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ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA KOMISAŘE

NEVENA MIMICU

(SPOTŘEBITELSKÁ POLITIKA)

1. Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 
zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby žádná 
z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit plnění 
Vašich povinností v rámci Komise?

Téměř třicet let jsem aktivně zapojen do politiky, a to i na úrovni vlády, a svou činností 
v diplomatických službách a státní správě, jakož i výkonem politických funkcí se podílím na 
tvorbě veřejné politiky. Od samého počátku jsem zaměřil své profesionální a politické úsilí na 
budování vzájemně prospěšných vztahů se sousedními zeměmi v rámci zahraniční, obchodní 
a hospodářské politiky. Více než deset let se podílím na integraci Chorvatska do EU, tento 
proces podporuji a aktivně se ho účastním. Během něj jsem měl tu čest vykonávat různé 
funkce a pomáhat s přípravou Chorvatska na členství v EU, a to zejména jako hlavní 
vyjednavač dohody o stabilizaci a přidružení s EU a jejími členskými státy, ministr pro 
evropskou integraci, předseda výboru pro evropskou integraci působícího v rámci 
chorvatského parlamentu, jako člen národního výboru pro sledování přístupových jednání 
s EU a jako místopředseda vlády a ministr vnitra, zahraničních věcí a evropských záležitostí.
V těchto funkcích jsem měl příležitost setkat se s mnoha klíčovými evropskými osobnostmi 
z Evropského parlamentu a jiných orgánů. Oddaně jsem podporoval proces přistoupení, 
jelikož jsem přesvědčen, že Chorvatsku po získání nezávislosti a ukončení ničivé války nabídl 
jednoznačnou perspektivu míru, sociální a politické stability a rozvoje jeho hospodářského 
potenciálu jako členského státu Unie. Dnes mohu uvést, že proces přistoupení k EU byl stejně 
důležitý jako přistoupení samotné. Přinesl s sebou reformy, které změnily vše a všechny 
k lepšímu a vyvolaly modernizaci hospodářských, sociálních, institucionálních a legislativní 
struktur. Nejcitlivějším a nejnáročnějším aspektem však bylo změnit způsob myšlení občanů.
Na základě svých zkušeností s evropskou integrací jsem přesvědčen, že skutečným přínosem 
rozšíření jsou reformy, které sbližují evropskou politiku i občany.
Během mé kariéry byla otázka úlohy a blahobytu spotřebitelů součástí mých politických 
zájmů a profesních kompetencí, ať šlo o výhody plynoucí z otevřených 
a konkurenceschopných obchodních vztahů, spolupráci se třetími zeměmi nebo v rámci 
sbližování chorvatských právních předpisů s politikou a legislativou EU v této oblasti. Jako 
náměstek ministra hospodářství, hlavní vyjednavač dohody o stabilizaci a přidružení a ministr 
pro evropskou integraci jsem si utvořil velmi dobrou představu o významu účinné 
spotřebitelské politiky pro řádné fungování tržního hospodářství. Proto jsem dohlížel na 
vypracování a konečné přijetí prvního zákona o ochraně spotřebitele v Chorvatsku v roce 
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2003. Později jsem v chorvatském parlamentu pevně podporoval přijetí nového zákona 
o ochraně spotřebitele z roku 2007 a jeho pozdějších změn, který plně harmonizoval 
chorvatské právní předpisy s příslušnými směrnicemi EU. Na základě těchto zkušeností jsem 
měl jako předseda výboru pro evropskou integraci působícího v rámci chorvatského 
parlamentu příležitost dohlížet a podílet se na provedení dalších předpisů EU upravujících 
spotřebitelskou politiku do chorvatských právních předpisů, např. prostřednictvím zákona 
o obecné bezpečnosti výrobků nebo zákona o občanskoprávní odpovědnosti.

Jsem hluboce přesvědčen, že bezúhonnost a schopnost nepodlehnout nepatřičným vlivům je 
pro důvěru veřejnosti v činnost Komise a pro pověst Komise zásadní. Vždy jsem věnoval 
maximální pozornost tomu, abych se vyhnul jakýmkoliv vazbám na hospodářské činnosti, 
které by mohly způsobit střet zájmů, a věřím, že se mi to podařilo, jak vyplývá z mého 
prohlášení o zájmech, které jsem připravil v souladu s Kodexem chování komisařů. Bude-li 
mé jmenování potvrzeno, budu maximálně dodržovat v kodexu stanovenou profesionalitu 
a integritu, a v případě změn se zavazuji alespoň jednou ročně aktualizovat své prohlášení 
o zájmech. Zavazuji se slavnostně, že budu plnit povinnosti a dodržovat etické normy 
stanovené smlouvou (čl. 17 odst. 3 Smlouvy o EU a článek 245 Smlouvy o fungování EU) 
a Kodexem chování komisařů. Zejména nebudu vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné 
vlády ani jiného subjektu a zdržím se jakéhokoliv jednání neslučitelného s povahou mé 
funkce, jako například vykonávání jiné profesionální činnosti.

