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DA

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGSMÅL TIL DEN 
INDSTILLEDE KOMMISSÆR

NEVEN MIMICA

(FORBRUGERPOLITIK)

1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring er særlig relevante 
for medlemskab af Kommissionen og for at fremme EU's interesser generelt, 
navnlig på det område, som De vil være ansvarlig for? Hvad motiverer Dem? Hvilke 
garantier kan De give Europa-Parlamentet for Deres uafhængighed, og hvordan vil 
De sikre, at tidligere, nuværende og fremtidige aktiviteter ikke giver anledning til 
tvivl i forbindelse med udøvelsen af hvervet som medlem af Kommissionen?

Jeg har være aktiv inden for politik, offentlig beslutningstagning og regeringsarbejde i næsten 
tre årtier og udfyldt en række funktioner inden for diplomatiet, statsforvaltningen og som 
politisk repræsentant. Lige fra starten har opbygning af gensidigt gavnlige forhold til 
nabolandene været en af drivkræfterne bag mine faglige og politiske bestræbelser. Gennem en 
periode på over 10 år fulgte, støttede og deltog jeg aktivt i Kroatiens integration i EU. Som 
led i denne proces havde jeg den ære at udføre forskellige hverv, som bidrog til at hjælpe 
Kroatien med at forberede sig på EU-medlemskabet, især som chefforhandler for 
stabiliserings- og associeringsaftalen med EU og medlemsstaterne, som minister for 
europæisk integration, som formand for det kroatiske parlaments udvalg for europæisk 
integration, som medlem af det nationale tilsynsudvalg for tiltrædelsesforhandlingerne med 
EU og som vicepremierminister for indenrigs-, udenrigs- og EU-anliggender. Derved fik jeg 
lejlighed til at møde mange fremtrædende europæiske personligheder fra Europa-Parlamentet 
og andre institutioner. Jeg var en glødende tilhænger af tiltrædelsesprocessen, da jeg var 
overbevist om, at den gav Kroatien – som netop havde vundet sin uafhængighed og 
gennemgået en ødelæggende krig – en enestående mulighed for at opnå fred, social og politisk 
stabilitet og for at udvikle sit økonomiske potentiale som EU-medlemsstat. I dag kan jeg sige, 
at tiltrædelsesprocessen har været lige så vigtig som selve tiltrædelsen. Det har været en 
reformproces, en proces, hvor alt skulle forbedres og alle gøre det bedre – det økonomiske, 
sociale, institutionelle og lovgivningsmæssige system skulle moderniseres, og folks mentalitet 
skulle ændres, hvilket har været den mest ømtålelige og krævende proces. På grundlag af min 
erfaring med europæisk integration er jeg overbevist om, at det allersmukkeste aspekt af 
udvidelsen er reformer, der bringer politikker og personer i Europa tættere på hinanden.

I min karriere har forbrugernes rolle og velfærd været en af mine politiske interesser og 
faglige ansvarsområder, hvad enten der var tale om deres fordele ved åbne og 
konkurrencebetonede handelsforbindelser, kontakt med tredjelande eller som led i Kroatiens 
tilpasning til EU's politik og lovgivning på dette område. Som viceminister for økonomi, som 
chefforhandler for stabiliserings- og associeringsaftalen og som minister for europæisk 
integration blev jeg meget opmærksom på, hvor vigtig en effektiv forbrugerpolitik er for en 
velfungerende markedsøkonomi. Jeg overvågede derfor udarbejdelsen og den endelige 
vedtagelse af Kroatiens første forbrugerbeskyttelseslov i 2003. Senere var jeg en ivrig 
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forkæmper fra vedtagelsen af den nye lov om forbrugerbeskyttelse i det kroatiske parlament i 
2007, der sammen med de en række senere ændringer bragte Kroatiens lovgivning i fuld 
overensstemmelse med de relevante EU-direktiver. På grundlag af denne erfaring fik jeg som 
formand for det kroatiske parlaments udvalg for europæisk integration lejlighed til at 
overvåge og medvirke i gennemførelsen af andre dele af det forbrugerrelaterede EU-acquis i 
kroatisk lovgivning, f.eks. loven om almindelig produktsikkerhed eller loven om civilretlige 
forpligtelser.

