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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

NEVEN MIMICA

(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ)

1. Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της πείρας σας έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού 
γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε υπεύθυνος; Τι σας 
παρακινεί; Ποια εχέγγυα ανεξαρτησίας μπορείτε να παράσχετε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή 
μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των 
καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής;

Επί τρεις δεκαετίες σχεδόν, συμμετείχα ενεργά στην πολιτική, στη χάραξη δημόσιας 
πολιτικής και στην κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας διάφορα διπλωματικά, διοικητικά και 
πολιτικά καθήκοντα. Η ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες μέσω 
των πολιτικών στους τομείς των εξωτερικών σχέσεων, του εμπορίου και της οικονομίας 
υπήρξε εξαρχής ο βασικός στόχος των προσπαθειών που κατέβαλα σε επαγγελματικό και 
πολιτικό επίπεδο. Για περισσότερο από μια δεκαετία, παρακολούθησα, προώθησα και 
συμμετείχα ενεργά σε ολόκληρη τη διαδικασία ενσωμάτωσης της Κροατίας στην ΕΕ. Κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, είχα την τιμή να αναλάβω διάφορα καθήκοντα 
συμβάλλοντας στην προετοιμασία της Κροατίας για ένταξη στην ΕΕ, ιδίως ως επικεφαλής 
διαπραγματευτής για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της, ως υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ως πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης του κροατικού Κοινοβουλίου, ως μέλος της εθνικής επιτροπής για την 
παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την ΕΕ, καθώς και ως 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αρμόδιος για τις εσωτερικές, εξωτερικές και ευρωπαϊκές 
υποθέσεις. Κατά τον τρόπο αυτόν, είχα την ευκαιρία να συναντήσω πολλές σημαντικές 
ευρωπαϊκές προσωπικότητες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα. 
Υποστήριξα με πάθος τη διαδικασία προσχώρησης όντας πεπεισμένος ότι προσέφερε στην 
Κροατία — αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία της και μετά από έναν ολέθριο πόλεμο — τη 
μοναδική προοπτική να απολαύσει την ειρήνη, την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα και 
να αναπτύξει το οικονομικό της δυναμικό ως κράτος μέλος της Ένωσης. Σήμερα, μπορώ να 
πω ότι η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ υπήρξε εξίσου σημαντική με την ίδια την 
προσχώρηση. Υπήρξε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων, μια διαδικασία αλλαγής των πάντων, 
ανθρώπων και θεσμών, προς το καλύτερο — εκσυγχρονίζοντας το οικονομικό, κοινωνικό, 
θεσμικό και νομοθετικό σύστημα και ανανεώνοντας τη νοοτροπία των πολιτών, πράγμα το 
οποίο υπήρξε η πιο ευαίσθητη και απαιτητική διαδικασία. Με βάση την πείρα που απέκτησα 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είμαι πεπεισμένος ότι η πραγματική ομορφιά της 
διεύρυνσης βρίσκεται στις μεταρρυθμίσεις που φέρνουν πιο κοντά μεταξύ τους τις πολιτικές 
και τους πολίτες στην Ευρώπη.
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Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, ο ρόλος και η ευημερία των καταναλωτών αποτέλεσε 
μέρος των πολιτικών ενδιαφερόντων και των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων μου, είτε όσον 
αφορά τα οφέλη που αποκομίζουν από την ανάπτυξη ανοικτών και ανταγωνιστικών 
εμπορικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων με τρίτες χώρες, είτε στο πλαίσιο της εναρμόνισης 
της Κροατίας με την πολιτική και τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα αυτόν. Ως αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών, ως επικεφαλής διαπραγματευτής για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης και ως υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, συνειδητοποίησα σαφώς τη 
σημασία που έχει μια αποτελεσματική πολιτική καταναλωτών για την εύρυθμη λειτουργία 
της οικονομίας της αγοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον επί υπουργίας μου 
καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ο πρώτος νόμος περί προστασίας των καταναλωτών στην 
Κροατία, το 2003. Αργότερα, υποστήριξα ένθερμα στο κροατικό Κοινοβούλιο την έγκριση 
του νέου νόμου του 2007 περί προστασίας των καταναλωτών και τις μετέπειτα τροποποιήσεις 
του, εναρμονίζοντας πλήρως την κροατική νομοθεσία προς τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ. Με 
βάση την εμπειρία αυτή, είχα την ευκαιρία, ως πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης του κροατικού Κοινοβουλίου, να εποπτεύσω και να συμβάλω στη μεταφορά 
στο κροατικό δίκαιο άλλων σχετικών με τους καταναλωτές μερών του κεκτημένου της ΕΕ, 
π.χ. μέσω του γενικού νόμου περί ασφάλειας των προϊόντων ή του νόμου περί αστικών 
ενοχών.
Πιστεύω ακράδαντα ότι η ακεραιότητα και η ανεξαρτησία από οποιαδήποτε αθέμιτη επιρροή 
είναι καίριας σημασίας για την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το έργο της Επιτροπής, την 
ποιότητά του και τον σεβασμό που απολαύει. Απέδιδα ανέκαθεν τη μέγιστη δυνατή προσοχή 
στην αποφυγή οποιωνδήποτε σχέσεων με οικονομικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων, και πιστεύω ότι το κατόρθωσα, όπως προκύπτει 
από τη δήλωση συμφερόντων που υπέβαλα σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των 
Επιτρόπων. Εφόσον οριστικοποιηθεί ο διορισμός μου, δεσμεύομαι να τηρώ τα υψηλότερα 
πρότυπα επαγγελματισμού και ακεραιότητας, όπως προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας, 
και να επικαιροποιώ τη δήλωση συμφερόντων μου σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές, και 
τουλάχιστον κάθε χρόνο. Αναλαμβάνω επισήμως την υποχρέωση να συμμορφώνομαι προς 
τις υποχρεώσεις και τα δεοντολογικά πρότυπα που ορίζονται στη Συνθήκη (άρθρο 17 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ, άρθρο 245 της ΣΛΕΕ) και τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων. 
Ειδικότερα, ούτε θα ζητώ ούτε θα δέχομαι υποδείξεις από κυβερνήσεις ή άλλους 
οργανισμούς και θα απέχω από κάθε ενέργεια ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά μου, όπως η 
άσκηση εκ μέρους μου οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.

