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(Politica privind sănătatea și consumatorii)

Competență generală, angajament european și independență personală

1. Ce aspecte ale experienței și calificării Dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante din perspectiva de a deveni Comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să vă incumbe? Ce anume vă 
motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului 
European și cum veți proceda pentru a da asigurări că niciuna dintre activitățile 
Dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune sub semnul 
întrebării îndeplinirea sarcinilor Dumneavoastră în cadrul Comisiei?

În ultimii 20 de ani, am deținut numeroase funcții în Parlamentul și în Guvernul Maltei, 
inclusiv în calitate de ministru al afacerilor externe, al justiției, al afacerilor interne și al 
mediului, în calitate de prim-ministru adjunct, precum și de membru al Camerei 
Reprezentanților; de câțiva ani sunt liderul Camerei Reprezentanților.

Aceste funcții mi-au dat ocazia să intru în contact cu multe domenii ale integrării europene și 
mi-au întărit convingerea că Europa este mai puternică atunci când este unită. O țară mică 
precum Malta beneficiază cel mai mult de integrarea sistemelor sale economice și politice cu 
cele ale vecinilor săi. Din acest motiv, timp de peste trei decenii am fost un promotor activ al 
aderării Maltei la UE, contribuind la pregătirea aderării în calitatea mea de membru al 
Comitetului mixt al Parlamentului European și al Camerei Reprezentanților malteze. De 
asemenea, am fost responsabil de încorporarea în legislația Maltei a acquis-ului comunitar în 
domeniul justiției și afacerilor interne.

În esență, de-a lungul întregii mele cariere politice am militat și am apărat valorile europene, 
astfel cum sunt reflectate în tratate, cea mai înaltă expresie a acestora regăsindu-se în prezent 
în Carta drepturilor fundamentale.

În calitate de prim-ministru adjunct și de lider al Camerei Reprezentanților, am fost implicat 
în mod regulat în chestiunile din domeniul sănătății și protecției consumatorilor. Acestea fac 
parte integrantă din valoarea solidarității, care stă la temelia UE și care trebuie apărată cu 
tărie, în special în contextul actual de austeritate fiscală.

Consider că experiența mea politică din Malta, care, fiind o țară mică, s-a bazat întotdeauna 
pe o strânsă cooperare cu alte țări, pregătirea mea profesională de avocat, precum și 
experiența de lungă durată în elaborarea și negocierea legislației cu privire la o serie de teme
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îmi oferă toate instrumentele necesare pentru a elabora și a pune în aplicare cu succes 
politicile UE.

Garantez pe deplin integritatea și independența activității mele. Am completat declarația de 
interese prevăzută de Codul de conduită al comisarilor și am făcut-o publică. Mă angajez să o 
actualizez în cazul în care apar modificări și, în orice caz, cel puțin o dată pe an.

Sunt pe deplin conștient de obligațiile prevăzute în tratate [articolul 17 alineatul (3) din TUE 
și articolul 245 din TFUE], în special de obligația ca un comisar să nu accepte instrucțiuni din 
partea niciunui guvern și a niciunui alt organism, și mă angajez să le respect pe deplin.

De asemenea, am luat la cunoștință articolul 245 din TFUE și mă angajez să respect pe deplin 
dispoziția de la acest articol, care conține garanțiile de bază în ceea ce privește independența 
și principiile etice care trebuie respectate de către membrii Comisiei; în special, obligația de a 
se abține de la orice act incompatibil cu natura funcțiilor lor, de a nu exercita nicio altă 
activitate profesională, remunerată sau nu, și obligația de onestitate și prudență în a accepta, 
după încheierea mandatului, anumite funcții sau avantaje. Mă angajez solemn să respect 
standardele de etică prevăzute la articolul 245 din TFUE și în Codul de conduită al 
comisarilor adoptat în aprilie 2011.

Mă angajez să evit orice funcție sau situație care ar putea pune sub semnul întrebării 
independența, imparțialitatea și disponibilitatea mea față de Comisie, să mă abțin, în special, 
de la deținerea oricărei funcții publice, indiferent de natura acesteia, și de la desfășurarea 
oricărei alte activități profesionale, remunerate sau nu.