2. Jaký máte názor na Vaši úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 
odpovědnost za vykonávání Vašeho úřadu a za činnost Vašich oddělení a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

Pevně věřím, že úzká spolupráce se sborem komisařů je klíčová pro zajištění ucelenosti, 
kvality a účinnosti různých politik. V případě mého jmenování se zavazuji důsledně 
dodržovat zásadu kolektivní odpovědnosti. Při přípravě přistoupení Chorvatska jsem ze své 
funkce jako hlavní vyjednavač dohody o stabilizaci a přidružení s EU, ministr pro evropskou 
integraci a předseda výboru pro evropskou integraci vždy prosazoval přístup napříč 
politikami, což bylo v zájmu zajištění úspěšného a dobře koordinovaného procesu nezbytné.

Spolupráce s externími partnery, a zejména s ostatními komisaři, bude v mé funkci komisaře 
pro spotřebitelskou politiku jednou z mých hlavních priorit. Spotřebitelská politika může být 
úspěšná pouze tehdy, pokud je nedílnou součástí všech příslušných politik. Mým cílem bude 
snaha o velmi úzkou a pravidelnou spolupráci s ostatními komisaři tak, aby průběžně 
začleňovali perspektivu spotřebitele do svých vlastních portfolií. Chování spotřebitelů a jejich 
zájmy mohou významně posílit odvětvové politiky (a naopak) a jsou silně propojeny se 
stávající snahou Unie o další zlepšení koordinace jejích rozpočtových a hospodářských 
politik.

Převezmu plnou politickou odpovědnost za činnost svých útvarů v oblasti spotřebitelské 
politiky s cílem umožnit parlamentu účinně vykonávat demokratický dohled. Spolupráce 
s partnery pro mě také zároveň představuje úzkou spolupráci s parlamentem, který má 
rozhodující úlohu v právních předpisech v oblasti ochrany spotřebitele a nelegislativních 
iniciativách. V procesu přípravy přistoupení Chorvatska, a zejména v rámci Smíšeného 
parlamentního výboru EU-Chorvatsko jsem měl tu čest se setkat s četnými poslanci, jejichž 
konstruktivní kritika a podpora byly v procesu přistoupení k EU zásadní. V případě mého 
jmenování komisařem pro spotřebitelskou politiku jsem pevně odhodlán vést s parlamentem 
a jeho výbory konstruktivní politický dialog, který bude založen na otevřenosti, 
transparentnosti, vzájemné důvěře, pravidelném podávání zpráv a výměně informací.
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3. Jak konkrétně zamýšlíte zvýšit transparentnost postupů, posílit spolupráci s EP 
a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na stanoviska EP a jeho výzvy 
k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete EP 
poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě?

Jsem pevně odhodlán zajistit vůči parlamentu transparentnost své práce a činnosti mých 
útvarů s cílem prosazovat dobrou interinstitucionální spolupráci, posílit legitimitu své práce 
a odpovědnost za ni a přispět k účinnosti a řádné správě věcí veřejných. Zavazuji se plně 
provádět ustanovení rámcové dohody týkající se otevřenosti za účelem zvýšení 
transparentnosti a zlepšení toku informací. Mám v úmyslu podporovat a podílet se na širším 
úsilí Komise o další posílení transparentnosti vůči široké veřejnosti a konzultací Komise jako 
součásti procesu tvorby politiky. Širší diskuze o současném legislativním 
rámci ohledně spolupráce členských států v oblasti prosazování právních předpisů na ochranu 
spotřebitele, která by měla být zahájena v druhé polovině tohoto roku, je jedinečnou 
příležitostí pro tyto důkladné konzultace.

