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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ,  

АДРЕСИРАН ДО НОМИНИРАНИЯ ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА

НЕВЕН МИМИЦА

(ПОЛИТИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ)

1. Кои аспекти от личните Ви квалификация и опит са особено подходящи, за 
да изпълнявате функциите на член на Комисията и работите за общия 
европейски интерес, по-специално в областта, за която бихте отговаряли? 
Каква е Вашата мотивация? Какви гаранции за Вашата независимост сте 
в състояние да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин 
ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да 
породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 
рамките на Комисията?

От почти три десетилетия работя в областта на политиката, разработването на 
обществени политики и управлението, като съм изпълнявал разнообразни 
дипломатически, административни и политически длъжности. От самото начало 
основен двигател за моите професионални и политически действия е изграждането на 
взаимноизгодни връзки със съседните държави чрез външната, търговската и 
икономическата политика. Повече от десетилетие съпътствах, насърчавах и участвах 
активно в целия процес на интеграция на Хърватия в ЕС. По време на този процес имах 
честта да заемам различни длъжности, работейки за подготовката на Хърватия за 
членство в ЕС, по-специално като главен преговарящ по споразумението за 
стабилизиране и асоцииране с ЕС и неговите държави членки, като министър на 
европейската интеграция, като председател на Комисията по европейска интеграция на 
хърватския парламент, като член на Националния комитет за наблюдение на 
преговорите за присъединяване към ЕС, както и като заместник министър-председател 
по вътрешните и външните работи и европейските въпроси. Това ми даде възможността 
да се срещна с многобройни ключови европейски личности от Европейския парламент 
и други институции. Пламенно подкрепях процеса на присъединяване, тъй като съм 
убеден, че след постигането на независимостта и преминаването през една 
опустошителна война то дава на Хърватия уникалната перспектива да се радва на мир и 
на социална и политическа стабилност и да развие своя икономически потенциал като 
държава членка на Съюза. Днес мога да кажа, че процесът на присъединяване към ЕС 
бе също толкова важен, колкото и самото присъединяване. Това бе процес на реформи, 
процес на промяна на всичко и всички в положителна посока — модернизирани бяха 
икономическите, социалните, институционалните и законодателните структури и бе 
обновен начинът на мислене на хората, което бе най-деликатният и труден процес. Въз 
основа на собствения си опит с европейската интеграция съм убеден, че истинското 
преимущество на разширяването е в реформите, които сближават политиките и хората 
в Европа.
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В хода на кариерата ми ролята и благосъстоянието на потребителите винаги са били 
част от политическите ми интереси и професионални задължения, било то от гледна 
точка на ползите за потребителите от отворените и конкурентоспособни търговски 
отношения и взаимодействията с трети държави или като част от синхронизирането на 
политиката и законодателството на Хърватия с тези на ЕС в тази област. Като 
заместник-министър на икономиката, като главен преговарящ по споразумението за 
стабилизиране и асоцииране и като министър на европейската интеграция осъзнах 
много ясно значението на ефективната потребителска политика за правилното 
функциониране на пазарната икономика. Поради това внимателно следих процедурата 
по изготвянето и окончателното приемане на първия Закон за защита на потребителите 
в Хърватия през 2003 г. На по-късен етап силно подкрепях приемането в хърватския 
парламент на новия Закон за защита на потребителите от 2007 г. и неговите 
последващи изменения, с което законодателството на Хърватия беше изцяло 
синхронизирано със съответните директиви на ЕС. Въз основа на този опит имах 
възможността като председател на Комисията по европейска интеграция на хърватския 
парламент да наблюдавам и подпомагам транспонирането в хърватското 
законодателство на други достижения на правото на ЕС, свързани с потребителите, 
например Закона за общата безопасност на продуктите и Закона за гражданските 
задължения.