Încă din 1998, când am preluat o funcție ministerială în cadrul Guvernului Maltei, am 
întrerupt orice legături cu biroul meu de avocatură și cu profesia de avocat. Nu am niciun fel 
de interese comerciale.

Mă angajez să informez Președintele Comisiei cu privire la orice situație care ar putea 
determina un conflict de interese în executarea îndatoririlor mele oficiale.
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Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile sale

2. Cum ați caracteriza rolul Dumneavoastră ca membru în Colegiul comisarilor? În 
ce sens v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni 
și pentru acelea ale serviciilor Dumneavoastră?

Mă angajez să îmi asum responsabilitatea politică pentru activitățile Direcției Generale 
Sănătate și Consumatori în conformitate cu principiul colegialității și să îmi îndeplinesc 
atribuțiile în cooperare deplină cu ceilalți membri ai Colegiului. Îmi doresc să sprijin o 
puternică colegialitate în cadrul Colegiului comisarilor. Consider că îmi revine această datorie 
în special având în vedere natura portofoliului pentru care am fost propus. O politică eficace 
în domeniul sănătății și al protecției consumatorilor necesită o strânsă cooperare cu mulți alți 
comisari, pentru a se asigura faptul că aceste aspecte sunt reflectate în toate politicile. Primesc 
cu entuziasm această provocare, întrucât de-a lungul întregii mele cariere politice am 
promovat și dezvoltat întotdeauna un spirit puternic al dialogului și al consensului, atât cu 
colegii mei, cât și cu adversarii mei politici. Acest lucru va fi pentru mine un veritabil atu în 
cadrul Colegiului comisarilor.

Eu însumi sunt parlamentar. În Malta, guvernul este un executiv parlamentar. Emană din 
Parlament, membrii guvernului fiind și parlamentari. În acest sens, am o experiență vastă în 
ceea ce privește răspunderea în fața Parlamentului și cooperarea permanentă cu acesta.
Principiul răspunderii executivului în fața reprezentanților poporului reprezintă o piatră de 
temelie a democrației europene. Am respectat această convingere de-a lungul întregii mele 
cariere politice din Malta, în special în funcția pe care am deținut-o și pe care o dețin în 
continuare, de ministru în Guvernul maltez și de lider al Camerei Reprezentanților. Voi 
continua în acest spirit, asumându-mi responsabilitatea politică deplină în fața Parlamentului 
European.

Mă angajez să asigur un dialog politic constructiv cu Parlamentul European, cu comisiile și cu 
membrii acestuia, bazat pe deschidere, transparență, încredere reciprocă, raportare și schimb 
de informații periodice, pentru a permite Parlamentului să își exercite în mod eficace controlul 
democratic. În special, consider că este esențial să se instituie un dialog în stadiul incipient al 
elaborării politicilor, pentru ca acestea să reflecte punctele de vedere ale cetățenilor europeni, 
astfel cum sunt exprimate prin intermediul Parlamentului European. Ofer asigurarea deplină 
că relațiile mele cu Direcția Generală Sănătate și Consumatori se vor baza pe loialitate, 
încredere, transparență, flux de informații în ambele sensuri și asistență reciprocă.
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3. Ce angajamente specifice sunteți pregătit să vă asumați în termeni de transparență 
sporită, cooperare mai intensă și luare efectivă în considerare a pozițiilor și 
cererilor Parlamentului în materie de inițiative legislative, inclusiv în lumina 
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește inițiativele 
prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți informații și documente 
Parlamentului și Consiliului deopotrivă?

Diferitele funcții politice pe care le-am ocupat în Malta, mi-au permis să cunosc și să apreciez 
importanța crucială a transparenței față de Parlament și voi continua să am aceeași atitudine 
față de Parlamentul European. Ader pe deplin la principiul unei cooperări interinstituționale 
puternice, întrucât aceasta este importantă nu numai pentru asigurarea unui proces decizional 
de înaltă calitate și rapid, ci și pentru consolidarea legitimității și a răspunderii guvernanței 
publice. Mă angajez să pun pe deplin în aplicare dispozițiile acordului-cadru privind o mai 
mare deschidere în vederea îmbunătățirii transparenței și a intensificării fluxului de informații 
între Parlament și Comisie.

