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ODGOVORI NA VPRAŠALNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA

ZA KANDIDATA ZA KOMISARJA

Tonia BORGA

(Zdravje in potrošniki)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti 
na področju, za katerega bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, trenutne in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije?

V zadnjih dvajsetih letih sem opravljal številne funkcije v malteškem parlamentu in vladi, 
med drugim sem bil minister za zunanje zadeve, pravosodje, notranje zadeve in okolje, 
podpredsednik vlade ter član, že nekaj let pa tudi vodja, predstavniškega doma parlamenta.

Ukvarjal sem se s številnimi področji evropskega povezovanja in še poglobil svoje 
prepričanje, da je Evropa najmočnejša, kadar zagovarja skupna stališča. Majhni državi, kot je 
Malta, še najbolj koristi, če se gospodarsko in politično poveže s sosednjimi državami. Zato 
sem bil v zadnjih treh desetletjih goreč zagovornik vstopa Malte v EU, pri čemer sem kot član 
skupnega odbora Evropskega parlamenta in malteškega predstavniškega doma tudi aktivno 
sodeloval. Odgovoren sem bil tudi za prenos pravnega reda Skupnosti na področju pravosodja 
in notranjih zadev v malteško pravo.

V vsej svoji politični karieri sem si prizadeval za evropske vrednote, kot so zapisane v 
pogodbah, in jih zagovarjal. Te so zdaj najlepše izražene v Listini o temeljnih pravicah.

Kot podpredsednik vlade in vodja predstavniškega doma sem redno sodeloval pri vprašanjih 
zdravja in varstva potrošnikov. Ti področji sta neposredno povezani z načelom solidarnosti, 
na katerem temelji EU in za katero si je treba zlasti v teh časih fiskalne strogosti močno 
prizadevati.

Menim, da imam zaradi svojih političnih izkušenj na Malti, ki so zaradi majhnosti države 
vedno temeljile na tesnem sodelovanju z drugimi državami, svojih strokovnih izkušenj, ki 
sem jih pridobil kot pravnik, ter dolgoletnih izkušenj pri pripravi zakonodajnih aktov o 
številnih temah in pogajanjih o njih, potrebne kompetence za uspešen razvoj in izvajanje 
politik EU.
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Zagotavljam, da bom svoje delo opravljal neodvisno in z integriteto. Izpolnil sem izjavo o 
interesih, kakor je predvideno v kodeksu ravnanja komisarjev, ki je na voljo javnosti. 
Zavezujem se, da jo bom ob vsaki spremembi in vsaj enkrat letno posodobil.

Popolnoma se zavedam obveznosti iz pogodb (člen 17(3) PEU, člen 245 PDEU), zlasti 
določb, ki komisarjem prepovedujejo sprejemanje navodil katere koli vlade ali drugega 
organa, in se zavezujem, da jih bom v celoti upošteval.

Prav tako poznam določbe člena 245 PDEU o osnovnih načelih neodvisnosti in etike, ki jih 
morajo spoštovati člani Komisije, in se zavezujem, da jih bom v celoti upošteval, zlasti 
dolžnost, da se vzdržijo vseh dejanj, ki so nezdružljiva z naravo njihove funkcije, prepoved 
opravljanja vseh drugih poklicnih dejavnosti, bodisi pridobitnih ali nepridobitnih, v času 
njihovega mandata, in zavezo o spoštovanju dolžnosti, da bodo po izteku mandata pri 
sprejemanju določenih imenovanj ali ugodnosti ravnali pošteno in diskretno. Slovesno se 
zavezujem, da bom ravnal v skladu z etičnimi standardi iz člena 245 PDEU in kodeksom 
ravnanja komisarjev, sprejetim aprila 2011.

Zavezujem se, da se bom izogibal vsakemu položaju ali okoliščinam, v katerih ne bi mogel 
delovati neodvisno in nepristransko ter biti Komisiji na voljo, in da ne bom opravljal nobene 
javne funkcije in nobene poklicne dejavnosti, bodisi pridobitvene ali nepridobitvene.

Že leta 1998 ob prevzemu ministrske funkcije v malteški vladi sem pretrgal vse vezi s svojo 
pravno pisarno in prakso. Nimam nobenih poslovnih interesov.