Дълбоко съм убеден, че почтеността и независимостта от неправомерно въздействие са 
от съществено значение за това работата на Комисията да се ползва с доверието на 
хората и да бъде качествена и уважавана. Винаги съм внимавал старателно да избягвам 
всякакви връзки с икономически дейности, които биха могли да доведат до възникване 
на конфликти на интереси, и вярвам, че съм успял, както може да се види от 
декларацията за интереси, която съм подготвил в съответствие с предвиденото в
Кодекса за поведението на членовете на Комисията. Ангажирам се да спазвам най-
високите стандарти на професионализъм и почтеност, както са залегнали в Кодекса, и 
да актуализирам своята декларация за интереси при настъпване на промени и поне 
веднъж годишно, ако номинацията ми бъде потвърдена. Тържествено се задължавам да 
спазвам задълженията и етичните стандарти, установени в Договора (член 17, 
параграф 3 от ДЕС, член 245 от ДФЕС) и в Кодекса за поведението на членовете на 
Комисията. По-конкретно, няма да искам, нито да приемам инструкции от никое 
правителство или друг орган, и ще се въздържам от всякакви действия, които са 
несъвместими с моите задължения, като например да упражнявам друга дейност.

2. Как бихте определили Вашата роля като член на колегиума на Комисията? 
В това отношение бихте ли се считали за отговорен пред Парламента за 
действията си и тези на поверените Ви служби?  

Силно вярвам, че тясното сътрудничество в рамките на колегиума на членовете на 
Комисията е от съществено значение, за да се гарантират съгласуваността, качеството и 
ефективността на различните политики. Поемам ангажимента да се придържам 
стриктно към принципа на колегиалност, ако номинацията ми бъде одобрена. Като 
главен преговарящ по споразумението за стабилизиране и асоцииране, министър на 
европейската интеграция и председател на Комисията по европейска интеграция при 
подготовката за присъединяването на Хърватия винаги съм се стремял към комплексен 
подход, без който нямаше да е възможно да се гарантират успехът и добрата 
координация на процеса.
Като комисар, отговарящ за политиката за потребителите, сътрудничеството с външни 
партньори, и по-специално с другите комисари, ще бъде един от основните ми 
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приоритети. Политиката за потребителите може да бъде успешна, само ако е 
неразделна част от всички релевантни политики. Ще се стремя към много тясно и 
редовно сътрудничество с останалите колеги комисари, така че те винаги да вземат 
предвид гледната точка на потребителите в своите собствени дейности. Поведението и 
интересите на потребителите имат значителен потенциал да укрепят секторните 
политики и обратно, и са тясно свързани с понастоящем полаганите от Съюза усилия за 
допълнително подобряване на координацията между бюджетната и икономическата 
политика.
Ще поема пълна политическа отговорност за дейностите на поверените ми служби в 
областта на политиката за потребителите, за да може Парламентът да упражнява 
ефективно функцията си по осъществяване на демократичен контрол. В същото време 
сътрудничеството с партньорите за мен означава също така да търся тясно 
сътрудничество с Парламента, който има решаваща роля за законодателството в 
областта на потребителите и за незаконодателните инициативи. В процеса на 
подготовката за присъединяване на Хърватия, и по-специално в рамките на Съвместния 
парламентарен комитет ЕС-Хърватия, имах честта да се срещна с много членове на 
Парламента, чиито взискателни съвети и подкрепа бяха изключително важни по пътя 
към присъединяването към ЕС. Ако бъда одобрен за поста комисар, отговарящ за 
политиката за потребителите, аз съм твърдо решен да водя конструктивен политически 
диалог с Парламента и неговите комисии в дух на откритост, прозрачност и взаимно 
доверие и с редовно отчитане и обмен на информация.

3. Какви конкретни ангажименти сте готов да поемете с оглед постигането 
на по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на 
ефективни действия във връзка с позиции и искания на Парламента по 
законодателни инициативи, включително във връзка с влизането в сила на 
Договора от Лисабон? Готов ли сте да предоставите на Парламента 
информация и документи по отношение на предвидени инициативи или 
текущи процедури на равнопоставени начала със Съвета?