Având în vedere timpul scurt rămas până la sfârșitul actualei legislaturi parlamentare,
mandatul meu se va concentra în mod prioritar pe asigurarea finalizării propunerilor 
legislative în curs sau viitoare. Prin urmare, sunt pregătit să mă angajez într-un dialog strâns și 
permanent cu Parlamentul, comisiile sale și membrii săi cu privire la aceste propuneri.

Într-un moment în care Europa se confruntă cu provocări majore și încearcă să găsească metode 
prin care să își consolideze reprezentativitatea și legitimitatea, este fundamentală aprofundarea 
angajamentului cu Parlamentul European. În calitatea mea de legiuitor în Malta, am recunoscut 
întotdeauna importanța pe care o consultare adecvată o are pentru eficacitatea procesului 
decizional. La nivel european, aceasta deține o și mai mare importanță, deoarece trebuie să 
depunem eforturi sporite pentru a asigura legătura cu cetățenii noștri, iar acest lucru nu poate fi 
făcut în mod eficient și democratic decât de organismul care îi reprezintă pe cetățeni.

Mă angajez pe deplin să am o cooperare strânsă și permanentă cu Parlamentul, comisiile sale 
și membrii săi, în special cu Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisia pentru agricultură și 
dezvoltare rurală. O cooperare interinstituțională permanentă, deschisă și constructivă, care să 
meargă dincolo de procesul legislativ, este indispensabilă pentru asigurarea bunei funcționări 
a sistemului instituțional al UE. Sunt nerăbdător să mă angajez într-un dialog periodic 
permanent, astfel cum este descris în acordul-cadru, să iau parte cu regularitate la reuniunile 
comisiilor, să asigur un flux direct de informații cu președinții comisiilor relevante și voi fi 
întotdeauna disponibil pentru a participa la reuniuni bilaterale și pentru a comunica direct cu 
membrii comisiilor.

În ceea ce privește luarea în considerare a pozițiilor Parlamentului, mă angajez să pun pe 
deplin în aplicare dispozițiile acordului-cadru. De asemenea, voi pune în aplicare integral 
dispozițiile din acordul-cadru privind furnizarea de informații și documente, având în vedere, 
în special, faptul că Parlamentul deține competențe colegislative depline împreună cu 
Consiliul în domeniile sănătății și protecției consumatorilor.
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Întrebări legate de politică

4. Care sunt principalele priorități asupra cărora intenționați să vă axați în cadrul 
portofoliului ce vă este propus, ținând seama, acolo unde este cazul, de 
angajamentele asumate până în prezent de Comisia Europeană, de criza 
financiară, economică și socială și de preocupările legate de dezvoltarea durabilă?

Prioritatea mea generală ar fi să sprijin și să contribui la principala ambiție a UE de a oferi un răspuns 
decisiv la criza economică actuală. Acest lucru este esențial pentru credibilitatea proiectului european.

Un cadru de reglementare adecvat are o importanță crucială pentru anumite sectoare-cheie ale 
economiei UE, în special cele pentru produsele alimentare, produsele farmaceutice, dispozitivele 
medicale, produsele cosmetice și protecția consumatorilor în general. Intenționez să-mi asum un rol 
principal în menținerea și dezvoltarea acestor cadre, asigurând în același timp faptul că reformele 
aduc îmbunătățiri competitivității în aceste sectoare care joacă un rol extrem de important, într-un 
moment în care Europa trece printr-una dintre cele mai severe crize economice și sociale.

