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RESPOSTAS DO COMISSÁRIO INDIGITADO

Tonio BORG

(Saúde e Proteção dos Consumidores)

Competência geral, empenho europeu e independência pessoal

1. Quais são os aspetos das suas qualificações e experiência pessoais que considera 
particularmente relevantes para vir a ser Comissário e promover o interesse geral 
europeu, nomeadamente no domínio pelo qual poderá vir a ser responsável? Quais são 
as suas motivações? Que garantias de independência pode dar ao Parlamento Europeu e 
como tenciona assegurar que nenhuma das suas atividades passadas, presentes ou 
futuras possa levantar dúvidas sobre o desempenho das suas funções na Comissão?

Ocupei diversos cargos no Parlamento e no Governo de Malta nos últimos 20 anos, incluindo 
o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Justiça, da Administração Interna e do 
Ambiente, bem como o cargo de vice-Primeiro-Ministro e membro da Câmara dos 
Representantes, sendo atualmente, e desde há vários anos, o Presidente desta Câmara.

O desempenho destas funções deu-me a oportunidade de trabalhar em diversas áreas da 
integração europeia e reforçou a minha convicção de que a Europa é mais forte quando está 
unida. Um pequeno país como Malta beneficia significativamente da integração do seu 
sistema económico e político com o dos países vizinhos. Por esse motivo, fui um acérrimo 
defensor da adesão de Malta à UE durante mais de três décadas, tendo contribuído para a 
preparação da adesão na qualidade de membro da Comissão Mista do Parlamento Europeu e 
da Câmara dos Representantes de Malta. Fui igualmente responsável pela integração do 
acervo sobre justiça e assuntos internos na legislação maltesa.

Fundamentalmente, em toda a minha carreira política tenho lutado e defendido os valores 
europeus tal como consagrados nos Tratados e cuja máxima expressão se encontra na Carta 
dos Direitos Fundamentais.

Na qualidade de vice-Primeiro-Ministro e de Presidente da Câmara dos Representantes 
participei regularmente no debate sobre questões relativas à saúde e à proteção dos 
consumidores. Estas questões formam parte integrante dos valores de solidariedade em que a 
UE assenta e que devem ser firmemente defendidos, sobretudo no atual contexto de 
austeridade orçamental.

Acredito que a minha experiência política em Malta sempre se baseou, devido à pequena
dimensão do país, numa estreita cooperação com outros países, bem como a minha 
experiência profissional como advogado e a minha longa experiência em matéria de 
elaboração e negociação de legislação sobre um vasto número de temas, poderão 
proporcionar-me os instrumentos necessários para desenvolver e executar com êxito as 
políticas da UE.
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Garanto plenamente a integridade e a independência do meu trabalho. Preenchi a minha 
Declaração de Interesses, como previsto no Código de Conduta dos Comissários, e 
disponibilizei-a publicamente. Comprometo-me a atualizá-la caso ocorram alterações, pelo 
menos uma vez por ano.

Estou perfeitamente ciente das obrigações previstas nos Tratados (artigo 17.º, n.º 3, do 
Tratado da União Europeia e artigo 245.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia), em particular do facto de os Comissários não deverem aceitar instruções de 
nenhum Governo nem de qualquer outra entidade, e comprometo-me a respeitar plenamente 
essas obrigações.

Tenho também conhecimento do disposto no artigo 245.º do TFUE e comprometo-me a 
respeitar plenamente essa disposição, que indica as garantias básicas de independência e os 
princípios éticos que os Comissários devem respeitar, em especial a obrigação de se absterem 
de praticar qualquer ato que seja incompatível com a natureza das suas funções, de não 
exercerem qualquer outra atividade profissional, remunerada ou não, durante o seu mandato, 
bem como de se comprometerem a respeitar os deveres de integridade e de discrição 
relativamente à aceitação de determinadas funções ou benefícios após a cessação do respetivo 
mandato. Comprometo-me solenemente a respeitar as normas éticas definidas no artigo 245.º 
do TFUE e no Código de Conduta dos Comissários adotado em abril de 2011.