Твърдо съм решен да гарантирам прозрачността на работата си и на дейността на 
поверените ми служби спрямо Парламента, така че да се осигури добро 
междуинституционално сътрудничество, да повиша легитимността и отчетността на 
работата си и да допринеса за ефективността и доброто управление. Поемам 
ангажимента да прилагам изцяло разпоредбите на Рамковото споразумение по 
отношение на откритостта с цел увеличаване на прозрачността и на потока от 
информация. Ще подкрепям и допринасям за по-широкообхватните усилия на 
Комисията за по-нататъшно увеличаване на прозрачността спрямо широката 
общественост и консултирането с нея като част от процеса на изработване на 
политиките. По-широкообхватният преглед на действащата законодателна уредба по 
отношение на сътрудничеството на държавите членки в областта на прилагането на 
законодателството за потребителите, който ще започне по-късно тази година, е отлична 
възможност за такава задълбочена консултация.
Тясното и конструктивно междуинституционално сътрудничество е от основно 
значение за резултатността, легитимността и доброто управление на процеса на вземане 
на решения в ЕС, който трябва да се основава на откритост, прозрачност, взаимно 
доверие, ефективност, постоянен диалог, редовно отчитане и обмен на информация. 
Ако бъда одобрен за поста комисар, ще се стремя към добри отношения с Европейския 
парламент и съответните комисии. Поемам ангажимента да участвам в съответните 
заседания по покана на Парламента и вярвам, че провеждането на редовен диалог 
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съгласно установеното в Рамковото споразумение ще бъде от особено значение за 
междусекторната област на политиката за потребителите. Твърдо съм решен да осигуря 
редовен и пряк обмен на информация със съответните парламентарни комисии. Ще 
бъда винаги на разположение за двустранни срещи и пряко общуване с членовете на 
комисиите и се ангажирам да предоставям навременна и ясна информация.

Поемам ангажимент да разглеждам обстойно позициите на Европейския парламент и да 
осигурявам бързи и комплексни последващи действия, както е предвидено в 
разпоредбите на Рамковото споразумение. Ще се стремя също така към равно 
третиране на Парламента и Съвета съобразно Договорите и Рамковото споразумение.

4. Кои са основните приоритети, които възнамерявате да следвате като 
част от Вашия портфейл, като вземате предвид, при необходимост, 
поетите до момента ангажименти на Европейската комисия и 
финансовата, икономическа и социална криза, както и съображенията, 
свързани с устойчивото развитие?

Моите приоритети ще бъдат ръководени от интересите на потребителите и по-широкия 
политически и икономически контекст. Като се има предвид, че потребителските 
разходи възлизат на 56 % от БВП на ЕС, за мен това означава да работя непрекъснато за 
интегрирането на гледната точка на потребителите в текущите усилия на ЕС за 
укрепване на икономическото възстановяване, например по отношение на единния 
пазар. Уверените потребители ще спомогнат да се стимулира търсенето. При все това 
потребителите не са просто купувачи. Ще обърна особено внимание на онези 
потребители, които са неблагоприятно засегнати от сегашната икономическа ситуация, 
и ще се стремя да докажа, че европейската политика за потребителите има своята роля 
в ежедневния живот, тъй като тя може да помогне на гражданите да получават по-
изгодни оферти и дори да намалят разходите си.
Съзнавам също така колко е важно да бъдат постигнати целите на Европейската 
програма за потребителите. В нея е заложена комплексна и аргументирана визия на ЕС 
относно политиката за потребителите през следващите години, като стремежът ми ще 
бъде да се установи тясно сътрудничество с другите партньори, за да се гарантира 
бързото и ефективно постигане на резултати.

Основен приоритет ще бъдат приключването на текущите законодателни процедури и 
осигуряването на транспонирането и ефективното прилагане на наскоро приетото 
законодателство, например законодателството относно алтернативното и онлайн 
решаване на потребителски спорове, така че предвидените ползи за потребителите да 
с т а н а т  реалност. Бих искал да привлека вниманието по-специално към 
законодателството относно медицинските изделия — от значение за безопасността на 
пациентите, на което съзаконодателите следва да дадат абсолютно предимство, за да се 
способства постигането на бързо споразумение. Внесените предложения относно 
безопасността на продуктите ще осигурят по-добра защита на европейските 
потребители и ще допринесат за потреблението и растежа чрез по-голяма степен на 
доверие в пазара. Те също следва да бъдат приети до началото на следващата година. 
Твърдо съм решен също така да способствам за напредъка на неотдавнашното 
предложение във връзка с банковите сметки.

Друг основен приоритет ще бъде изграждането на тясно и конструктивно 
сътрудничество с основните партньори, включително Парламента, държавите членки и 
заинтересованите страни, както вече посочих в отговора си на втория въпрос. 
Политиката за потребителите е междусекторна политика и като такава тя може да има 
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успех единствено ако се възприема и подкрепя в различните хоризонтални и секторни 
политики. Ще се стремя това сътрудничество да бъде съсредоточено по-специално към 
предоставянето на потребителите на по-целенасочена информация и към постигането 
на по-ефективно прилагане на вече приетото широкообхватно законодателство за 
потребителите в ЕС. Убеден съм, че в този контекст е важно да се вземат предвид 
специфичните нужди на тези потребители, които нямат достатъчно информация и 
доверие в своите права.