Jeg er overbevist om, at integritet og uafhængighed af enhver form for utilbørlig indflydelse 
er afgørende for befolkningens tillid til Kommissionens arbejde, dens kvalitet og den respekt, 
den nyder. Jeg har altid bestræbt mig til det yderste for at undgå enhver form for forbindelse 
med økonomiske aktiviteter, som kunne skabe interessekonflikter. Jeg mener, det er lykkedes 
for mig, hvilket også fremgår af den interesseerklæring, jeg har udarbejdet i henhold til 
adfærdskodeksen for kommissærer. Hvis min indstilling bliver bekræftet, lover jeg at følge de 
højeste standarder for professionalisme og integritet, som fastsat i adfærdskodeksen, og at 
opdatere min interesseerklæring, hvis der sker ændringer, og under alle omstændigheder en 
gang om året. Jeg forpligter mig på tro og love til at overholde de forpligtelser og etiske 
normer, der er fastsat i traktaten (artikel 17, stk. 3 i TEU, artikel 245 i TEUF) og 
adfærdskodeksen for kommissærer. Mere specifikt vil jeg hverken søge eller modtage 
instruktioner fra nogen regering eller andet organ og afholde mig fra enhver handling, der er 
uforenelig med mine forpligtelser, f.eks. at påtage mig andet arbejde.

2. Hvordan vurdere De Deres rolle med medlem af kommissionskollegiet? I hvilket 
omfang anser De Dem for ansvarlig over for Parlamentets for Deres og Deres 
tjenestegrenes virke?

Jeg er fast overbevist om, at et tæt samarbejde med kommissærkollegiet er afgørende for at 
sikre de forskellige politikkers sammenhæng, kvalitet og effektivitet. Jeg forpligter mig til 
strengt at overholde princippet om kollegialitet, hvis min indstilling bliver bekræftet. Under 
forberedelsen af Kroatiens tiltrædelse benyttede jeg altid en tværpolitisk fremgangsmåde i 
min funktion som chefforhandler for stabiliserings- og associeringsaftalen, minister for 
europæisk integration og formand for udvalget for europæisk integration, hvilket var 
nødvendigt for at sikre en vellykket og koordineret proces.

Som kommissær for forbrugerpolitikken bliver samarbejde med eksterne partnere og ikke 
mindst med de øvrige kommissærer en af mine overordnede prioriteter. Forbrugerpolitikken 
kan kun blive en succes, hvis den indarbejdes i alle relevante politikker. Mit mål bliver at 
søge et meget tæt og regelmæssigt samarbejde med de øvrige kommissærer, så de 
kontinuerligt integrerer et forbrugerperspektiv i deres aktiviteter. Forbrugeradfærd og -
interesser har væsentlige muligheder for at styrke sektorpolitikkerne og vice versa. De er også 
tæt knyttet til EU's løbende bestræbelser for at forbedre koordineringen af budgetpolitikken  
og den økonomiske politik yderligere.

Jeg påtager mig det fulde politiske ansvar for mine tjenestegrenes aktiviteter inden for 
forbrugerpolitik for at give Parlamentet mulighed for at udøve sit demokratiske tilsyn 
effektivt. Samtidig betyder samarbejde med partnere for mig også, at jeg vil søge et tæt 
samarbejde med Parlamentet, som spiller en afgørende rolle, når det gælder 
forbrugerlovgivning og ikkelovgivningsmæssige initiativer. I forbindelse med forberedelsen 
af Kroatiens tiltrædelse havde jeg, især i det blandede parlamentariske udvalg EU-Kroatien, 
lejlighed til at mødes med mange af Parlamentets medlemmer, hvis kritiske råd og støtte var 
af stor betydning for os på vej mod EU-tiltrædelsen. Som kommissær for forbrugerpolitikken 
vil jeg, hvis jeg bliver godkendt, engagere mig helhjertet i at fortsætte sådanne konstruktive 



– 3 –  

politiske dialoger med Parlamentet og dets udvalg baseret på åbenhed, gennemsigtighed, 
gensidig tillid, regelmæssig rapportering og udveksling af oplysninger.

3. Hvilke specifikke tilsagn er De rede til at give med hensyn til øget åbenhed og 
samarbejde og en effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og krav i 
forbindelse med lovgivningsinitiativer, bl.a. på baggrund af Lissabon-traktatens 
ikrafttrædelse? Vil De være rede til at give Parlamentet adgang til de samme 
oplysninger og dokumenter som Rådet i forbindelse med planlagte eller 
igangværende initiativer?

