vanwege zijn 
kleinschaligheid altijd op nauwe samenwerking met andere landen aangewezen is geweest; 
mijn professionele achtergrond als jurist, en mijn jarenlange ervaring met het opstellen van en 
onderhandelen over wet- en regelgeving op uiteenlopende gebieden voldoende toegerust ben 
om EU-beleid uit te stippelen en met succes ten uitvoer te leggen.

Ik garandeer dat ik volkomen integer en onafhankelijk zal functioneren. Zoals bepaald in de 
gedragscode voor commissarissen, heb ik een verklaring omtrent mijn belangen ingevuld en 
openbaar gemaakt. Ik zal deze ten minste eenmaal per jaar bijwerken en wanneer zich 
veranderingen voordoen.

Ik ben mij bewust van verplichtingen die uit de Verdragen (artikel 17, lid 3, VEU en artikel 
245 VWEU) voortvloeien, met name dat de leden van de Commissie geen instructies van 
enige regering, instelling, orgaan of instantie aanvaarden, en verbind mij ertoe deze volledig 
na te komen.

Ik ben mij tevens bewust van artikel 245 VWEU en verbind mij ertoe de daarin vervatte 
fundamentele waarborgen voor de onafhankelijkheid van de leden van de Commissie en 
ethische beginselen te eerbiedigen, in het bijzonder de verplichting zich te onthouden van 
iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van het ambt en geen andere 
beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, te verrichten, en eerlijkheid en kiesheid te 
betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van de 
ambtsperiode. Ik verbind mij er plechtig toe de gedragsnormen na te leven die zijn neergelegd 
in artikel 245 VWEU en in de gedragscode voor commissarissen van april 2011.

Ik verbind mij ertoe iedere situatie te vermijden die mijn onafhankelijkheid, mijn 
onpartijdigheid en mijn beschikbaarheid voor de Commissie in twijfel zou kunnen trekken, en 
in het bijzonder af te zien van elk openbaar ambt of andere beroepswerkzaamheden, al dan 
niet tegen beloning.

Reeds in 1998, toen ik minister werd in de regering van Malta, heb ik alle banden met mijn 
advocatenkantoor en -praktijk verbroken. Ik heb geen zakelijke belangen van welke aard dan 
ook.

Ik verbind mij ertoe de voorzitter van de Commissie op de hoogte te stellen als zich bij de 
uitoefening van mijn ambt een belangenconflict voordoet.
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Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement en zijn 
commissies

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording 
willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?

Ik neem de politieke verantwoordelijkheid op mij voor de werkzaamheden van het 
directoraat-generaal Gezondheid en consumenten volgens het beginsel van collegialiteit, en 
zal mijn taak vervullen in nauwe samenwerking met de andere leden van het college. Mijn 
streven daarbij, is een hoge mate van collegialiteit binnen het college van commissarissen te 
bevorderen. Dit volgt a fortiori uit de aard van de portefeuille waarvoor ik wordt 
voorgedragen. Een goed gezondheids- en consumentenbeleid voeren vereist nauwe 
samenwerking met tal van andere commissarissen om te waarborgen dat die aangelegenheden 
op alle beleidsterreinen hun weerslag vinden. Ik heb gedurende mijn hele politieke carrière 
groot belang gehecht aan een cultuur van dialoog en consensus met zowel mijn collega's als 
mijn politieke tegenstanders, en dat zal mij binnen het college van commissarissen goed van 
pas komen.

Ik ben zelf een parlementariër. De Maltese regering is een parlementaire executieve. De leden 
ervan zijn afkomstig uit en hebben zitting in het parlement. Ik heb dan ook een ruime ervaring 
met verantwoording afleggen voor en permanent samenwerken met het parlement. Het 
beginsel van verantwoording van de uitvoerende macht tegenover de vertegenwoordigers van 
het volk is een hoeksteen van de Europese democratie. Gedurende mijn hele politieke carrière 
in Malta heb ik hiernaar gehandeld, in het bijzonder bij de gelijktijdige uitoefening van de 
functies van minister en voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers – functies die 
ik overigens nog steeds bekleed. Ik zou op dezelfde voet doorgaan en tegenover het Europees 
Parlement volledige politieke verantwoordelijkheid dragen.