Третият и последен основен приоритет ще бъде постоянната и конкретна комуникация 
за това как ЕС може да е в помощ на потребителите в ежедневието им, по-специално в 
държавите членки с относително слаба потребителска култура. Това е от особено 
значение в настоящия момент на мандата, когато гражданите ще търсят информация за 
дейностите на ЕС с оглед на предстоящите избори.

5. Предвид на краткия период, с който разполагате до изтичането на 
мандата на Комисията, какви конкретни законодателни и 
незаконодателни инициативи възнамерявате да предложите и какъв 
график предвиждате за тях? Какви конкретни ангажименти можете да 
поемете, по-специално във връзка с приоритетите на комисиите, които 
попадат в сферата на Вашия портфейл? Как Вие лично бихте гарантирали 
доброто качество на законодателните предложения?

В началото на 2014 г. възнамерявам да представя доклад относно изпълнението на 
Европейската програма за потребителите. Този доклад ще бъде чудесна възможност да 
се направи преглед на това в каква степен дейностите, обещаващи ползи за 
потребителите, са дали резултат и дали е нужна промяна на подхода или на отделни 
дейности.

За предоставянето на по-целенасочена информация ще се поучим от тазгодишната 
кампания относно потребителските кредити, за да разберем как още повече да се 
повиши осведомеността във всички държави членки. Бих искал също така в учебните 
програми да се отдели повече внимание на свързаните с потребителите въпроси, като се 
популяризира новият уеб сайт за сътрудничество между учители „Consumer 
Classroom“.

Дълбоко съм убеден, че можем да прилагаме законодателството за потребителите по-
ефективно дори и без нови законодателни предложения. Възнамерявам да използвам по 
най-добрия начин инструментите по съществуващото законодателство, например като 
се изготвят окончателните насоки за оценка на безопасността на козметичните 
продукти, като се създаде платформа за онлайн решаване на спорове, или като се 
установят насоки за прилагането на алтернативните способи за решаване на спорове. 
Освен това ще се стремя към по-добро сътрудничество и съвместна работа между 
националните правоприлагащи органи. Съществуващата мрежа за сътрудничество в 
областта на защитата на потребителите ни позволява да се учим един от друг, да 
обменяме най-добри практики и да координираме действията по правоприлагане дори 
извън рамките на чисто трансграничните въпроси.  Моята цел ще бъде тази рамка да се 
използва в пълна степен. По подобен начин ежегодните съгласувани действия по 
правоприлагане спрямо онлайн търговците, т.нар. масови проверки, са примери за 
успех, които ще се опитам да използвам като отправна точка за бъдещи действия. 
Когато е възможно, ще се опитам също така да отстраня от пазара такива претенции за 
продукти, които биха могли да подведат потребителите, например в сектора на 
козметичните продукти, където предвиденият да бъде приет в близко бъдеще нов 
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регламент на Комисията ще проправи пътя за по-добро прилагане на 
законодателството.
През 2014 г. ще представя доклад относно прилагането на Регламента за 
сътрудничество в областта на защитата на потребителите. Този доклад дава 
възможност да се помисли дали с настоящия регламент се предоставят правни 
инструменти, достатъчни за да се използва най-ефективно капацитетът за 
правоприлагане, или са необходими промени в уредбата. Ще имам грижата този 
преглед да се допълни с пространен диалог с всички заинтересовани страни и 
институционални партньори.

По отношение на качеството на законодателните предложения, аз лично се ангажирам 
да съм максимално отворен, когато се обсъжда кой е най-добрият възможен подход за 
разрешаване на даден проблем. Възнамерявам да прилагам този подход в 
изработването на политиката, най-вече чрез широки консултации и пространен диалог 
с всички участници. Наясно съм с настоящите ограничения върху нашата икономика и 
ще работя както за каузата на потребителите, така и за конкурентоспособността на 
нашата промишленост, които според мен се подкрепят взаимно, без да правя 
компромиси с безопасността. Нещо повече, ще следя за това да се гарантира, че 
подходът на интелигентното регулиране се следва надлежно, както и че се прави 
подходяща оценка на текущата ситуация, последвана от изчерпателна оценка на 
въздействието, преди да се предлагат нови инициативи. 


