
- 1 -

PL

ODPOWIEDZI KANDYDATA NA KOMISARZA

NA PYTANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Tonio BORG

(Zdrowie i polityka konsumencka)

Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pańskich kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłby Pan odpowiedzialny? Co skłania Pana do ubiegania się to 
o stanowisko? W jaki sposób może Pan wykazać przed Parlamentem Europejskim 
swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność prowadzona w 
przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie poddawać w wątpliwość 
sprawowanych przez Pana obowiązków w Komisji?

Przez ostatnie 20 lat pełniłem szereg funkcji w parlamencie i rządzie Malty – byłem m.in. 
ministrem spraw zagranicznych, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych oraz środowiska, 
wicepremierem, a także członkiem Izby Reprezentantów, a od kilku lat jej liderem 
(koordynatorem prac parlamentu z ramienia rządu).

Miałem dzięki temu okazję zajmować się wieloma obszarami integracji europejskiej, co 
pogłębiło moje przekonanie, że Europa jest najsilniejsza w tych dziedzinach, w których 
stanowi jedność. Tak mały kraj, jakim jest Malta, czerpie największe korzyści z powiązania 
swojego systemu gospodarczego i politycznego z systemami sąsiadów. Dlatego też przez 
ponad trzy dekady zdecydowanie zabiegałem o przystąpienie Malty do UE i 
współuczestniczyłem w przygotowaniu do niego jako członek komitetu wspólnego 
Parlamentu Europejskiego i maltańskiej Izby Reprezentantów. Odpowiadałem również za 
wprowadzenie wspólnotowego dorobku prawnego w dziedzinie sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych do przepisów prawa maltańskiego.

Co najważniejsze, przez całą moją karierę polityczną broniłem wartości europejskich 
określonych w Traktatach i wyrażonych obecnie w najpełniejszej formie w Karcie praw 
podstawowych.

Jako wicepremier i lider Izby Reprezentantów regularnie zajmowałem się kwestiami zdrowia 
i ochrony konsumentów. Zagadnienia te stanowią nieodłączny element solidarności, która 
jako wartość stanowi fundament UE i wymaga zdecydowanej obrony, szczególnie w 
kontekście obecnych oszczędności budżetowych.

Uważam, że z uwagi na moje doświadczenie w działalności politycznej na Malcie – która, 
jako małe państwo, zawsze musiała polegać na bliskiej współpracy z innymi krajami – a także 
moje wykształcenie i doświadczenie prawnicze oraz długoletni udział w opracowywaniu 
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aktów prawnych w rozmaitych dziedzinach i negocjowaniu ich treści posiadam wszelkie 
kompetencje konieczne do opracowywania i skutecznego wdrażania polityki UE.

Całkowicie gwarantuję moją uczciwość i niezależność zawodową. Wypełniłem i 
udostępniłem publicznie oświadczenie o braku konfliktu interesów, przewidziane w Kodeksie 
postępowania komisarzy. Zobowiązuję się aktualizować to oświadczenie co najmniej raz w 
roku i przy każdej zmianie okoliczności będących jego podstawą.

Jestem w pełni świadomy obowiązków określonych w Traktatach (art. 17 ust. 3 TUE, art. 245 
TFUE), w szczególności przepisów zakazujących komisarzom przyjmowania instrukcji od 
jakiegokolwiek rządu bądź innego organu, oraz zobowiązuję się do pełnego przestrzegania 
tych przepisów.

Jestem również świadomy treści art. 245 TFUE i zobowiązuję się do pełnego przestrzegania 
jego przepisów, zawierających podstawowe gwarancje niezależności i zasad etycznych, 
których muszą przestrzegać członkowie Komisji, w szczególności obowiązku powstrzymania 
się od wszelkich czynności niezgodnych z charakterem ich funkcji, zakazu wykonywania 
jakiejkolwiek zarobkowej lub niezarobkowej działalności zawodowej podczas pełnienia 
funkcji, a także zobowiązania do uczciwości i roztropności przy obejmowaniu pewnych 
stanowisk lub przyjmowaniu pewnych korzyści po zakończeniu funkcji. Uroczyście 
zobowiązuję się do przestrzegania norm etycznych określonych w art. 245 TFUE i Kodeksie 
postępowania komisarzy, przyjętym w kwietniu 2011 r.