Declaro que evitarei qualquer posição ou situação que possa pôr em causa a minha 
independência, imparcialidade ou disponibilidade para com a Comissão, que me absterei em 
especial de ocupar qualquer cargo público ou de exercer qualquer outra atividade profissional, 
remunerada ou não.

Quando assumi funções ministeriais no Governo de Malta, em 1998, rompi todos os laços 
com o meu gabinete e com a minha atividade jurídica. Não tenho interesses comerciais de 
nenhum tipo.

Comprometo-me a informar o Presidente da Comissão sobre qualquer situação que seja 
suscetível de criar um conflito de interesses no âmbito do exercício das minhas funções.
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Gestão do pelouro e cooperação com o Parlamento Europeu e as suas comissões

2. De que modo avaliaria o seu papel, enquanto membro do Colégio de Comissários?
Em que sentido se consideraria responsável e obrigado a prestar contas, perante o 
Parlamento, por ações suas ou dos seus serviços?

Comprometo-me a assumir a responsabilidade política pelas atividades da Direção-Geral da 
Saúde e dos Consumidores em conformidade com o princípio da colegialidade e a 
desempenhar as minhas funções em plena cooperação com os outros membros do Colégio de 
Comissários. Pretendo apoiar uma colegialidade forte no seio do Colégio dos Comissários e 
penso que essa tarefa me compete especialmente a mim dada a natureza da pasta para a qual 
fui indigitado. Para que a política da saúde e do consumidor dê bons resultados é preciso que 
haja uma estreita cooperação com vários outros Comissários com o objetivo de garantir que 
estas questões se refletem nas políticas. Estou pronto para este desafio dado que, ao longo de 
toda a minha carreira política, sempre defendi e desenvolvi uma forte cultura de diálogo e de 
consenso, tanto com os meus colegas como com os meus adversários políticos, o que me
poderá ser bastante útil enquanto membro do Colégio de Comissários.

Eu próprio sou membro do Parlamento. Em Malta, o Governo é um executivo parlamentar 
que emana do Parlamento e nele se reúne. Por conseguinte, tenho uma vasta experiência em 
matéria de prestação de contas ao Parlamento e de permanente cooperação com o mesmo. O 
princípio de prestação de contas do executivo aos representantes do povo é a pedra angular da 
democracia europeia. Esta sempre foi a minha convicção ao longo de toda a minha carreira 
política em Malta, sobretudo desde que ocupo simultaneamente o cargo de Ministro e de 
Presidente da Câmara dos Representantes. Pretendo prosseguir neste espírito e assumir 
plenamente a responsabilidade política para com o Parlamento Europeu.

Comprometo-me a garantir um diálogo político construtivo com o Parlamento Europeu e com 
as respetivas comissões e deputados, baseado na abertura, transparência, confiança mútua, 
apresentação regular de relatórios e intercâmbio de informações, que permita ao Parlamento 
Europeu exercer com eficácia a sua função de controlo democrático. Acredito que é 
fundamental estabelecer o diálogo desde o início do processo de elaboração das políticas para 
que estas reflitam verdadeiramente os pontos de vista dos cidadãos europeus tal como 
expressos através do Parlamento Europeu. Garanto que as minhas relações com a 
Direção-Geral da Saúde e dos Consumidores se basearão na lealdade, na confiança, na 
transparência, na informação nos dois sentidos e na assistência mútua.



- 4 -

3. Que compromissos específicos está disposto a assumir em termos de reforço da 
transparência, de maior cooperação com o Parlamento e as suas comissões, e de 
seguimento efetivo das posições e solicitações do Parlamento em matéria de 
iniciativas legislativas, tendo igualmente em conta a entrada em vigor do Tratado 
de Lisboa? Relativamente às iniciativas previstas e aos procedimentos em curso, 
está disposto a transmitir ao Parlamento as informações e os documentos, em pé de 
igualdade com o Conselho?

