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Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska allmän-
intresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar dig? 
På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga 
oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida 
verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina 
skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Under de senaste 20 åren har jag beklätt poster i Maltas representanthus och regering, bl.a. 
som utrikesminister, justitieminister, inrikesminister och miljöminister, som vice 
premiärminister samt som ledamot av representanthuset och nu sedan flera år som s.k. ledare i 
representanthuset.

Genom mina erfarenheter har jag kommit i beröring med många europeiska integrerings-
områden och fördjupat min övertygelse om att Europa är starkast när det står enat. Ett litet 
land som Malta gagnas bäst av att integrera sitt ekonomiska och politiska system med 
grannländernas. Därför var jag i över tre årtionden en varm talesman för Maltas anslutning till 
EU, för att därefter i egenskap av ledamot i den gemensamma kommittén som inrättades av 
Europaparlamentet och det maltesiska representanthuset hjälpa till med förberedelserna för 
medlemskapet. Jag ansvarade även för att i maltesisk lagstiftning införliva unionens regelverk 
på området rättsliga och inrikes frågor.

Grundvalen under hela min politiska karriär har varit att kämpa för och försvara europeiska 
värderingar, såsom de återspeglas i fördragen, och vars högsta uttryck är stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

Som vice premiärminister och ledare i representanthuset har jag regelbundet ägnat mig åt 
frågor som gäller hälsa och konsumentskydd. De utgör en integrerad del av den solidaritets-
tanke som EU bygger på och som kräver ett energiskt försvar, särskilt mot bakgrund av de 
nuvarande finanspolitiska åtstramningarna.

Min politiska erfarenhet från Malta, som på grund av sin ringa storlek alltid har förlitat sig på 
ett nära samarbete med andra länder, min yrkesmässiga bakgrund som advokat och min 
mångåriga erfarenhet av att utarbeta och förhandla fram lagstiftning på flera olika områden 
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ger mig, enligt min mening, alla de redskap som behövs för att arbeta fram EU:s politik och 
därefter framgångsrikt sätta den i verket.

Jag garanter till fullo integriteten och oberoendet i mitt arbete. Jag har fyllt i den 
intresseförklaring som krävs enligt kommissionsledamöternas uppförandekod och gjort den 
tillgänglig för allmänheten. Jag förbinder mig att aktualisera den om något ändras, och annars 
minst en gång om året.

Jag är fullt medveten om de skyldigheter som finns inskrivna i fördragen (artiklarna 17.3 i 
EU-fördraget och artikel 245 i EUF-fördraget), i synnerhet att kommissionsledamöter inte får 
ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ, och jag utfäster mig att till 
fullo respektera dem.

Likaledes är jag medveten om artikel 245 i EUF-fördraget och förbinder mig till fullo att 
iaktta denna bestämmelse om grundläggande garantier för det oberoende och de etiska 
principer som binder kommissionens ledamöter; särskilt skyldigheten att avhålla sig från varje 
handling som är oförenlig med deras skyldigheter, att under sin ämbetstid inte utöva någon 
avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet och försäkran att respektera skyldigheten att iaktta 
redbarhet och omdöme vid mottagande av vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden. Jag 
förbinder mig högtidligen att följa de etiska reglerna i artikel 245 i EUF-fördraget och i 
kommissionsledamöternas uppförandekod från april 2011.

Jag förbinder mig att undvika uppdrag och situationer som kan leda till att mitt oberoende, 
min opartiskhet och min disponibilitet gentemot kommissionen ifrågasätts, att särskilt avstå 
från offentliga ämbeten av alla slag och från att bedriva annan yrkesverksamhet, med eller 
utan ersättning.

Redan 1998, när jag blev minister i Maltas regering, bröt jag alla band med min advokatbyrå 
och juridiska verksamhet. Jag har inte några affärsintressen av något slag.

Jag förbinder mig att underrätta Europeiska kommissionens ordförande om varje situation 
som kan medföra en intressekonflikt i utövandet av mina officiella arbetsuppgifter.
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Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På 
vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

Jag förbinder mig att bära det politiska ansvaret för verksamheten vid generaldirektoratet för 
hälso- och konsumentfrågor i linje med kollegialitetsprincipen, och att utföra mina 
arbetsuppgifter i fullständigt samarbete med kollegiets övriga ledamöter. Min ambition är att 
understödja en stark kollegialitet inom kommissionskollegiet. Jag anser detta vara särskilt 
viktigt för mig med tanke på karaktären på den portfölj som jag har föreslagits för. För att 
hälso- och konsumentpolitiken ska bli framgångsrik krävs nära samarbete med flera andra 
kommissionsledamöter för att föra in dessa frågor på alla politikområden. Jag ser fram emot 
denna utmaning, eftersom jag under hela min politiska karriär alltid har omhuldat och verkat 
för en stark dialog- och samförståndskultur både med mina kolleger och med mina politiska 
motståndare. Detta kommer att vara mig till god hjälp inom kommissionskollegiet.