Zobowiązuję się do unikania wszelkich stanowisk lub sytuacji, które mogłyby podać w 
wątpliwość moją niezależność, bezstronność i dyspozycyjność wobec Komisji, a w 
szczególności do powstrzymania się od obejmowania jakichkolwiek stanowisk publicznych i 
od wykonywania jakiejkolwiek, zarobkowej lub niezarobkowej, działalności zawodowej.

Już w 1998 r., obejmując stanowisko ministra w rządzie Malty, zerwałem wszelkie 
powiązania z moją kancelarią i praktyką prawniczą. Nie posiadam żadnych udziałów w 
działalności gospodarczej.

Zobowiązuję się informować przewodniczącego Komisji o każdej sytuacji, która mogłaby 
spowodować konflikt interesów w wykonywaniu moich obowiązków urzędowych.
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Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem 
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłby Pan swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznałby się Pan za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 
podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Panu 
departamentów?

Zobowiązuję się wziąć na siebie odpowiedzialność polityczną za działania Dyrekcji 
Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów zgodnie z zasadą kolegialności oraz wypełniać swoje 
zadania w pełnej współpracy z pozostałymi członkami kolegium. Stawiam sobie za cel 
wspieranie silnego wymiaru kolegialności w ramach kolegium komisarzy. Uważam, że ten 
obowiązek spoczywa w szczególności na mnie ze względu na charakter obszaru kompetencji 
związanego ze stanowiskiem, do którego zgłoszono moją kandydaturę. Skuteczna polityka 
zdrowotna i konsumencka wymaga ścisłej współpracy z wieloma innymi komisarzami, 
bowiem kwestie z nią związane powinny znajdować odzwierciedlenie we wszystkich innych 
obszarach polityki. Z satysfakcją podejmę to wyzwanie, ponieważ w ciągu całej mojej kariery 
politycznej konsekwentnie dążyłem do dialogu i porozumienia zarówno z moimi 
współpracownikami, jak i przeciwnikami politycznymi. Doświadczenie to będzie mi 
przydatne w pracach kolegium komisarzy.

Jestem zwolennikiem demokracji parlamentarnej. Tego rodzaju system działa na Malcie, 
gdzie rząd jest powoływany przez parlament, a jego członkami są osoby zasiadające w 
parlamencie. Dzięki temu mam duże doświadczenie w zakresie odpowiedzialności przed 
parlamentem i szerokiej współpracy z nim. Zasada odpowiedzialności władzy wykonawczej 
przed przedstawicielami narodu jest fundamentem europejskiej demokracji. Do takiego 
przekonania doszedłem w toku mojej kariery politycznej na Malcie, szczególnie pełniąc – do 
dzisiejszego dnia – obowiązki członka rady ministrów i jednocześnie lidera Izby 
Reprezentantów. Temu przekonaniu zamierzam też pozostać wierny, przyjmując na siebie 
pełną odpowiedzialność polityczną przed Parlamentem Europejskim.

Zobowiązuję się do zapewnienia konstruktywnego dialogu politycznego z Parlamentem 
Europejskim, jego komisjami i posłami, opartego na otwartości, przejrzystości, wzajemnym 
zaufaniu, bieżącej sprawozdawczości i wymianie informacji, tak aby umożliwić Parlamentowi 
skuteczne wykonywanie jego zadań w zakresie nadzoru demokratycznego. W szczególności 
uważam, że kluczową kwestią jest rozpoczęcie dialogu na wczesnym etapie tworzenia 
polityki, tak aby umożliwić autentyczne odzwierciedlenie poglądów obywateli europejskich 
za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego. Zapewniam, że moje stosunki z Dyrekcją 
Generalną ds. Zdrowia i Konsumentów będą opierać się na lojalności, zaufaniu, 
przejrzystości, dwustronnym przepływie informacji i wzajemnej pomocy.
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3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pan gotowy poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z 
planowanymi inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pan gotowy 
udostępnić Parlamentowi informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Pełniąc rozmaite funkcje polityczne na Malcie, przekonałem się o fundamentalnym znaczeniu 
przejrzystości w stosunku do parlamentu. Zamierzam utrzymać to podejście w stosunku do 
Parlamentu Europejskiego. W pełni zobowiązuję się do bliskiej współpracy 
międzyinstytucjonalnej, mając na uwadze jej znaczenie nie tylko dla zapewnienia wysokiej 
jakości i szybkości podejmowania decyzji, ale także dla zwiększenia legitymacji 
demokratycznej i rozliczalności władz publicznych. Zobowiązuję się do pełnego wdrożenia 
przepisów Umowy ramowej w odniesieniu do większej otwartości w celu zwiększenia 
przejrzystości i poprawy przepływu informacji pomiędzy Parlamentem a Komisją.