Zavezujem se tudi, da bom predsednika Komisije obvestil o kakršnih koli okoliščinah, zaradi 
katerih bi prišlo do navzkrižja interesov pri opravljanju mojih uradnih dolžnosti.
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Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

Zavezujem se, da bom prevzel politično odgovornost za dejavnosti Generalnega direktorata za 
zdravje in potrošnike v skladu z načelom kolegialnosti in da bom pri opravljanju svojih nalog 
sodeloval z vsemi drugimi člani kolegija. Moj cilj je podpirati močno kolegialnost znotraj 
kolegija komisarjev. Menim, da je to glede na naravo področja, ki naj bi ga prevzel, zame 
zlasti pomembno. Za uspešno politiko na področju zdravja in potrošnikov je potrebno tesno 
sodelovanje s številnimi drugimi komisarji, da se bodo ta vprašanja odražala v vseh politikah. 
Veselim se tega izziva, saj sem v svoji politični karieri vedno cenil in razvijal močno kulturo 
dialoga in soglasja s svojimi sodelavci ter političnimi nasprotniki. To mi bo pomagalo tudi v 
kolegiju komisarjev.

Tudi sam sem poslanec. Na Malti ima vlada izvršilno funkcijo, kar pomeni, da izvaja zakone 
in druge predpise, ki jih sprejme parlament. Njeni člani izhajajo iz parlamenta in so hkrati tudi 
poslanci. Zato imam veliko izkušenj v zvezi z odgovornostjo parlamentu in stalnim 
sodelovanjem z njim. Načelo odgovornosti izvršilnih organov predstavnikom ljudstva je 
temelj evropske demokracije. V skladu s tem prepričanjem sem deloval v vsej svoji politični 
karieri na Malti, zlasti kot minister v vladi in vodja predstavniškega doma hkrati. V tem duhu 
želim tudi nadaljeval svojo politično pot in prevzeti polno politično odgovornost do 
Evropskega parlamenta.

Zavzemal se bom za konstruktiven političen dialog z Evropskim parlamentom, njegovimi 
odbori in poslanci, ki temelji na odprtosti, preglednosti, medsebojnem zaupanju, rednem 
poročanju in izmenjavi informacij, da bo lahko Parlament učinkovito izvajal demokratični 
nadzor. Zlasti verjamem, da je ključnega pomena vzpostavitev dialoga v zgodnji fazi 
oblikovanja politik, da se prek Evropskega parlamenta pokaže mnenje evropskih državljanov. 
Zagotavljam, da bodo odnosi med mano in Generalnim direktoratom za zdravje in potrošnike 
temeljili na zvestobi, zaupanju, preglednosti, dvosmernem pretoku informacij in vzajemni 
pomoči.
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3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Pri opravljanju različnih političnih funkcij na Malti sem spoznal in začel ceniti pomen 
preglednega delovanja pred parlamentom in tako želim sodelovati tudi z Evropskim 
parlamentom. V celoti sprejemam tesno medinstitucionalno sodelovanje, saj je pomembno ne 
le za zagotavljanje visokokakovostnega in hitrega odločanja, ampak tudi za krepitev 
legitimnosti in odgovornosti javnega upravljanja. Zavezujem se, da bom v celoti izvajal 
določbe okvirnega sporazuma v zvezi z večjo odprtostjo za izboljšanje preglednosti in 
povečanje pretoka informacij med Parlamentom in Komisijo.

Glede na omejeno preostalo obdobje do izteka mandata te sestave parlamenta bo osrednji 
poudarek mojega mandata zagotoviti sprejetje tekočih ali prihodnjih zakonodajnih predlogov. 
Zato sem pri teh predlogih pripravljen tesno in nenehno sodelovati s Parlamentom, njegovimi 
odbori in poslanci.

V času, ko se Evropa sooča z velikimi izzivi in išče načine za povečanje svoje 
reprezentativnosti in legitimnosti, je tesnejše sodelovanje z Evropskim parlamentom nujno 
potrebno. Kot predstavnik zakonodajne veje oblasti na Malti sem se vedno zavedal pomena 
ustreznega posvetovanja za učinkovito oblikovanje politik. Na evropski ravni je to še toliko 
pomembnejše, saj moramo vložiti več truda, da bi našli skupen jezik z našimi državljani, to pa 
lahko učinkovito in demokratično doseže le organ, ki predstavlja evropske državljane.

V celoti sem zavezan tesnemu in nenehnemu sodelovanju s Parlamentom in njegovimi odbori 
ter poslanci, zlasti z Odborom za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odborom za notranji 
trg in varstvo potrošnikov ter Odborom za kmetijstvo in razvoj podeželja. Za uspešno 
delovanje institucionalnega sistema EU je nujno nenehno, odprto in konstruktivno 
medinstitucionalno sodelovanje, ki močno presega okvire zakonodajnih postopkov. Želim se 
vključiti v stalni in redni dialog, kot je opisan v okvirnem sporazumu, se redno udeleževati sej 
odbora, zagotoviti neposreden pretok informacij s predsedniki ustreznih odborov, vedno pa 
bom na voljo tudi za dvostranska srečanja in neposredno komunikacijo s člani odbora.