2. Πώς θα εκτιμούσατε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από 
ποια άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο 
Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;

Πιστεύω ακράδαντα ότι η στενή συνεργασία στο πλαίσιο του Σώματος των Επιτρόπων είναι 
ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα, η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων πολιτικών. Δεσμεύομαι να τηρώ αυστηρά την αρχή της 
συλλογικότητας, αν ο διορισμός μου οριστικοποιηθεί. Κατά την προετοιμασία της 
προσχώρησης της Κροατίας, ακολούθησα ανέκαθεν μια πολύπλευρη προσέγγιση μεταξύ των 
διαφόρων πολιτικών, υπό τις ιδιότητές μου ως επικεφαλής διαπραγματευτή για τη Συμφωνία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, υπουργού Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και προέδρου της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η προσέγγιση αυτή ήταν επιβεβλημένη προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η επιτυχία και ο καλός συντονισμός της διαδικασίας. 

Ως Επίτροπος αρμόδιος σε θέματα πολιτικής για τους καταναλωτές, η συνεργασία με τους 
εξωτερικούς εταίρους, και ιδίως με τα άλλα μέλη της Επιτροπής, θα αποτελέσει μια από τις 
βασικές μου προτεραιότητες. Η πολιτική για τους καταναλωτές μπορεί να επιτύχει μόνον 
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εφόσον αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα όλων των σχετικών πολιτικών. Φιλοδοξία μου θα είναι 
να επιτευχθεί πολύ στενή και τακτική συνεργασία με τους συναδέλφους μου Επιτρόπους, 
ώστε να εντάσσουν πάντοτε την προοπτική των καταναλωτών στις δικές τους 
δραστηριότητες. Η συμπεριφορά και τα συμφέροντα των καταναλωτών μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση τομεακών πολιτικών, και αντιστρόφως, και συνδέονται 
έντονα με τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση για να βελτιώσει περαιτέρω τον 
συντονισμό των δημοσιονομικών και οικονομικών της πολιτικών.

Θα αναλαμβάνω στο ακέραιο την πολιτική ευθύνη για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών 
μου στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές, ώστε το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση 
να ασκεί αποτελεσματικά δημοκρατικό έλεγχο. Ταυτόχρονα, η συνεργασία με τους 
διαφόρους εταίρους σημαίνει επίσης ότι θα επιδιώκω τη στενή συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο, το οποίο διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά τη νομοθεσία για τους 
καταναλωτές και τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες. Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της 
προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ, ιδίως μάλιστα στο πλαίσιο της Μεικτής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Κροατίας, είχα την τιμή να συναντήσω πολλά μέλη του 
Κοινοβουλίου, των οποίων η κριτική, οι συμβουλές και η στήριξη ήταν ουσιαστικής 
σημασίας στην πορεία για την προσχώρηση. Ως Επίτροπος αρμόδιος για την πολιτική για 
τους καταναλωτές, εάν οριστικοποιηθεί ο διορισμός μου, είμαι απολύτως αποφασισμένος να 
συνεχίσω τον εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
επιτροπές του, με ανοιχτό πνεύμα και με βάση τη διαφάνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την 
τακτική υποβολή εκθέσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών.