Ponieważ do końca bieżącej kadencji Parlamentu pozostało niewiele czasu, w ramach swojej 
misji zamierzam skoncentrować się szczególnie na zapewnieniu przedłożenia bieżących lub 
zaplanowanych wniosków ustawodawczych. Jestem zatem gotowy do bliskiego i stałego 
dialogu na temat tych wniosków z Parlamentem oraz jego komisjami i członkami.

W okresie, gdy Europa stara się sprostać wielkim wyzwaniom i poszukuje sposobów 
uzyskania większej reprezentatywności i legitymacji demokratycznej, nie można zaniedbać 
dążenia do silniejszego zaangażowania się we współpracę z Parlamentem Europejskim. Jako 
uczestnik procesu legislacyjnego na Malcie zawsze byłem świadom, jak istotne dla 
efektywnego kształtowania polityki są należyte konsultacje. Na szczeblu europejskim jest to 
jeszcze ważniejsze, ponieważ mamy do pokonania przepaść dzielącą nas od naszych 
obywateli. Wymaga to ciężkiej pracy, a może tego w skuteczny i demokratyczny sposób 
dokonać tylko instytucja reprezentująca obywateli.

W pełni zobowiązuję się do ścisłej i stałej współpracy z Parlamentem oraz jego komisjami i 
posłami, a w szczególności z Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów oraz Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stała, otwarta i konstruktywna 
współpraca międzyinstytucjonalna, wykraczająca daleko poza proces ustawodawczy, jest 
niezbędna dla zapewnienia dobrego funkcjonowania systemu instytucjonalnego UE. 
Zamierzam z pełnym zaangażowaniem uczestniczyć w stałym, regularnym dialogu, opisanym 
w Umowie ramowej, uczestniczyć regularnie w posiedzeniach komisji Parlamentu, zapewniać 
bezpośrednią wymianę informacji z ich przewodniczącymi oraz zawsze być do dyspozycji w 
sprawie spotkań dwustronnych i bezpośrednich kontaktów z członkami komisji.

Jeśli chodzi o działania podejmowane w związku ze stanowiskami Parlamentu, zobowiązuję 
się do pełnej realizacji Umowy ramowej w tym zakresie. Zamierzam również w pełni 
realizować postanowienia Umowy ramowej dotyczące udostępniania informacji i 
dokumentów, szczególnie zważywszy na fakt, że w dziedzinie zdrowia i polityki 
konsumenckiej Parlament posiada wraz z Radą pełne uprawnienia jako współustawodawca.
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Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi

4. Jakie są priorytety, do realizacji których będzie Pan dążył w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, dotychczasowe 
zobowiązania poczynione przez Komisję Europejską, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
wzrostem?

Przede wszystkim będę się starał wspierać nadrzędny cel Unii, którym jest zdecydowana 
reakcja na obecny kryzys gospodarczy, oraz przyczyniać się do osiągnięcia tego celu. 
Działania te są niezwykle istotne dla wiarygodności procesu integracji.

Odpowiednie ramy regulacyjne mają zasadnicze znaczenie dla niektórych kluczowych 
sektorów gospodarki UE, takich jak żywność, produkty farmaceutyczne, wyroby medyczne, 
kosmetyki i szeroko rozumiana ochrona konsumentów. Moim celem będzie objęcie 
pierwszoplanowej roli w utrzymaniu i rozwijaniu tych ram, a także dążenie – za pomocą 
odpowiednich reform – do poprawy konkurencyjności w tych sektorach, gdyż są one 
szczególnie ważne w czasie jednego z największych kryzysów społeczno-gospodarczych w 
Europie.