Voi acorda o atenție deosebită sectorului sănătății. În prezent, sistemele de sănătate sunt supuse 
unei puternice presiuni ca urmare a dificultăților economice cu care se confruntă statele membre.
Intenționez să colaborez cu acestea în vederea asigurării sustenabilității sistemelor de sănătate din 
UE, pornind de la valorile comune precum universalitatea, accesul la îngrijire de bună calitate, 
echitatea și solidaritatea, astfel încât aceste sisteme să devină mai transparente și mai responsabile 
față de pacienți. Toți pacienții ar trebui să beneficieze de acest lucru. De asemenea, voi pune 
accentul pe asigurarea punerii în aplicare corespunzătoare a legislației recent adoptate privind 
produsele farmaceutice și pe colaborarea cu Parlamentul și Consiliul în scopul continuării 
revizuirii legislației, cum ar fi cea privind dispozitivele medicale sau studiile clinice, ținând seama 
de principiul capital al siguranței pacientului. De asemenea, voi lua toate măsurile necesare pentru 
prezentarea rapidă a unei propuneri de revizuire a directivei privind produsele din tutun, care să 
vizeze garantarea funcționării pieței interne a tutunului și a produselor conexe, asigurând, în 
același timp, o mai bună protecție a publicului, în general, și a tinerilor, în special.

În sectorul agroalimentar, prima mea prioritate va fi aceea de a finaliza măsurile inițiate de 
predecesorii mei privind lanțul alimentar și de a actualiza, îmbunătăți și simplifica piața noastră 
internă, puternic reglementată, în ceea ce privește animalele, plantele, semințele, produsele 
alimentare și hrana pentru animale. Un nivel ridicat de protecție este esențial pentru consumatorii 
noștri, precum și pentru credibilitatea acestor sectoare și capacitatea lor de a comercializa produse 
în condiții de siguranță; cu toate acestea, avem posibilitatea și trebuie să facem mai mult pentru a 
garanta faptul că normele sunt mai simple și mai ușor de aplicat, de controlat și de gestionat 
pentru operatorii economici și autoritățile publice. De asemenea, este necesar să ne asigurăm că 
nivelul nostru de protecție ridicat se aplică și în cazul alimentelor importate din țări terțe.

Încrederea cetățenilor în piață are o importanță crucială, deoarece influențează consumul și, prin 
urmare, contribuie la creșterea economică, având în vedere faptul că cheltuielile de consum 
reprezintă 56 % din PIB-ul UE. O piața europeană sigură este esențială pentru a promova o astfel 
de încredere. În domeniul protecției consumatorului, voi avea ca obiectiv plasarea consumatorilor 
în centrul procesului de elaborare a politicilor UE. Agenda privind protecția consumatorilor 
prevede un cadru de acțiune cuprinzător pentru anii următori, concentrându-se în special asupra 
punerii în aplicare. Intenționez să elaborez, împreună cu alți comisari, noi inițiative privind 
conturile bancare și siguranța produselor și voi duce la bun sfârșit negocierile cu privire la 
propunerile în materie de soluționare alternativă a litigiilor și soluționarea electronică a acestora.
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5. Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și în 
conformitate cu ce calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce 
privește, în special, prioritățile comisiilor care s-ar înscrie în sfera portofoliului 
Dumneavoastră? În ce fel ați asigura, Dumneavoastră personal, buna calitate a 
propunerilor legislative?

Sunt hotărât să asigur faptul că politicile din sfera portofoliului meu vor fi elaborate pe baza 
unor practici consolidate de reglementare și, în special, pe baza unei consultanțe științifice 
independente, a unei consultări ample a părților interesate, a unor analize economice și 
juridice temeinice și a respectării stricte a principiilor proporționalității și subsidiarității.

UE ar trebui să fie mândră de angajamentul pe care și l-a asumat în ceea ce privește nivelurile 
ridicate de siguranță și de beneficiile pe care acest angajament le aduce consumatorilor și 
întreprinderilor. Intenționez să duc mai departe și să dezvolt munca de calitate a 
predecesorilor mei în domeniul sănătății și al protecției consumatorilor și să o folosesc drept 
bază a activității mele. În această perioadă de criză economică avem nevoie de continuitate 
pentru a obține rezultate în privința angajamentelor asumate la începutul mandatului Comisiei 
și în privința obiectivelor noastre comune.

Voi continua în mod activ o serie de proceduri legislative aflate în prezent în desfășurare, 
legate de propuneri precum soluționarea alternativă a litigiilor și soluționarea electronică a 
litigiilor, produsele alimentare specializate, amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, 
studiile clinice și dispozitivele medicale. Fiind conștient pe deplin de aspectele delicate pe 
care le implică aceste subiecte, sunt pregătit să acord Parlamentului toată asistența necesară 
astfel încât aceste propuneri să poată fi adoptate în cursul actualului mandat al Parlamentului.