Om het Europees Parlement in staat te stellen zijn democratische controle doeltreffend uit te 
oefenen, verbind ik mij tot een constructieve politieke dialoog met het Parlement, zijn 
commissies en zijn leden, op basis van openheid, transparantie, wederzijds vertrouwen, 
regelmatige rapportering en informatie-uitwisseling. Ik ben met name overtuigd van het 
belang van dialoog in het beginstadium van de totstandkoming van beleid, opdat dit een 
getrouwe afspiegeling zou zijn van de mening van de Europese burgers zoals die door het 
Europees Parlement tot uiting wordt gebracht. Ik verzeker met stelligheid dat de relatie tussen 
mijzelf en het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten gebaseerd zal zijn op 
loyaliteit, vertrouwen, transparantie en wederzijdse informatieverstrekking en bijstand.
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3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in 
het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met 
betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het 
Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?

In mijn verschillende politieke functies in Malta ben ik altijd doordrongen geweest van het 
kapitale belang van transparantie tegenover het parlement, en dat zal tegenover het Europees 
Parlement niet anders zijn. Ik sta volledig achter intensieve samenwerking tussen de 
instellingen, niet alleen om snel tot kwalitatieve besluiten te komen, maar ook om de 
legitimiteit en de rekenschap van het openbaar bestuur te versterken. Ik verbind mij ertoe het 
Kaderakkoord voor grotere openheid volledig na te leven en meer transparantie en een vlotte 
informatiedoorstroming na te streven.

Gelet op de beperkte beschikbare tijd tot het einde van de zittingsperiode van dit Parlement, 
zou ik mijn mandaat in belangrijke mate toespitsen op het voltooien van lopend of komend 
wetgevend werk. Ik ben bereid om over de betrokken voorstellen op een nauwe en 
permanente manier de dialoog aan te gaan met het Parlement, zijn commissies en zijn leden.

Nu Europa voor enorme uitdagingen staat en eraan werkt zijn representativiteit en legitimiteit 
te versterken, is meer samenwerking met het Europees Parlement een absolute noodzaak. Als 
parlementslid in Malta ben ik mij er altijd bewust van geweest hoe belangrijk goed overleg is 
voor een effectieve beleidsvorming. Op Europees niveau geldt dit des te meer, aangezien wij 
ons sterker moeten inspannen om de kloof met de burger te dichten, wat op doeltreffende en 
democratische wijze alleen kan gebeuren met de mensen die onze burgers vertegenwoordigen.

Ik ben vastbesloten om nauw samen te werken en te blijven samenwerken met het Parlement 
en de parlementaire commissies, in het bijzonder de commissie Milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid, de commissie Interne markt en 
consumentenbescherming en de commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling.
Permanente open en constructieve interinstitutionele samenwerking die veel verder gaat dan 
alleen het wetgevingsproces is onontbeerlijk voor de goede werking van het institutionele 
bestel van de EU. Ik zal graag een permanente geregelde dialoog aangaan, zoals in het 
Kaderakkoord omschreven, door regelmatig commissievergaderingen bij te wonen en toe te 
zien op de rechtstreekse informatievoorziening aan de voorzitters van de betrokken 
commissies. Ik zal te allen tijde beschikbaar zijn voor bilaterale bijeenkomsten en 
rechtstreekse communicatie met commissieleden.

Wat de follow-up van de standpunten van het Parlement betreft, verbind ik mij ertoe de 
bepalingen van het Kaderakkoord volledig na te leven. Ook de bepalingen van het 
Kaderakkoord betreffende de verstrekking van informatie en documenten zal ik volledig 
naleven, te meer omdat het Parlement voor de beleidsgebieden gezondheid en 
consumentenbescherming volledige medewetgevende bevoegdheden heeft samen met de 
Raad.
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Beleidskwesties

4. Welke zijn de voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u 
aangeboden portefeuille wilt nastreven, waar nodig rekening houdend met de 
verbintenissen die de Europese Commissie tot dusver is aangegaan, de financiële, 
economische en sociale crisis en de punten van zorg in verband met duurzame 
groei?

Mijn algemene prioriteit is steun te verlenen en een bijdrage te leveren aan wat de allereerste 
ambitie van de EU is: een afdoend antwoord geven op de huidige economische crisis. Dat is 
een kernpunt voor de geloofwaardigheid van het Europese project.