Będę przywiązywał szczególną wagę do sektora opieki zdrowotnej. Systemy opieki 
zdrowotnej znajdują się dziś pod olbrzymią presją ze względu na trudną sytuację gospodarczą 
państw członkowskich. Chciałbym z nimi współpracować w celu zapewnienia stabilności 
tych systemów, w oparciu o wspólne wartości, takie jak uniwersalność, dostęp do wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej, równość i solidarność, tak aby systemy te były bardziej przejrzyste 
i ponosiły odpowiedzialność wobec pacjentów. Wszyscy pacjenci powinni na tym skorzystać.
Będę również kładł nacisk na zapewnienie należytego wdrażania niedawno przyjętych 
przepisów dotyczących produktów farmaceutycznych oraz na współpracę z Parlamentem i 
Radą w zakresie przeglądu przepisów, między innymi dotyczących wyrobów medycznych lub 
badań klinicznych, mając na uwadze nadrzędną zasadę bezpieczeństwa pacjentów. Dołożę 
również wszelkich starań, aby jak najszybciej przedstawić wniosek dotyczący przeglądu 
dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych, którego celem jest zabezpieczenie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego tytoniu i wyrobów tytoniowych, a równocześnie 
zapewnienie lepszej ochrony całego społeczeństwa, a w szczególności młodzieży.

W sektorze rolno-spożywczym moim najważniejszym priorytetem będzie ukończenie prac 
rozpoczętych przez moich poprzedników w kwestii łańcucha żywnościowego oraz 
zaktualizowanie, poprawienie i uproszczenie dalece uregulowanego rynku wewnętrznego w 
handlu zwierzętami, roślinami, nasionami, żywnością i paszą. Wysoki poziom ochrony ma 
ogromne znaczenie dla naszych konsumentów, a także dla wiarygodności tych sektorów i ich 
zdolności do zapewnienia bezpiecznych warunków handlu, ale możemy i powinniśmy zrobić 
więcej, aby przepisy były prostsze, a ich stosowanie, kontrolowanie i zarządzanie nimi –
łatwiejsze, tak dla podmiotów gospodarczych, jak i dla władz publicznych. Musimy też 
zagwarantować, że nasz wysoki poziom ochrony będzie obowiązywał również w odniesieniu 
do żywności przywożonej z państw trzecich.

Zaufanie obywateli do rynku jest niezwykle istotne, ponieważ wpływa na konsumpcję, a tym 
samym przyczynia się do wzrostu gospodarczego, zważywszy, że wydatki konsumentów 
stanowią 56% unijnego PKB. Bezpieczny rynek europejski jest niezbędny do wzmocnienia 
tego zaufania. Jeśli chodzi o ochronę konsumentów, będę dążył do tego, by przysługujące im 
prawa były kluczowym punktem polityki UE. Europejski program na rzecz konsumentów 
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zapewnia kompleksowe ramy działania w najbliższych latach, koncentrując się szczególnie na 
egzekwowaniu. Wraz z innymi komisarzami opracuję kolejne inicjatywy dotyczące 
rachunków bankowych i bezpieczeństwa produktów oraz doprowadzę do pomyślnego 
zakończenia negocjacji nad wnioskami dotyczącymi alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów oraz ich rozstrzygania przez internet.
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5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pan przedstawić 
i zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pan konkretnie zobowiązać, 
w szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych, które obejmuje 
Pana przedmiot działalności? W jaki sposób ze swej strony zapewni Pan wysoką 
jakość projektów legislacyjnych?

Jestem zdecydowany dopilnować, aby polityka w moim obszarze była realizowana zgodnie z 
wyważoną praktyką regulacyjną, a w szczególności na podstawie niezależnych opinii 
naukowych, szeroko zakrojonych konsultacji z zainteresowanymi stronami, rzetelnych analiz 
prawnych i ekonomicznych oraz przy ścisłym przestrzeganiu zasad proporcjonalności i 
pomocniczości.

UE może być dumna ze swojego przywiązania do wysokich standardów bezpieczeństwa oraz 
korzyści, jakie przynosi to konsumentom i przedsiębiorstwom. Mam zamiar kontynuować 
cenne działania moich poprzedników w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów oraz 
korzystać z efektów tych działań. W czasie obecnego kryzysu gospodarczego potrzebna nam 
jest ciągłość, tak abyśmy mogli wywiązać się z zobowiązań podjętych na początku mandatu 
Komisji i osiągnąć wspólne cele.

Zamierzam aktywnie wspierać szereg toczących się procedur ustawodawczych dotyczących 
wniosków w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, rozstrzygania sporów 
przez internet, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, transgranicznych zagrożeń 
dla zdrowia, badań klinicznych oraz wyrobów medycznych. Choć w pełni zdaję sobie sprawę 
z wrażliwego charakteru tych kwestii, jestem gotów udzielić wszelkiej pomocy Parlamentowi, 
aby umożliwić przyjęcie tych wniosków jeszcze w trakcie obecnej kadencji.