Jag är själv parlamentsledamot. På Malta är regeringen representanthusets verkställande 
organ. Regeringen utgörs av parlamentariker med säte i representanthuset. Jag har därför bred 
erfarenhet av ansvarsskyldighet gentemot parlamentet och av att ständigt samarbeta med det. 
Principen om den verkställande maktens ansvarsskyldighet inför de folkvalda är en hörnsten i 
den europeiska demokratin. Jag har följt denna övertygelse under hela min politiska karriär på 
Malta, inte minst eftersom jag har haft och fortfarande har ansvar i egenskap av minister och 
ledare i representanthuset. Jag skulle fortsätta i denna anda, och accepterar fullständigt 
politiskt ansvar gentemot Europaparlamentet.

Jag förbinder mig att sörja för att den politiska dialogen med Europaparlamentet och dess 
utskott och ledamöter är konstruktiv och bygger på öppenhet, insyn, ömsesidigt förtroende, 
regelbunden rapportering och informationsutbyte, så att parlamentet på ett effektivt sätt kan 
utöva sin demokratiska kontroll. Jag anser det vara särskilt viktigt att inleda en dialog i det 
tidiga skede då politiken utformas, så att en sann bild av de europeiska medborgarnas 
synpunkter kan återspeglas såsom de kommer till uttryck i Europaparlamentet. Jag försäkrar 
att förbindelserna mellan mig själv och generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor 
helt kommer att bygga på lojalitet, förtroende, insyn, ett informationsflöde som går i båda 
riktningarna och på ömsesidig assistans.
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3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra för att öka öppenheten, stärka 
samarbetet och effektivt följa upp parlamentets ståndpunkter och önskemål om 
lagstiftningsinitiativ, också mot bakgrund av Lissabonfördragets ikraftträdande? 
Är du redo att förse parlamentet med information och dokumentation på samma 
villkor som rådet när det gäller planerade initiativ och pågående och förfaranden?

I mina olika politiska roller på Malta har jag lärt mig att uppskatta vikten av öppenhet i 
kontakterna med representanthuset, och jag skulle fortsätta att arbeta på det sättet också med 
Europaparlamentet. Jag ger mitt odelade stöd till ett starkt interinstitutionellt samarbete, vilket 
inte enbart är viktigt för att säkerställa snabba beslut av hög kvalitet, utan också för att stärka
den offentliga styrningens legitimitet och skärpa ansvarsskyldigheten. Jag förbinder mig att 
till fullo genomföras bestämmelserna i ramavtalet om större öppenhet för att förbättra insynen 
och förbättra informationsflödet mellan parlamentet och kommissionen.

Med tanke på den begränsade tid som kvarstår till nästa parlamentsval skulle jag under min
ämbetstid främst inrikta mig på att pågående och kommande lagstiftningsförslag läggs fram i 
tid. Därför står jag till förfogande för en fördjupad dialog med parlamentet, dess utskott och 
dess ledamöter om dessa förslag.

I en tid då EU står inför stora utmaningar och söker vägar för att göra sig mer representativt 
och legitimt, är det absolut nödvändigt att arbeta för ett fördjupat samarbete med 
Europaparlamentet. I min egenskap av lagstiftare på Malta har jag alltid framhållit grundliga 
konsultationer som ett villkor för en effektiv politisk beslutsprocess. På EU-nivå är detta ännu 
viktigare, eftersom vi måste arbeta hårdare för att överbrygga avståndet till medborgarna och 
detta endast kan göras på ett effektivt och demokratiskt sätt av det organ som företräder dem.

Jag är till fullo inställd på ett nära och fortlöpande samarbete med parlamentet och dess 
utskott och ledamöter, i synnerhet de tre utskotten för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet; 
den inre marknaden och konsumentskydd; samt jordbruk och landsbygdens utveckling. Ett 
fortlöpande, öppet och konstruktivt interinstitutionellt samarbete, långt utöver 
lagstiftningsförfarandena, är oumbärligt för att säkerställa att EU:s institutionella system 
fungerar väl. Jag är angelägen om att delta i en fortlöpande och regelbunden dialog, på det sätt 
som beskrivs i ramavtalet, regelbundet medverka i utskottssammanträden och säkerställa ett 
direkt informationsutbyte med ordförandena i de berörda utskotten. Dessutom kommer jag 
alltid att finnas till hands för bilaterala möten och direkta kontakter med utskottens ledamöter.