Een geschikt regelgevingskader is van immens belang voor bepaalde sleutelsectoren van de 
economie van de EU, met name voedsel, farmaceutische producten, medische hulpmiddelen, 
cosmetica en consumentenbescherming in het algemeen. Het is mijn streven om een leidende 
rol te spelen voor de handhaving en ontwikkeling van deze kaders, en er tevens op toe te zien 
dat de hervormingen het concurrentievermogen in deze sectoren versterken. Die 
hervormingen zijn des te noodzakelijker nu Europese een van zijn ernstigste economische en 
sociale crises doormaakt.

Het is mijn bedoeling bijzondere aandacht te besteden aan de zorgsector. De zorgstelsels staan 
momenteel door de economische problemen in de lidstaten onder zware druk. Ik wil met de 
lidstaten samenwerken om de houdbaarheid van de zorgstelsels in de EU te waarborgen, op 
basis van de gedeelde waarden van universaliteit, toegang tot hoogwaardige zorg, 
rechtvaardigheid en solidariteit. De transparantie en de verantwoordingsplicht van de stelsels 
ten opzichte van de patiënt moeten worden versterkt. Daarvan zullen alle patiënten profiteren.
Het accent ligt daarbij wat mij betreft ook op de correcte uitvoering van de onlangs 
aangenomen wetgeving inzake farmaceutische producten en op de samenwerking met het 
Parlement en de Raad bij de herziening van de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en 
klinische proeven, waarbij de veiligheid van de patiënt op de eerste plaats komt. Ik zal mijn 
uiterste best doen om snel met een voorstel te komen voor een herziening van de richtlijn 
tabaksproducten. Doel daarvan is de werking van de interne markt voor tabak en aanverwante 
producten te verbeteren en het publiek, vooral jongeren, beter te beschermen.

Wat de landbouw- en voedingssector betreft, zou mijn eerste prioriteit zijn om het door mijn 
voorgangers aangevangen werk op het gebied van de voedselketen af te ronden, en onze sterk 
gereguleerde interne markt voor dieren, planten, zaden, voedsel en diervoeder te actualiseren, 
te verbeteren en te vereenvoudigen. Een hoog beschermingsniveau is van levensbelang voor 
consumenten, maar ook essentieel voor de geloofwaardigheid van deze sectoren en voor het 
vermogen om onder veilige omstandigheden handel te drijven. We moeten en kunnen echter 
meer doen om de regels simpeler te maken en ervoor te zorgen dat bedrijven en overheden ze 
eenvoudiger kunnen toepassen, controleren en beheren. We moeten er bovendien ook voor 
zorgen dat hetzelfde hoge beschermingsniveau geldt voor voedsel dat uit derde landen wordt 
ingevoerd.

Het vertrouwen van de burgers in de markt is essentieel: het is bepalend voor het verbruik en 
draagt zo bij tot de groei, aangezien consumentenuitgaven 56% van het bbp van de EU 
vertegenwoordigen. Een veilige en betrouwbare Europese markt is cruciaal om dat 
vertrouwen te bevorderen. Wat het consumentenbeleid betreft, zie ik de consument als 
kernpunt van de beleidsvorming in de EU. De consumentenagenda biedt een alomvattend 
kader voor maatregelen in de komende jaren, waarbij het accent vooral op de handhaving ligt.
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Samen met andere commissarissen wil ik verdere initiatieven ontwikkelen op het gebied van 
bankrekeningen en productveiligheid, en de onderhandelingen over de voorstellen voor 
alternatieve geschillenbeslechting en onlinegeschillenbeslechting tot een goed einde brengen.
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5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u voornemens 
voor te leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen 
kunt u doen vooral ten aanzien van de prioriteiten van de commissies die onder uw 
bevoegdheid zouden vallen? Hoe zou u persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit 
van wetsvoorstellen?

Ik zal erop toezien dat het onder mijn verantwoordelijkheid vallende beleid wordt ontwikkeld 
op basis van goede regelgevingspraktijken, met name wetenschappelijk advies, breed overleg 
met belanghebbenden, grondige juridische en economische analyse en strikte naleving van de 
beginselen van evenredigheid en subsidiariteit.

De EU mag trots zijn op haar gehechtheid aan een hoog veiligheidsniveau en de voordelen die 
dat meebrengt voor consumenten en bedrijven. Ik zal mijn best doen het goede werk voort te 
zetten dat mijn voorgangers op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming 
hebben verricht. In de huidige economische crisis is continuïteit nodig, willen we de beloften 
die we aan het begin van de ambtsperiode van deze Commissie hebben gedaan, gestand 
kunnen blijven doen en onze gezamenlijke doelstellingen kunnen halen.