Mam także zamiar przedłożyć szereg ważnych wniosków legislacyjnych dotyczących między 
innymi tytoniu, bezpieczeństwa produktów, rachunków bankowych, leków weterynaryjnych, 
higieny żywności, klonowania zwierząt oraz nowej żywności. W pierwszej kolejności zaś 
przedstawię niezwykle potrzebny wniosek ustawodawczy ustanawiający ramy wydatków 
finansowych w obszarze żywności i pasz w latach 2014–2020 i dopilnuję, aby również w tym 
obszarze wydatki były kierowane na działania przynoszące znaczącą i wyraźną europejską 
wartość dodaną. Wniosek ten powinien być częścią pakietu przeglądów obejmującego 
zdrowie zwierząt, zdrowie roślin, materiał siewny oraz oficjalne kontrole w ramach łańcucha 
żywnościowego. Moim kolejnym bezpośrednim priorytetem będzie wniosek dotyczący 
tytoniu, w odniesieniu do którego będę realizował ambitną, a zarazem wyważoną strategię, 
starając się równocześnie wyeliminować niedociągnięcia obecne w obowiązujących 
przepisach, aby ułatwić funkcjonowanie rynku wewnętrznego w handlu tytoniem i wyrobami 
tytoniowymi oraz zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia w granicach wyznaczonych 
Traktatem. Jeżeli moja kandydatura na stanowisko komisarza zostanie zatwierdzona, 
zamierzam przedstawić ten wniosek pod obrady kolegium tak szybko, jak to możliwe.

Tempo poprawy bezpieczeństwa pacjentów nie było dotychczas zadowalające, a utrzymujące 
się ograniczenia budżetowe zwiększają ryzyko dalszego pogorszenia się sytuacji w tym 
zakresie. Na podstawie przygotowywanego właśnie sprawozdania będę dążył do opracowania 
wspólnego planu działania z państwami członkowskimi.

Kluczowym punktem mojego mandatu będzie sprawne wdrożenie i ścisłe egzekwowanie 
obowiązujących przepisów i praw. Ich egzekwowanie ma zasadnicze znaczenie dla 
skutecznego realizowania polityki, szczególnie w okresie, gdy dostępne zasoby są tak 
ograniczone. Jest to ważne zarówno dla konsumentów, których prawa powinny być 
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stosowane, jak i dla przedsiębiorstw, którym zapewnia to równe warunki działania. Poprawa 
egzekwowania przepisów oraz środków dochodzenia roszczeń jest też jednym z czterech 
priorytetów nowego programu na rzecz konsumentów określającego strategię działań 
politycznych w obszarze ochrony konsumentów na nadchodzące lata. Uważam, że 
powinniśmy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób można usprawnić egzekwowanie 
przepisów oraz doprowadzić do stworzenia skuteczniejszych systemów dochodzenia 
roszczeń, w tym alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz ich rozstrzygania przez 
internet, a także powództw zbiorowych.

W kwestii zdrowia będę kontynuował ważne działania polegające na wspieraniu państw 
członkowskich w reformie systemów opieki zdrowotnej, na podstawie wspólnych wartości, 
takich jak uniwersalność, dostęp do wysokiej jakości opieki, równość i solidarność. Obecne 
warunki gospodarcze w połączeniu ze starzeniem się społeczeństwa oraz rosnącymi kosztami 
technologii medycznej zwiększają presję na systemy opieki zdrowotnej.

Wysoka jakość wniosków legislacyjnych ma ogromne znaczenie dla zapewnienia 
optymalnych korzyści dla pacjentów i konsumentów, ale także dla tworzenia miejsc pracy 
poprzez wspieranie innowacji, a tym samym poprawę konkurencyjności europejskiego 
przemysłu. Moja osoba łączy doświadczenie prawnika, wykładowcy, a od wielu lat także 
polityka działającego równocześnie w rządzie i w parlamencie narodowym. Chciałbym 
wykorzystać to doświadczenie, aby przyczynić się do poprawy jakości wniosków 
wchodzących w zakres moich kompetencji, gwarantując równocześnie, że będą one opierały 
się na doskonale przygotowanych ocenach skutków.