Vad gäller uppföljningen av parlamentets ståndpunkter, förbinder jag mig att till fullo 
genomföra bestämmelserna i ramavtalet. Jag kommer även att i deras fulla omfattning 
genomföra ramavtalets bestämmelser om tillhandahållande av information och handlingar, 
särskilt med tanke på att parlamentet tillsammans med rådet har fullständiga befogenheter 
som medlagstiftare på områdena hälsovård och konsumentpolitik.
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Policyfrågor

4. Vilka är de främsta prioriteringarna inom ditt föreslagna ansvarsområde, också 
med hänsyn till de åtaganden som Europeiska kommissionen hittills gjort och den 
finansiella, ekonomiska och sociala kris och oro som hänger samman med hållbar 
tillväxt?

Min främsta prioritering skulle vara att stödja EU:s angelägnaste strävan för närvarande –
nämligen att beslutsamt agera mot den ekonomiska krisen – och lämna mitt bidrag till dessa 
ansträngningar. Detta är avgörande för det europeiska projektets trovärdighet.

Ett väl avvägt regelverk är centralt för vissa nyckelsektorer inom EU-ekonomin, särskilt på 
områdena livsmedel, läkemedel, medicinsk utrustning, kosmetika och konsumentskydd i 
största allmänhet. Jag skulle påta mig ledarrollen i arbetet med att upprätthålla och utveckla 
regelverken, för att därigenom se till att reformerna ger ökad konkurrenskraft inom dessa 
sektorer som blivit allt viktigare i en tid då Europa går igenom en av sina svåraste ekonomiska 
och sociala kriser.

Jag skulle särskilt uppmärksamma hälsovårdssektorn. Hälso- och sjukvårdssystemen är i dag 
utsatta för ett betydande tryck på grund av medlemsstaternas ekonomiska svårigheter. Jag 
skulle samarbeta med dem för att säkerställa hållbarheten i EU:s hälso- och sjukvårdssystem 
med utgångspunkt i de gemensamma värderingar som avser allmängiltighet, tillgång till vård 
av god kvalitet, rättvisa och solidaritet, för att därigenom öka systemens öppenhet och 
ansvarighet gentemot patienterna. Detta skulle komma alla patienter till godo. Med den 
övergripande principen om patientsäkerhet för ögonen skulle jag också lägga tonvikten vid att 
säkerställa ett korrekt genomförande av nyligen antagna läkemedelslagar, och dessutom 
samarbeta med parlamentet och rådet som ett sätt att fortsätta översynen av lagstiftningen om 
exempelvis medicinsk utrustning och kliniska tester. Dessutom skulle jag också göra allt för 
att snabbt lägga fram ett förslag om en översyn av direktivet om tobaksprodukter, dels för att 
säkerställa funktionen för den inre marknaden för tobaksprodukter och relaterade produkter, 
dels för att säkerställa ett bättre skydd för allmänheten, och i synnerhet unga människor.

Inom jordbruks- och livsmedelssektorn skulle min främsta prioritering vara att fullfölja det 
arbete med livsmedelskedjan som mina företrädare inlett och att uppdatera, förbättra och 
förenkla vår starkt reglerade inre marknad för djur, växter, utsäde, livsmedel och foder. En 
hög skyddsnivå är avgörande för såväl våra konsumenter som dessa sektorers trovärdighet 
och förmåga att bedriva handel på säkra villkor, men vi både kan och borde göra mer för att 
införa enklare regler som underlättar tillämpning, övervakning och förvaltning för 
ekonomiska aktörer och myndigheter. Vi måste även säkerställa att vår höga skyddsnivå 
också gäller livsmedelsimporten från länder utanför EU.

Medborgarnas marknadsförtroende är centralt eftersom det påverkar konsumtionen och 
därmed bidar till tillväxten, då ju hushållens konsumtion uppgår till 56 % av BNP inom EU. 
En säker och pålitlig europeisk marknad är mycket viktig för att bygga upp ett sådant 
förtroende. På det konsumentpolitiska området skulle jag inrikta mig på att sätta 
konsumenterna i centrum för EU:s politiska beslutsprocesser. Strategin för konsumentpolitik 
innehåller en övergripande åtgärdsram för de kommande åren, med tyngdpunkt på 
efterlevnaden. Vidare skulle jag tillsammans med andra kommissionsledamöter formulera 
ytterligare initiativ om bankkonton och produktsäkerhet samt på ett tillfredsställande sätt 
slutföra förhandlingarna om förslagen om alternativa tvistlösningsmetoder, t.ex. via internet.
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5. Vilka specifika initiativ, också lagstiftningsinitiativ, avser du att lägga fram och 
enligt vilken tidtabell? Vilka specifika åtaganden kan du göra angående de av 
utskottets prioriteringar som skulle ligga inom ditt ansvarsområde? Hur skulle du 
personligen säkerställa att lagstiftningsförslagens höll hög kvalitet?