De asemenea, intenționez să prezint o serie de propuneri legislative importante, în domenii 
precum tutunul, siguranța produselor, conturile bancare, medicamentele pentru animale, 
igiena alimentară, clonarea animalelor și alimentele noi. Voi prezenta în mod prioritar o 
propunere legislativă extrem de necesară, de stabilire a cadrului cheltuielilor financiare în 
domeniul produselor alimentare și furajere pentru perioada 2014-2020 și mă voi asigura că, și 
în acest domeniu, cheltuielile sunt destinate unor acțiuni cu o valoare adăugată puternică și 
demonstrată la nivelul UE. Această propunere ar urma să facă parte din pachetul de revizuire 
privind sănătatea animală, sănătatea plantelor, semințele și controalele oficiale efectuate pe 
parcursul lanțului alimentar. O altă prioritate imediată este propunerea privind tutunul, 
obiectivul meu fiind ca dispozițiile acesteia să fie ambițioase, dar echilibrate, să remedieze 
deficiențele existente în legislația actuală pentru a facilita funcționarea pieței interne a 
tutunului și a produselor conexe și să asigure un nivel înalt de protecție a sănătății în limitele 
conferite de tratat. În cazul în care voi fi confirmat în calitate de comisar, intenționez să 
înaintez această propunere Colegiului comisarilor cât mai curând posibil.

Siguranța pacienților nu a crescut într-un ritm satisfăcător în trecut, iar constrângerile fiscale 
actuale cresc riscul de a ne confrunta cu o deteriorare suplimentară a siguranței. Pe baza 
raportului care urmează să fie prezentat, voi avea drept obiectiv elaborarea unui plan de 
acțiune comun cu statele membre.

Un aspect central al mandatului meu ar urma să fie punerea în aplicare rapidă a legislației în 
vigoare și exercitarea drepturilor conferite de aceasta, precum și asigurarea respectării cu 
strictețe a acestora. Asigurarea respectării legislației este un element esențial pentru 
elaborarea de politici eficace și acest lucru este cu atât mai necesar într-o perioadă marcată de 
resurse limitate. Acest lucru este important atât pentru consumatori, care ar trebui să își poată 
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exercita drepturile, cât și pentru întreprinderi, prin asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile. Îmbunătățirea asigurării respectării legislației și a modalităților de a obține 
despăgubiri reprezintă, de asemenea, una dintre cele patru priorități ale noii agende privind 
protecția consumatorilor, care stabilește strategia politicii de protecție a consumatorilor pentru 
următorii ani. Cred că ar trebui să analizăm împreună modalitățile prin care se poate crește 
gradul de asigurare a respectării legislației și să promovăm instituirea unui sistem mai eficient 
de obținere a despăgubirilor, inclusiv a unor modalități alternative de soluționare a litigiilor și 
a soluționării electronice a acestora, precum și a acțiunilor colective.

În ceea ce privește sănătatea, voi continua activitatea importantă de sprijinire a statelor 
membre în eforturile de reformare a sistemelor lor de sănătate, pe baza valorilor comune ale 
universalității, ale accesului la îngrijire de bună calitate, ale echității și solidarității. Climatul 
economic actual, populația în curs de îmbătrânire și costurile în creștere aferente tehnologiei 
medicale pun sub presiune sistemele de sănătate.

O înaltă calitate a propunerilor legislative este esențială nu numai pentru a se obține avantaje 
maxime pentru pacienți și consumatori, dar și pentru a contribui la crearea de locuri de muncă 
prin stimularea inovării, îmbunătățind astfel competitivitatea industriei europene.
Competențele mele reunesc o experiență profesională de avocat, de cadru universitar și de 
politician de lungă durată, aflat totodată în slujba guvernului și a parlamentului național. Voi 
valorifica această experiență pentru a contribui la îmbunătățirea calității propunerilor 
pertinente, asigurându-mă că toate acestea se bazează pe evaluări ale impactului de înaltă 
calitate.