O desempenho de diferentes cargos políticos em Malta ensinou-me e permitiu-me apreciar a 
importância fundamental da transparência para com o Parlamento e pretendo continuar a atuar 
da mesma forma em relação ao Parlamento Europeu. Subscrevo totalmente uma forte 
cooperação interinstitucional, importante não só para garantir um processo de tomada de 
decisões rápido e de elevada qualidade, mas também para reforçar a legitimidade e a 
responsabilização da governação pública. Comprometo-me a aplicar plenamente as 
disposições do acordo-quadro relativamente a uma maior abertura com o objetivo de 
aumentar a transparência e melhorar o fluxo de informações entre o Parlamento e a Comissão.

Dado o pouco tempo que resta até ao fim da presente legislatura, um dos aspetos importantes 
do meu mandato seria garantir a apresentação de propostas legislativas atuais ou futuras. Por 
conseguinte, declaro-me pronto para encetar um diálogo estreito e permanente com o 
Parlamento, as suas comissões e os seus membros relativamente a essas propostas.

Numa fase em que a Europa enfrenta desafios cruciais e procura meios de reforçar a sua 
representatividade e a sua legitimidade, é indispensável reforçar a cooperação com o 
Parlamento Europeu. Na minha função de legislador em Malta, sempre reconheci a 
importância de uma consulta adequada para uma elaboração eficaz de políticas. A nível 
europeu, este facto assume uma importância ainda maior, dado que temos de fazer um esforço 
maior para colmatar o fosso que nos separa dos nossos cidadãos, o que só pode ser feito de 
forma eficaz e democrática pelo órgão que os representa.

Estou totalmente empenhado na estrita cooperação em curso com o Parlamento Europeu e as 
suas comissões e deputados, em particular a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e a 
Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural. A cooperação interinstitucional em curso, 
aberta e construtiva, que vai muito além dos processos legislativos, é indispensável para 
garantir um bom funcionamento do sistema institucional da UE. Estou empenhado em encetar 
um diálogo permanente e regular, tal como indicado no acordo-quadro, e participar 
regularmente nas reuniões das comissões parlamentares, garantindo um fluxo direto de 
informações com os presidentes das respetivas comissões, e estarei sempre disponível para 
reuniões bilaterais e comunicação direta com os membros das comissões.

No que diz respeito às posições do Parlamento, estou empenhado em aplicar plenamente as 
disposições do acordo-quadro, bem como as disposições do acordo-quadro sobre a 
comunicação de informações ou de documentos, sobretudo dado que o Parlamento Europeu 
tem plenos poderes colegislativos com o Conselho no âmbito da política da saúde e do 
consumidor.
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Perguntas relativas às políticas

4. Quais são as prioridades principais que tenciona fazer avançar enquanto parte do 
domínio de competências que lhe é proposto, tendo em conta, se tal for pertinente, 
os compromissos assumidos até à data pela Comissão Europeia, a crise financeira, 
económica e social, bem como as preocupações relacionadas com o 
desenvolvimento sustentável?

De um modo geral, gostaria de, prioritariamente, dar o meu contributo e apoiar a realização da 
principal ambição da União, que consiste em dar uma resposta decisiva à crise económica 
atual. Trata-se de uma condição essencial para a credibilidade do projeto europeu.

Um quadro regulamentar adequado é essencial para determinados setores chave da economia 
da UE, nomeadamente a alimentação, os produtos farmacêuticos, os dispositivos médicos, os 
cosméticos e a proteção dos consumidores em geral. Procurarei assumir um papel de liderança 
para manter e desenvolver estes quadros, garantindo igualmente que as reformas melhorem a 
competitividade nestes setores, que se revestem de especial importância num momento em 
que a Europa atravessa uma das suas piores crises económicas e sociais.