Jag förbinder mig att se till att de politiska besluten inom mitt ansvarsområde utvecklas på 
grundval av sunda regleringsmetoder, särskilt oberoende vetenskaplig rådgivning, breda 
överläggningar med berörda aktörer, sund juridisk och ekonomisk analys samt en rigorös 
efterlevnad av proportionaliteten och subsidiariteten.

EU borde vara stolt över sina åtaganden om höga säkerhetsnivåer och de fördelar som detta 
ger konsumenter och företag. Jag avser att fortsätta mina företrädares förtjänstfulla insatser på 
området hälso- och konsumentskydd och fortsätta att bygga på det. I en tid av ekonomisk kris 
behöver vi kontinuitet för att fullgöra de åtaganden som gjordes i början av kommissionens 
mandatperiod och fortsätta att följa våra gemensamma mål.

Det finns ett antal pågående lagstiftningsförfaranden som bl.a. inbegriper alternativa 
tvistlösningsmetoder, t.ex. via internet, livsmedel för särskilda näringsändamål, 
gränsöverskridande hälsohot, kliniska tester och medicinsk utrustning som jag kommer att 
följa upp aktivt. Samtidigt som jag till fullo är medveten om dessa frågors känsliga natur, är 
jag redo att bistå parlamentet med allt mitt stöd för att dessa förslag ska kunna antas under 
innevarande parlaments mandatperiod.

Jag avser även att lägga fram ett antal viktiga lagstiftningsförslag om bl.a. tobak, 
produktsäkerhet, bankkonton, djurläkemedel, livsmedelshygien, kloning av djur och nya 
livsmedel. Som en av mina prioriterade frågor kommer jag att lägga fram ett absolut 
nödvändigt lagstiftningsförslag som omfattar en ram för de finansiella utgifterna på 
livsmedels- och foderområdet för perioden 2014–2020, och jag kommer att säkerställa att 
utgifterna också på detta område inriktas på åtgärder med ett starkt och påvisbart mervärde för 
EU. Förslaget skulle ingå som en del i det översynspaket som omfattar djurhälsa, växtskydd, 
utsäde och officiella kontroller i livsmedelskedjan. En andra omedelbar prioritering är 
tobaksförslaget. Här avser jag att vara både ambitiös och balanserad, samtidigt som fokus 
riktas mot brister i nuvarande lagstiftning för att få den inre marknaden för tobak och 
relaterade produkter att fungera bättre och säkerställa en hög hälsoskyddsnivå inom fördragets 
gränser. Om jag godkänns som kommissionsledamot, avser jag att med det snaraste lägga 
fram detta förslag för kommissionskollegiet.

Patientsäkerheten har hittills inte höjts i tillfredsställande takt och de nuvarande 
budgetnedskärningarna ökar risken för en fortsatt försämring. Med utgångspunkt i den 
kommande rapporten skulle jag inrikta mig på en gemensam åtgärdsplan i samarbete med 
medlemsstaterna.

En nyckelprioritering under min ämbetstid skulle vara ett snabbt genomförande och strikt 
efterlevnad av den lagstiftning och de rättigheter som redan finns. Efterlevnaden är avgörande 
för ett effektivt politiskt beslutsfattande och detta gäller i särskilt hög grad i tider med 
begränsade resurser. Den är avgörande för både konsumenterna, vilkas rättigheter bör 
tillgodoses, och för företagen som måste få lika villkor. Bättre efterlevnad av lagarna och 
möjlighet till prövning är också en av de fyra prioriteringarna i den nya strategin för 
konsumentpolitiken i EU som fastställer strategin för konsumentpolitiken under de närmaste 
åren. Jag anser att vi tillsammans bör söka efter möjligheter att skärpa efterlevnaden och 
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arbeta för effektivare system för prövning, såväl genom alternativa metoder och tvistlösningar 
via internet som grupptalan.

På det hälsopolitiska området kommer jag att fortsätta det viktiga arbetet med att bistå 
medlemsstaterna i deras reformer av hälso- och sjukvårdssystemen, med utgångspunkt i de 
gemensamma värderingar som avser allmängiltighet, tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa 
och solidaritet. Det nuvarande ekonomiska klimatet tillsammans med en åldrande befolkning 
och stigande sjukvårdskostnader sätter press på hälso- och sjukvårdssystemen.

Lagstiftningsförslag av hög kvalitet är avgörande för att på bästa sätt förverkliga fördelarna 
för patienter och konsumenter, men också för att bidra till skapandet av nya arbetstillfällen 
genom att främja innovation och därigenom förbättra den europeiska industrins 
konkurrenskraft. I min person förenar jag erfarenheten som jurist, en akademisk karriär och 
många års politiskt arbete inom såväl Maltas regering som representanthus. Jag skulle bygga 
vidare på dessa erfarenheter för att bidra till förbättringen av de berörda förslagens kvalitet 
genom att låta dem bygga på konsekvensanalyser av hög kvalitet.