Glede nadaljnjega ukrepanja v zvezi s stališči Parlamenta se zavezujem, da bom v celoti 
izvajal določbe okvirnega sporazuma. Glede na to, da si Parlament na področjih zdravja in 
potrošnikov deli polno zakonodajno pristojnost s Svetom, bom v celoti izvajal določbe 
okvirnega sporazuma o zagotavljanju informacij in dokumentov.
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Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, če upoštevate dosedanje zaveze Evropske 
komisije ter finančno, gospodarsko in socialno krizo ter vprašanja v zvezi s 
trajnostno rastjo?

Moja splošna prednostna naloga bo podpirati trenutni glavni cilj EU, ki je najti konkreten 
odgovor na sedanjo gospodarsko krizo, ter prispevati k temu cilju. To je osrednjega pomena 
za verodostojnost evropskega projekta.

Ustrezen regulativni okvir je bistven za nekatere ključne sektorje gospodarstva EU, zlasti za 
živila, farmacevtske izdelke, medicinske pripomočke, kozmetiko in varstvo potrošnikov na 
splošno. Moj cilj bi bil prevzeti vodilno vlogo pri ohranjanju in nadaljnjem razvoju teh 
okvirov ter tako zagotoviti, da bi se z reformami izboljšala konkurenčnost v teh sektorjih, ki 
so v času ene največjih gospodarskih in socialnih kriz v Evropi še toliko bolj pomembni.

Zlasti bi se posvetil zdravstvenemu sektorju. Zdravstveni sistemi so danes zaradi 
gospodarskih težav, s katerimi se soočajo države članice, pod velikim pritiskom. Z državami 
članicami bi sodeloval pri zagotavljanju trajnosti zdravstvenih sistemov v EU, ki bi temeljili 
na skupnih vrednotah, tj. univerzalnosti, dostopu do kakovostne oskrbe, enakosti in 
solidarnosti, s čimer bi se povečala njihova preglednost in odgovornost do pacientov. Taki 
sistemi bi koristili vsem pacientom. Posvetil bi se tudi pravilnemu izvajanju nedavno sprejetih 
predpisov o farmacevtskih izdelkih ter sodelovanju s Parlamentom in Svetom pri pregledu 
zakonodaje o medicinskih pripomočkih ali kliničnih preskušanjih, ob upoštevanju glavnega 
načela varnosti pacientov. Prav tako bi si prizadeval za hitro predložitev predloga za pregled 
direktive o tobačnih izdelkih, s katerim bi se zagotovilo delovanje notranjega trga za tobačne 
izdelke in z njimi povezane izdelke ter obenem omogočila boljša zaščita širše javnosti in 
zlasti mladih.

V agroživilskem sektorju bo moja prva prednostna naloga dokončati delo, ki so ga začeli moji 
predhodniki na področju prehranjevalne verige, ter posodobiti, izboljšati in poenostaviti naš 
zelo reguliran notranji trg za živali, rastline, semena, živila in krmo. Visoka raven zaščite je 
bistvena za potrošnike in za verodostojnost teh sektorjev ter njihovo zmožnost trgovanja v 
varnih pogojih. Vendar bi lahko in bi tudi morali storiti več za poenostavitev pravil in 
olajšanje njihove uporabe, nadzora in upravljanja za gospodarske subjekte in javne organe. 
Prav tako moramo zagotoviti, da se visoka raven zaščite uporablja tudi za uvoz živil iz tretjih 
držav.

Zaupanje državljanov v trg je bistveno, saj vpliva na potrošnjo in prispeva k rasti; izdatki 
potrošnikov predstavljajo namreč 56 % BDP EU. Varen in zanesljiv evropski trg je zato 
bistven za spodbujanje tega zaupanja. Moj cilj na področju potrošniške politike je potrošnike 
postaviti v središče oblikovanja politik EU. Evropska agenda za potrošnike določa celovit 
okvir za ukrepanje v prihodnjih letih, ki je usmerjeno predvsem na izvrševanje zakonodaje. V 
sodelovanju z drugimi komisarji želim razvijati nadaljnje pobude na področjih bančnih 
računov in varnosti proizvodov ter uspešno zaključiti pogajanja o predlogu alternativnega in 
spletnega reševanja potrošniških sporov.
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5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami odborov, ki bi spadali na vaše delovno področje? Kako bi 
osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih predlogov?

Odločen sem zagotoviti, da se bodo politike na mojem delovnem področju razvijale na 
podlagi dobrih regulativnih praks, zlasti neodvisnega znanstvenega mnenja, širokega 
posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, trdne pravne in gospodarske analize in doslednega 
upoštevanja načela sorazmernosti in subsidiarnosti. 