Prestarei especial atenção ao setor da saúde. Atualmente, os sistemas de saúde estão sujeitos a 
enormes pressões devido às dificuldades económicas com que se defrontam os 
Estados-Membros. Tenho a intenção de colaborar com os Estados-Membros para garantir a 
sustentabilidade dos seus sistemas de saúde, com base em valores comuns de universalidade, 
de acesso a cuidados médicos de qualidade, de equidade e de solidariedade, a fim de aumentar 
a sua transparência e responsabilização perante os doentes. Todos os doentes deverão 
beneficiar com estas melhorias. Empenhar-me-ei especialmente em assegurar a correta 
aplicação da legislação sobre produtos farmacêuticos adotada recentemente e trabalharei com 
o Parlamento e o Conselho para prosseguir a revisão da legislação sobre os dispositivos 
médicos e os ensaios clínicos, tendo presente o princípio fundamental da segurança dos 
doentes. Farei igualmente tudo o que estiver ao meu alcance para apresentar rapidamente uma 
proposta de revisão da diretiva relativa aos produtos do tabaco, com vista a assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno do tabaco e produtos afins e assegurar simultaneamente 
uma melhor proteção do público, em geral, e dos jovens, em particular.

No setor agroalimentar, a minha primeira prioridade será a de completar o trabalho iniciado 
pelos meus antecessores relativamente à cadeia alimentar e atualizar, melhorar e simplificar o 
nosso mercado interno, fortemente regulamentado, no que se refere aos animais, às plantas, às 
sementes, aos géneros alimentícios e alimentos para animais. Um nível de proteção elevado é 
fundamental para os nossos consumidores, bem como para a credibilidade destes setores e a 
sua capacidade de exercer as suas atividades em boas condições de segurança, mas podemos e 
devemos intensificar os nossos esforços para simplificar as regras e facilitar a sua aplicação, o 
seu controlo e a sua gestão por parte dos operadores económicos e das autoridades públicas. 
Devemos igualmente garantir que o nosso elevado nível de proteção se aplique igualmente às 
importações de produtos alimentares de países terceiros.

A confiança dos cidadãos no mercado é fundamental, na medida em que influencia o consumo 
e, por conseguinte, contribui para o crescimento, dado que as despesas do consumo 
representam 56 % do PIB da UE. Um mercado europeu seguro é essencial para promover a 
confiança. Em matéria de política de proteção dos consumidores, é minha intenção colocar 
estes últimos no centro da ação política da UE. A Agenda do Consumidor fornece um quadro 
de ação global para os próximos anos, que incide nomeadamente na aplicação. Em conjunto 
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com os outros Comissários, gostaria de desenvolver novas iniciativas sobre as contas 
bancárias e a segurança dos produtos e concluir de forma satisfatória as negociações sobre as 
propostas relativas aos mecanismos alternativos de resolução de litígios e à resolução de 
litígios em linha.
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5. Quais são as iniciativas legislativas e não legislativas específicas que tenciona 
apresentar, e de acordo com que calendário? Que compromissos específicos pode 
assumir, nomeadamente no que diz respeito às prioridades das comissões, que 
poderão vir a ser do seu domínio de competências? De que modo garantiria, a 
título pessoal, a boa qualidade das propostas legislativas?

Comprometo-me a garantir que as políticas da minha competência sejam elaboradas com base 
em práticas regulamentares rigorosas e, em especial, em pareceres científicos independentes, 
numa vasta consulta das partes interessadas, em análises jurídicas e económicas sólidas e no 
estrito respeito dos princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade.

A UE pode orgulhar-se do seu compromisso em garantir elevados níveis de segurança e das 
vantagens daí decorrentes para os consumidores e para as empresas. Tenciono prosseguir e 
reforçar o bom trabalho efetuado pelos meus antecessores no domínio da saúde e da proteção 
dos consumidores. No atual contexto de crise económica, precisamos de continuidade para 
cumprir os compromissos assumidos no início do mandato da Comissão, bem como para 
realizar os nossos objetivos comuns.