Wetgevingsvoorstellen zijn momenteel in behandeling op gebieden als alternatieve 
geschillenbeslechting en onlinegeschillenbeslechting, bijzondere voeding, 
grensoverschrijdende bedreigingen van de volksgezondheid, klinische proeven en medische 
hulpmiddelen. Ik zal mij daar actief mee bezighouden. Ik ben mij er ten volle van bewust dat 
dit gevoelige onderwerpen zijn en ben bereid het Parlement alle nodige steun te bieden om 
deze voorstellen nog tijdens deze zittingsperiode aan te kunnen nemen.

Ik streef er tevens naar een aantal belangrijke wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden 
als tabak, productveiligheid, diergeneesmiddelen, levensmiddelenhygiëne, het klonen van 
dieren en nieuwe voedingsmiddelen. Voorrang heeft daarbij het hoognodige 
wetgevingsvoorstel tot vaststelling van het kader voor de financieringsuitgaven inzake 
voedingsmiddelen en diervoeder voor de periode 2014–2020. Ik zal erop toezien dat ook op 
dit gebied de uitgaven gericht zijn op maatregelen die een aantoonbaar grote EU-meerwaarde 
bieden. Dit voorstel maakt deel uit van het herzieningspakket inzake diergezondheid, 
fytosanitaire vraagstukken, zaaigoed en officiële controle van de voedselketen. Mijn andere 
prioriteit voor de onmiddellijke termijn is het voorstel inzake tabak. Ik streef naar een 
ambitieus, maar evenwichtig voorstel, dat de tekortkomingen van de huidige wetgeving 
aanpakt om de interne markt voor tabak en tabaksproducten beter te laten functioneren en, 
binnen de grenzen die het Verdrag stelt, een hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid te waarborgen. Ik ben voornemens dit voorstel zo snel mogelijk aan het 
College voor te leggen, als ik tot commissaris wordt benoemd.

Er is in het verleden onvoldoende vooruitgang geboekt wat de veiligheid van patiënten 
betreft. Door de aanhoudende begrotingsbeperkingen bestaat het risico van verdere 
achteruitgang. Aan de hand van het binnenkort uit te brengen verslag ben ik van plan samen 
met de lidstaten een gezamenlijk plan uit te werken.

Een centraal punt van mijn mandaat is de snelle tenuitvoerlegging en strikte handhaving van 
de bestaande wetgeving en rechten. Handhaving is een essentiële voorwaarde voor een 
efficiënt beleid, des te meer wanneer de beschikbare middelen beperkt zijn. Handhaving is 
van belang voor de consument, wiens rechten verzekerd moeten zijn, en voor het 
bedrijfsleven, dat belang heeft bij gelijke voorwaarden voor alle spelers. Verbetering van de 
handhavings- en verhaalmechanismen is ook een van de vier prioriteiten van de nieuwe 
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consumentenagenda, waarin de strategie voor het consumentenbeleid voor de komende jaren 
is vastgelegd. Het is mijn overtuiging dat we samen moeten werken aan manieren om de 
handhaving te versterken en effectievere verhaalmogelijkheden tot stand te brengen, 
waaronder alternatieve geschillenbeslechting en onlinegeschillenbeslechting, alsook collectief 
verhaal.

Op gezondheidsgebied zal ik doorgaan met de belangrijke taak om de lidstaten te helpen bij 
de hervorming van hun zorgstelsels op basis van de gedeelde waarden van universaliteit, 
toegang tot hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en solidariteit. De zorgstelsels staan onder 
druk door het huidige economische klimaat in combinatie met de vergrijzing en de stijgende 
kosten van gezondheidstechnologie.

Kwalitatief hoogwaardige wetgevingsvoorstellen zijn essentieel om voordelen voor patiënten 
en consumenten te realiseren, maar ook om werkgelegenheid te creëren door middel van een 
streven naar innovatie en daarmee een verbetering van de concurrentiepositie van het 
Europese bedrijfsleven. Ik heb persoonlijk ervaring als jurist en academicus en heb als 
politicus lange tijd zowel voor de regering als het nationale parlement gewerkt. Op basis van 
deze ervaring wil ik een bijdrage leveren tot de verdere verbetering van de kwaliteit van 
wetgevingsvoorstellen, door erop toe te zien dat het effect ervan terdege is beoordeeld.