3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη 
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων ενόψει της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της 
Λισαβόνας; Σε σχέση με τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες ή τις εν εξελίξει 
διαδικασίες, είστε πρόθυμος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και 
έγγραφα επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο;

Είμαι απολύτως προσηλωμένος στον στόχο της εξασφάλισης διαφάνειας στο έργο μου και 
στο έργο των υπηρεσιών μου όσον αφορά το Κοινοβούλιο προκειμένου να εξασφαλισθεί 
καλή διοργανική συνεργασία, να ενισχυθούν η νομιμότητα και η λογοδοσία στο έργο μου και 
να προωθηθούν η αποτελεσματικότητα και η καλή διακυβέρνηση. Αναλαμβάνω τη δέσμευση 
να εφαρμόζω πλήρως τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου όσον αφορά το ανοιχτό πνεύμα 
για τη βελτίωση της διαφάνειας και την ενίσχυση της ροής των πληροφοριών. Θα 
υποστηρίζω και θα συμβάλλω στις ευρύτερες προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για 
περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας απέναντι στους πολίτες και της διαβούλευσης με αυτούς 
στο πλαίσιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Ο ευρύτερος προβληματισμός που θα 
δρομολογηθεί αργότερα εφέτος σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τη 
συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας για τους 
καταναλωτές αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για μια τέτοια εμπεριστατωμένη διαβούλευση.

Η στενή και εποικοδομητική διοργανική συνεργασία είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματικότητα, τη νομιμότητα και την καλή διαχείριση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων στην ΕΕ, η οποία πρέπει να οικοδομηθεί με ανοικτό πνεύμα, διαφάνεια, αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, αποτελεσματικότητα, συνεχή διάλογο, τακτική υποβολή εκθέσεων και 
ανταλλαγή πληροφοριών. Εάν οριστικοποιηθεί ο διορισμός μου, θα επιδιώξω καλές σχέσεις 
με το Κοινοβούλιο και τις σχετικές επιτροπές του. Δεσμεύομαι να παρίσταμαι στις σχετικές 
συνεδριάσεις όταν με προσκαλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύω δε ότι ο τακτικός 
διάλογος σε συνεχή βάση, όπως ορίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο, θα ήταν ιδιαίτερα 
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σημαντικός στον οριζόντιο τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές. Είμαι αποφασισμένος 
να μεριμνώ για την τακτική και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα είμαι πάντοτε διαθέσιμος για διμερείς συναντήσεις και 
απευθείας επικοινωνία με τα μέλη των επιτροπών, και δεσμεύομαι να παρέχω άμεσες και 
σαφείς πληροφορίες.

Υπόσχομαι να εξετάζω προσεκτικά τις θέσεις του Κοινοβουλίου και να εξασφαλίζω ταχεία 
και συνολική παρακολούθηση, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου. Θα 
επιδιώκω επίσης την ίση μεταχείριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εντός των ορίων 
των Συνθηκών και της συμφωνίας-πλαισίου.

4. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες που έχετε πρόθεση να επιδιώξετε στο 
πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου 
αρμόζει, τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, καθώς και 
τον προβληματισμό σχετικά με τη διατηρήσιμη ανάπτυξη;

Οι προτεραιότητές μου θα καθορίζονται με γνώμονα τα συμφέροντα των καταναλωτών και 
το ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Το γεγονός ότι οι καταναλωτικές δαπάνες 
αντιπροσωπεύουν το 56% του ΑΕΠ της ΕΕ, μου επιβάλλει την υποχρέωση να εργάζομαι 
διαρκώς προκειμένου η προοπτική των καταναλωτών να ενσωματωθεί στις προσπάθειες που 
καταβάλλει επί του παρόντος η ΕΕ για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, π.χ. όσον 
αφορά την ενιαία αγορά. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών θα συμβάλει στην τόνωση της 
ζήτησης. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές δεν είναι απλώς και μόνον αγοραστές. Θα δώσω 
ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους τους καταναλωτές οι οποίοι πλήττονται από την τρέχουσα 
οικονομική συγκυρία, και θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τους 
καταναλωτές έχει σημασία για τον απλό πολίτη, καθώς μπορεί να τον βοηθήσει ώστε τα 
λεφτά του να πιάνουν τόπο ή ακόμη και να μειώσει τις δαπάνες του.
Έχω επίσης επίγνωση της σημασίας που έχει η εκπλήρωση των στόχων του «Ευρωπαϊκού 
θεματολογίου για τους καταναλωτές». Το θεματολόγιο περιλαμβάνει μια πλήρη και έγκυρη 
θεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τους καταναλωτές κατά τα επόμενα χρόνια, και φιλοδοξία 
μου θα ήταν να επιδιώξω στενή συνεργασία με άλλους εταίρους ώστε να εξασφαλισθεί η 
ταχεία και αποτελεσματική υλοποίησή του.