Úzká a konstruktivní interinstitucionální spolupráce je nepostradatelná pro účinnost, 
legitimitu a řádnou správu věcí veřejných v procesu rozhodování na úrovni EU, který musí 
být založen na otevřenosti, transparentnosti, vzájemné důvěře, efektivnosti, stálém dialogu, 
pravidelném podávání zpráv a výměně informací. V případě mého potvrzení ve funkci budu 
usilovat o dobré vztahy s parlamentem a příslušnými výbory. Zavazuji se účastnit se 
na pozvání parlamentu příslušných jednání a domnívám se, že neustálý pravidelný dialog, jak 
je stanoveno v rámcové dohodě, je v oblasti spotřebitelské politiky, která se dotýká mnoha 
jiných politik, obzvláště důležitý. Jsem odhodlán zajistit pravidelný a přímý tok informací 
s příslušnými parlamentními výbory. Budu vždy k dispozici pro dvoustranná jednání a přímou 
komunikaci se členy výborů a zavazuji se, že budu poskytovat rychlé a jasné informace.

Zavazuji se pečlivě zvažovat stanoviska parlamentu a zajišťovat rychlý a ucelený následný 
postup, jak je stanoveno v rámcové dohodě. Budu rovněž usilovat o rovné zacházení 
s parlamentem a Radou v rámci smluv a rámcové dohody.

4. Jaké jsou podle Vás hlavní priority v rámci Vašeho úřadu, případně s ohledem na 
dosavadní závazky Evropské komise, finanční, hospodářskou a sociální krizi 
a otázky spojené s udržitelným rozvojem?

Mé priority se budou řídit zájmy spotřebitelů a širšími politickými a hospodářskými 
souvislostmi. Vzhledem k tomu, že spotřebitelské výdaje činí 56 % HDP EU, usiloval bych 
o to, aby perspektiva spotřebitele byla průběžně začleňována do stávajícího úsilí EU 
o hospodářské oživení, pokud jde například o jednotný trh. Sebevědomí spotřebitelé přispějí 
k oživení poptávky. Zároveň však spotřebitelé nejsou pouze kupujícími. Zvláštní pozornost 
budu věnovat těm spotřebitelům, kteří jsou nepříznivě ovlivněni současnou ekonomickou 
situací, a budu se snažit prokázat, že evropská spotřebitelská politika je velmi důležitá, neboť 
může pomoci občanům získat za jejich peníze větší hodnotu či dokonce snížit náklady.
Jsem si rovněž vědom významu naplnění cílů evropského programu pro spotřebitele. Ten pro 
nadcházející léta stanovil komplexní a řádnou vizi spotřebitelské politiky EU a mým cílem je 
usilovat o úzkou spolupráci s ostatními, aby bylo zajištěno jeho rychlé a efektivní naplnění.
Jednou z klíčových priorit je dokončit probíhající legislativní postupy a zajistit účinné 
provedení a uplatňování nedávno přijatých právních předpisů, například ohledně 
alternativních řešení sporů a řešení sporů on-line, tak, aby spotřebitelům skutečně přinesly 
plánované přínosy. Zejména bych chtěl poukázat na otázku právních předpisů 
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o zdravotnických prostředcích – ty se dotýkají problematiky bezpečnosti pacientů 
a spolutvůrci právních předpisů by jim měli dát absolutní prioritu s cílem rychle dosáhnout 
případné dohody. Návrhy legislativy o bezpečnosti výrobků, které se v současnosti 
projednávají, lépe ochrání evropské spotřebitele a zvýšením důvěry v trh přispějí ke spotřebě 
a růstu. Měly by být rovněž přijaty počátkem příštího roku. Stejně tak jsem pevně odhodlán 
usilovat o prosazování nedávného návrhu týkajícího se bankovních účtů.
Další klíčovou prioritou bude zajistit úzkou a konstruktivní spolupráci s hlavními partnery, 
včetně parlamentu, členských států a zúčastněných stran, jak jsem již vysvětlil v odpovědi 
na druhou otázku. Spotřebitelská politika je politika, která se dotýká mnoha jiných politik, 
a jako taková může uspět pouze tehdy, pokud se jí budeme věnovat společně a dostane se jí 
podpory v různých horizontálních a odvětvových politikách. Mým cílem bude, aby 
spotřebitelé měli díky této spolupráci k dispozici cílenější informace a aby se zajistilo 
účinnější prosazování již přijatých dalekosáhlých právních předpisů upravujících 
spotřebitelskou politiku v EU. V této souvislosti jsem přesvědčen, že je důležité zvážit 
konkrétní potřeby těch spotřebitelů, kteří nejsou dostatečně informováni o svých právech 
a nemají v ně dostatečnou důvěru.
Třetí a poslední hlavní prioritou bude průběžně a konkrétně komunikovat v otázce, jak může 
EU pomoci spotřebitelům v jejich každodenním životě, zejména v členských státech 
s poměrně slabou spotřebitelskou kulturou. To je obzvláště relevantní v tomto období 
mandátu, kdy s ohledem na nadcházející volby budou občané vyhledávat poznatky 
a informace o záležitostech EU.