Prosseguirei ativamente uma série de procedimentos legislativos atualmente em curso que 
cobrem propostas sobre, nomeadamente, os mecanismos alternativos de resolução de litígios e 
a resolução de litígios em linha, os alimentos especializados, as ameaças transfronteiriças para 
a saúde, os ensaios clínicos e os dispositivos médicos. Embora esteja plenamente ciente da 
natureza sensível destas questões, estou disposto a prestar ao Parlamento toda a assistência 
necessária para que estas propostas possam ser adotadas durante a atual legislatura.

Tenciono apresentar igualmente uma série de importantes propostas legislativas sobre, por 
exemplo, o tabaco, a segurança dos produtos, as contas bancárias, os medicamentos 
veterinários, a higiene alimentar, a clonagem animal e os novos produtos alimentares. 
Apresentarei, a título prioritário, uma proposta legislativa muito necessária que define o 
quadro das despesas financeiras no setor dos géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais para o período de 2014-2020 e procurarei assegurar que, também neste setor, as 
despesas se destinem especificamente a ações com um valor acrescentado da UE forte e 
comprovado. Esta proposta deverá fazer parte do pacote de revisão relativo à saúde animal e à 
fitossanidade, às sementes e aos controlos oficiais ao longo da cadeia alimentar. No que 
respeita à proposta sobre o tabaco, a minha outra prioridade imediata, tenciono dar mostras de 
ambição e, simultaneamente, de equilíbrio, corrigindo as deficiências na legislação atualmente 
em vigor para facilitar o funcionamento do mercado interno do tabaco e de produtos afins e 
garantir um nível elevado de proteção da saúde dentro dos limites estabelecidos pelo Tratado. 
Caso venha a ser confirmado como membro da Comissão Europeia, tenciono apresentar esta 
proposta ao Colégio logo que possível.

A segurança dos pacientes não melhorou a um ritmo satisfatório no passado, e as atuais 
restrições orçamentais aumentam o risco de uma nova deterioração. Baseando-me no próximo 
relatório, gostaria de trabalhar num plano de ação conjunto com os Estados-Membros.

Uma prioridade importante do meu mandato será a aplicação rápida e o controlo rigoroso da 
aplicação da legislação e dos direitos existentes. Este último elemento é essencial para o êxito 
das políticas, sobretudo em períodos de restrição de recursos. Trata-se de um elemento chave 
para os consumidores, que devem poder exercer os seus direitos, bem como para as empresas, 
às quais devem ser garantidas condições de paridade. A melhoria do controlo da aplicação, 
bem como das vias de recurso, é igualmente uma das quatro prioridades da nova Agenda do 



- 8 -

Consumidor, que define a estratégia em matéria de política dos consumidores para os 
próximos anos. Penso que deveríamos analisar em conjunto de que modo poderemos reforçar 
o controlo da aplicação e melhorar a eficácia dos mecanismos de recurso, incluindo os 
mecanismos alternativos de resolução de litígios e a resolução de litígios em linha, bem como 
a ação coletiva.

Em matéria de saúde, prosseguirei a importante missão que consiste em apoiar as reformas 
dos Estados-Membros no setor da saúde, com base nos valores comuns da universalidade, do 
acesso a cuidados de saúde de qualidade, da equidade e da solidariedade. Os sistemas de 
saúde encontram-se sob uma forte pressão devido ao clima económico atual, ao 
envelhecimento da população e ao aumento dos custos das tecnologias de saúde.

É indispensável que as nossas pospostas legislativas tenham uma qualidade elevada não só 
para que delas possam beneficiar ao máximo os doentes e os consumidores, mas também para 
contribuir para a criação de postos de trabalho, estimulando a inovação e melhorando assim a 
competitividade da indústria europeia. Possuo experiência como advogado, como 
universitário e como político de longa data, tendo trabalhado simultaneamente para o Governo 
e para o Parlamento nacional. É com base nesta experiência que contribuirei para continuar a 
melhorar a qualidade das propostas pertinentes, garantindo que todas elas se baseiem em 
avaliações de impacto de elevada qualidade.