Jeg er fast besluttet på at sikre gennemsigtighed i mit arbejde og samspil med Parlamentet for 
at sikre et godt interinstitutionelt samarbejde, styrke legitimiteten og ansvarligheden af mit 
arbejde og bidrage til effektivitet og gode styreformer. Jeg lover at gennemføre 
bestemmelserne i rammeaftalen om åbenhed fuldt ud for at forbedre gennemsigtigheden og 
øge informationsstrømmen. Jeg vil støtte og bidrage til Kommissionens bredere indsats for 
yderligere at styrke gennemsigtigheden for offentligheden, og at den bliver hørt som led i den 
politiske beslutningsproces. De bredere overvejelser om den nuværende lovgivning med 
hensyn til medlemsstaternes samarbejde om at håndhæve forbrugerlovgivningen, som vil 
blive lanceret senere i år, er en glimrende mulighed for en sådan dybtgående høring.
Tæt og konstruktivt interinstitutionelt samarbejde er uundværligt for effektivitet, legitimitet 
og den gode styring i EU's beslutningsproces, som skal bygges på åbenhed, gennemsigtighed, 
gensidig tillid, effektivitet, løbende dialog, regelmæssig rapportering og udveksling af 
information. Hvis jeg bliver udnævnt, vil jeg skabe et godt forhold til Europa-Parlamentet og 
de relevante udvalg. Jeg forpligter mig til at deltage i relevante møder, når Europa-
Parlamentet ønsker det, og mener, at en løbende dialog som fastsat i rammeaftalen vil være 
særlig vigtig i den tværgående forbrugerpolitik. Jeg er fast besluttet på at sikre regelmæssig og 
direkte udveksling af oplysninger med de relevante parlamentsudvalg. Jeg vil altid være til 
rådighed for bilaterale møder og direkte kommunikation med udvalgets medlemmer, og jeg 
forpligter mig til at sikre hurtig og klar information.
Jeg lover at overveje Parlamentets holdninger nøje og at sikre en hurtig og omfattende 
opfølgning som fastsat i rammeaftalen. Jeg vil også søge ligebehandling af Parlamentet og 
Rådet inden for rammerne af traktaterne og rammeaftalen.

4. Hvad er Deres hovedprioriteter i forbindelse med varetagelsen af Deres foreslåede 
sagsområde, bl.a. under hensyntagen til de tilsagn, som Kommissionen eventuelt 
allerede har afgivet, finanskrisen og den økonomiske og samfundsmæssige krise 
samt overvejelserne omkring bæredygtig udvikling?

Mine prioriteter vil blive styret af forbrugernes interesser og den bredere politiske og 
økonomiske kontekst. Det private forbrug udgør 56 % af BNP i EU. Det betyder, at jeg skal
arbejde løbende på at integrere forbrugerperspektivet i EU's fortsatte bestræbelser på at styrke 
den økonomiske genopretning, f.eks. for så vidt angår det indre marked. Tillidsfulde 
forbrugere vil bidrage til at øge efterspørgslen. Samtidig er forbrugerne ikke kun købere. Jeg 
vil lægge særlig vægt på de forbrugere, der er negativt påvirket af den nuværende økonomiske 
situation, og stræbe efter at vise, at europæisk forbrugerpolitik betyder noget i praksis, da den
kan hjælpe borgerne med at få mere for pengene eller endda skære omkostningerne ned.

Jeg er også bevidst om betydningen af at opfylde målsætningerne i den europæiske 
forbrugerdagsorden. Den har opstillet en omfattende og gyldig vision for EU's
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forbrugerpolitik for de kommende år, og jeg vil søge et tæt samarbejde med andre for at sikre 
en hurtig og effektiv gennemførelse.
En vigtig prioritet vil være at færdiggøre de uafsluttede lovgivningsmæssige procedurer og 
sikre, at den nyligt vedtagne lovgivning, f.eks. om alternativ bilæggelse af tvister og 
onlinetvistbilæggelse, gennemføres og anvendes effektivt, så de påtænkte fordele for 
forbrugerne realiseres. Jeg vil gerne fremhæve lovgivningen om medicinsk udstyr, der er et 
spørgsmål om patientsikkerhed, som lovgiverne bør give absolut prioritet for at bane vej for 
en mulig hurtig aftale. De foreliggende forslag om produktsikkerhed vil bedre kunne beskytte 
de europæiske forbrugere og bidrage til forbrug og vækst gennem en højere grad af tillid på
markedet. De bør ligeledes vedtages inden begyndelsen af næste år. Jeg er også stærkt 
engageret i at nå fremskridt vedrørende det seneste forslag om bankkonti.