5. Uvážíme-li, jak krátký čas zbývá do konce funkčního období Komise, s jakými 
konkrétními legislativními a nelegislativními podněty máte v úmyslu přijít a v jakém 
časovém plánu? Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde 
o priority výborů EP, které budou spadat do oblasti Vaší působnosti? Jak máte 
v úmyslu osobně zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

Na počátku roku 2014 hodlám předložit zprávu o provádění evropského programu pro 
spotřebitele. Ta bude vhodnou příležitostí zhodnotit, do jaké míry byla naplněna opatření 
a jejich slibné výhody pro spotřebitele, a zda je třeba přístup nebo jednotlivá opatření 
přehodnotit.

S cílem poskytovat cílenější informace využiji poznatků, které jsem získal v kampani 
propagující spotřebitelské úvěry, jež byla zahájena v letošním roce. Na základě těchto 
poznatků určím, jak dále zvýšit informovanost ve všech členských státech. Rovněž bych rád 
posílil otázky spotřebitelské politiky v rámci školních osnov, a sice podporou nového on-line 
nástroje „Spotřebitel ve školní lavici“ („Consumer Classroom“).
Pevně věřím, že účinnějšího prosazování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele 
můžeme dosáhnout i bez nových návrhů právních předpisů. Rozhodně bych co nejlépe 
využíval nástrojů dostupných v rámci stávajících právních předpisů, např. bych se zasazoval 
o dokončení pokynů k hodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků, vytvoření platformy 
pro řešení sporů online nebo vypracování hlavních zásad pro zavedení alternativního řešení 
sporů. Vedlo toho budu usilovat o lepší spolupráci a součinnost mezi vnitrostátními subjekty 
odpovědnými za prosazování právních předpisů. Díky stávající síti pro spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele se můžeme navzájem jeden od druhého učit, vyměňovat si osvědčené 
postupy a koordinovat opatření na prosazování právních předpisů, a to i nad rámec čistě 
přeshraničních otázek. Mým cílem by bylo využít tohoto rámce v plné míře. Příkladný je 
stejně tak úspěch každoročních koordinovaných kontrolních opatření pro on-line podnikání 
(tzv. „sweeps“) a na něj bych se v budoucnu snažil navázat ještě více. V rámci možností budu 
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rovněž usilovat o to, aby se z trhu odstranily zavádějící údaje o výrobcích, např. v odvětví 
kosmetiky, kde nové nařízení Komise, jež má být v blízké budoucnosti přijato, umožní lepší 
prosazování právních předpisů.

V roce 2014 bych předložil zprávu o fungování nařízení o spolupráci v oblasti ochrany 
spotřebitele. Ta je příležitostí posoudit, zda stávající nařízení poskytuje dostatečné právní 
nástroje k co nejúčinnějšímu využití kapacit pro prosazování právních předpisů, nebo zda je 
třeba tento rámec změnit. Budu věnovat pozornost tomu, aby se na takové diskuzi plně 
podílely všechny zúčastněné strany a institucionální partneři.
Pokud jde o kvalitu legislativních návrhů, jsem osobně odhodlán být co nejvíce zapojen do 
úvah o co nejlepším přístupu k řešení problémů. Tento přístup hodlám použít v rámci tvorby 
politik v mé kompetenci, zejména prostřednictvím rozsáhlé konzultace a komplexního dialogu 
se všemi zúčastněnými stranami. Jsem si vědom současných hospodářských omezení 
a hodlám se zasazovat o rozvoj otázek spotřebitelské politiky i konkurenceschopnosti našeho 
průmyslu, které se podle mého názoru vzájemně posilují, aniž by byla ohrožena bezpečnost.
Dále bych soustředil svou pozornost na zajištění toho, aby se přístup usilující o „inteligentní 
regulaci“ řádně dodržoval a aby se před návrhem nové iniciativy provedlo řádné hodnocení 
stávající situace, včetně následného komplexního posouzení dopadů.