EU bi morala biti ponosna na svojo zavezanost k visoki ravni varnosti in na koristi, ki jih to 
prinaša potrošnikom in podjetjem. Dobro delo svojih predhodnikov na področjih zdravja in 
potrošnikov želim nadaljevati in ga nadgraditi. V času gospodarske krize moramo zagotoviti 
neprekinjeno izpolnjevanje obveznosti, ki jih je Komisija prevzela na začetku mandata, in 
naših skupnih ciljev. 

Trenutno potekajo številni zakonodajni postopki o predlogih o alternativnem in spletnem 
reševanju potrošniških sporov, specializiranih živilih, čezmejnih nevarnostih za zdravje, 
kliničnih preskušanjih in medicinskih pripomočkih, za katere si bom dejavno prizadeval. 
Povsem se zavedam občutljivosti teh vprašanj, zato sem Parlamentu pripravljen zagotoviti vso 
podporo pri sprejemanju teh predlogov še v tem mandatu.

Predstaviti nameravam tudi vrsto pomembnih zakonodajnih predlogov, na primer o tobačnih 
izdelkih, varnosti izdelkov, bančnih računih, veterinarskih zdravilih, higieni živil, kloniranju 
živali in novih živilih. Prednost bom dal predstavitvi nujno potrebnega zakonodajnega 
predloga o okviru finančnih odhodkov na področju živil in krme za obdobje 2014–2020. 
Zagotovil bom, da bodo tudi na tem področju odhodki namenjeni za ukrepe z visoko 
dokazano dodano vrednostjo za EU. Ta predlog bi moral biti del svežnja za pregled na 
področju zdravja živali, zdravstvenega varstva rastlin, semen in uradnega nadzora v živilski 
verigi. Moja druga prednostna naloga je predlog v zvezi s tobačnimi izdelki, pri katerem je 
moj cilj izpolniti ambiciozen, a uravnotežen načrt, s katerim bomo odpravili pomanjkljivosti v 
sedanji zakonodaji, da bi tako olajšali delovanje notranjega trga za tobačne izdelke in z njimi 
povezane izdelke ter zagotovili visoko raven zdravstvenega varstva v okvirih, določenih v 
Pogodbi. Če bom potrjen za komisarja, nameravam ta predlog čim prej predložiti kolegiju.

Varnost pacientov se v preteklosti ni zadovoljivo povečevala in trenutne javnofinančne 
omejitve še povečujejo tveganje za nadaljnje poslabšanje položaja. Na podlagi prihodnjega 
poročila bi želel z državami članicami sodelovati pri pripravi skupnega akcijskega načrta.

V svojem mandatu bi se osredotočil na hitro izvajanje in dosledno izvrševanje obstoječe 
zakonodaje in pravic. Izvrševanje zakonodaje je bistveno za učinkovito oblikovanje politike, 
še zlasti v času omejenih virov. To je ključno za potrošnike, katerih pravice je treba 
uveljavljati, in tudi za podjetja, za katera je treba zagotoviti enake pogoje. Izboljšanje 
izvrševanja zakonodaje in pravnih sredstev je prav tako ena od štirih prednostnih nalog nove 
agende za potrošnike, ki določa strategijo za potrošniško politiko v prihodnjih letih. Menim, 
da bi morali skupaj poiskati možnosti za pospešeno izvrševanje zakonodaje in si prizadevati 
za učinkovitejše sisteme pravnih sredstev, vključno z alternativnim in spletnim reševanjem 
potrošniških sporov ter kolektivnimi pravnimi sredstvi.
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Na področju zdravja bom nadaljeval pomembno delo in države članice podpiral pri njihovih 
reformah zdravstvenih sistemov, ki bodo temeljili na skupnih vrednotah, tj. univerzalnosti, 
dostopu do kakovostne oskrbe, enakosti in solidarnosti. Zaradi trenutnih gospodarskih razmer 
ter staranja prebivalstva in vse večjih stroškov zdravstvene tehnologije so zdravstveni sistemi 
pod pritiskom.

Visoka kakovost zakonodajnih predlogov je bistvena za doseganje kar največ koristi za 
paciente in potrošnike, pa tudi pri ustvarjanju delovnih mest s podpiranjem inovacij, s čimer 
se bo izboljšala tudi konkurenčnosti evropske industrije. Z izkušnjami odvetnika, 
akademskimi izkušnjami in izkušnjami dolgoletnega politika, člana vlade in nacionalnega 
parlamenta hkrati, bi prispeval k nadaljnjemu izboljšanju kakovosti zadevnih predlogov, ki bi 
temeljili na visokokakovostnih ocenah učinka.