En anden vigtig prioritet vil være at etablere et tæt og konstruktivt samarbejde med de 
vigtigste partnere, herunder Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og de berørte parter som 
allerede forklaret i svaret på det andet spørgsmål. Forbrugerpolitik er en tværgående politik, 
og som sådan kan den kun lykkes, hvis den indgår i og støttes i forskellige horisontale og 
sektorspecifikke politikker. Jeg vil tilstræbe at fokusere dette samarbejde på at give 
forbrugerne bedre målrettet information og at sikre en mere effektiv håndhævelse af den 
vidtrækkende forbrugerlovgivning, der allerede er vedtaget i EU. I den forbindelse tror jeg, at 
det er vigtigt at overveje de særlige behov hos de forbrugere, der ikke har tilstrækkeligt 
kendskab og tillid til deres rettigheder.
En tredje og sidste prioritet vil være løbende og konkret kommunikation om, hvordan EU kan 
hjælpe forbrugerne i deres dagligdag, især i medlemsstater med en relativt svag 
forbrugerkultur. Dette er særlig relevant på dette tidspunkt i valgperioden, hvor borgerne 
søger viden og information om EU-anliggender inden det kommende valg.

5. Hvilke konkrete lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer har De 
til hensigt at tage i betragtning af den forholdsvis korte til indtil udløbet af 
Kommissionens embedsperiode og efter hvilken tidsplan? Hvilke konkrete tilsagn 
kan De give med hensyn til de af udvalgets prioriteter, som falder ind under Deres 
sagsområde? Hvordan vil De personligt sikre, at lovforslagene er af god kvalitet?

Tidligt i 2014 vil jeg fremlægge en rapport om gennemførelsen af den europæiske 
forbrugerdagsordenen. Den er en god mulighed for at gøre status over, i hvilket omfang
initiativer med lovende fordele for forbrugerne er blevet gennemført, og om der er behov for 
at justere fremgangsmåden eller individuelle aktioner.
For at opnå mere målrettet information vil jeg udnytte erfaringerne fra 
forbrugerkreditkampagnen, der blev sat i gang i år, for at se, hvordan man yderligere kan øge 
bevidstheden i alle medlemsstater. Jeg vil også gerne fremhæve forbrugerspørgsmål i 
skolernes pensum ved at styrke det nye onlineværktøj "Consumer Classroom".
Jeg er overbevist om, at vi kan opnå en mere effektiv håndhævelse af forbrugerlovgivningen 
selv uden nye lovforslag. Jeg er fast besluttet på at bruge værktøjerne under den gældende 
lovgivning bedst muligt, såsom at færdiggøre retningslinjerne for sikkerhedsvurdering af 
kosmetiske produkter, etablering af en platform for onlinetvistbilæggelse eller fastsættelse af 
retningslinjer for gennemførelse af alternativ tvistbilæggelse. Desuden vil jeg stræbe efter 
bedre samarbejde mellem nationale håndhævelsesorganer og en fælles indsats. Det
eksisterende netværk for forbrugerbeskyttelsessamarbejde giver os mulighed for at lære af 
hinanden, udveksle bedste praksis og koordinere håndhævelsesforanstaltninger selv ud over 
rent grænseoverskridende spørgsmål. Jeg vil sigte mod at anvende denne ramme i fuldt
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omfang. Endvidere er de årlige samordnede  håndhævelsesforanstaltninger for 
onlineforretning, de såkaldte sweeps, en succeshistorie, som jeg ville forsøge at bygge videre 
på i fremtiden. Hvor det er muligt, vil jeg også bestræbe mig på at fjerne produktanprisninger 
fra markedet, som kan vildlede forbrugerne, f.eks. i kosmetiksektoren, hvor en ny 
kommissionsforordning forventes vedtaget i den nærmeste fremtid, som vil bane vejen for en 
bedre håndhævelse.
I 2014 vil jeg forelægge en rapport om, hvordan forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde fungerer. Denne rapport giver lejlighed til at overveje, om 
den nuværende forordning indeholder tilstrækkelige retlige instrumenter til den mest effektive 
anvendelse af håndhævelseskapaciteten, eller om der er behov for at ændre reglerne. Jeg vil 
være opmærksom på at sikre, at disse overvejelser følges op af en fuld dialog med alle berørte 
parter og institutionelle partnere.
Hvad angår kvaliteten af lovforslag, er jeg personligt engageret i at være så åben som muligt, 
når det drejer sig om at overveje, hvad der kan være den bedst mulige tilgang til at løse et 
problem. Jeg agter at anvende denne metode på min politik, navnlig gennem en bred høring 
og omfattende dialog med alle aktører. Jeg er opmærksom på de nuværende økonomiske 
begrænsninger og vil arbejde for at styrke både forbrugernes sag og vores industris 
konkurrenceevne, som efter min mening er gensidigt forstærkende, men ikke gå på 
kompromis med sikkerheden. Desuden vil jeg være opmærksom på at sikre smart regulering, 
og at en korrekt vurdering af den nuværende situation, efterfulgt af en omfattende 
konsekvensanalyse, altid foretages, før et nyt initiativ bliver foreslået.