Μια βασική μου προτεραιότητα θα ήταν να ολοκληρωθούν οι νομοθετικές διαδικασίες που 
εκκρεμούν επί του παρόντος και να ληφθεί μέριμνα ώστε η νομοθεσία που θεσπίσθηκε 
πρόσφατα, π.χ. σχετικά με την εναλλακτική και την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών, να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόζεται αποτελεσματικά, 
προκειμένου να επιτευχθούν τα προβλεπόμενα οφέλη για τους καταναλωτές. Θα ήθελα να 
δώσω ιδιαίτερη έμφαση στη νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ζήτημα που αφορά 
την ασφάλεια των ασθενών, στο οποίο θα πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα από τους 
συννομοθέτες, ώστε να καταστεί ευκολότερη η ταχεία επίτευξη ενδεχόμενης συμφωνίας. Οι 
προτάσεις σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων, η συζήτηση των οποίων δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί, θα βελτιώσουν την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και θα δώσουν 
ώθηση στην κατανάλωση και την ανάπτυξη μέσω της αύξησης της εμπιστοσύνης στην αγορά. 
Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει επίσης να εγκριθούν έως τις αρχές του επόμενου έτους. Είμαι 
επίσης αποφασισμένος να επιδιώξω την επίτευξη προόδου όσον αφορά την πρόταση για τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς.
Μια άλλη βασική προτεραιότητα θα είναι η καθιέρωση στενής και εποικοδομητικής 
συνεργασίας με τους κυριότερους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων του Κοινοβουλίου, των 
κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως ανέφερα ήδη στην απάντησή μου στο 
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δεύτερο ερώτημα. Η πολιτική για τους καταναλωτές έχει οριζόντιο χαρακτήρα και, ως εκ 
τούτου, μπορεί να επιτύχει μόνον εάν αποτελεί κοινό εγχείρημα και βρίσκει στήριξη σε 
διάφορες οριζόντιες και τομεακές πολιτικές. Θα επιδιώξω να εστιάζεται η συνεργασία αυτή 
ιδίως στην παροχή καλύτερα στοχοθετημένων πληροφοριών στους καταναλωτές και στη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του μεγάλης εμβέλειας κεκτημένου για 
τους καταναλωτές που έχει ήδη θεσπίσει η ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες εκείνων των καταναλωτών οι οποίοι δεν διαθέτουν 
επαρκή ενημέρωση και εμπιστοσύνη όσον αφορά τα δικαιώματά τους.
Ως τρίτη και τελική βασική προτεραιότητα θα έχω τη συνεχή και συγκεκριμένη επικοινωνία 
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να βοηθά τους καταναλωτές στην 
καθημερινή τους ζωή, ιδίως στα κράτη μέλη με σχετικά περιορισμένη καταναλωτική 
νοοτροπία. Η επικοινωνία αυτή θα είναι ιδιαίτερα σημαντική στο χρονικό στάδιο της εντολής 
της Επιτροπής κατά το οποίο οι πολίτες θα αναζητούν γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με 
τις υποθέσεις της ΕΕ ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

5. Με δεδομένη τη στενότητα χρόνου μέχρι το τέλος της θητείας της Επιτροπής, 
ποιες συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες σκοπεύετε να 
προτείνετε, και βάσει ποιου χρονοδιαγράμματος; Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
μπορείτε να αναλάβετε, ιδίως σε σχέση με τις προτεραιότητες των επιτροπών που 
υπάγονται στο χαρτοφυλάκιό σας; Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά την καλή 
ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων;

Θα είχα την πρόθεση να υποβάλω στις αρχές του 2014 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
«Ευρωπαϊκού θεματολογίου για τους καταναλωτές». Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει 
εξαιρετική ευκαιρία για να καταγράψουμε την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την 
εφαρμογή δράσεων οι οποίες υπόσχονται πολλά οφέλη για τους καταναλωτές και να 
αναλογιστούμε κατά πόσον υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της προσέγγισης μας ή των 
επιμέρους δράσεων.

Για να εξασφαλισθεί καλύτερα στοχοθετημένη πληροφόρηση, θα αξιοποιούσα τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από την εκστρατεία για την καταναλωτική πίστη η οποία δρομολογήθηκε 
εφέτος, με σκοπό να βρεθούν τρόποι αύξησης της ευαισθητοποίησης σε όλα τα κράτη μέλη. 
Θα ήθελα επίσης να δοθεί περισσότερο βάρος στα θέματα που αφορούν τους καταναλωτές 
στα πρόγραμμα σπουδών προωθώντας το νέο επιγραμμικό εργαλείο «Αίθουσα διδασκαλίας 
για τους καταναλωτές (Consumer Classroom)».

Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι μπορούμε να επιτύχουμε αποτελεσματικότερη επιβολή της 
νομοθεσίας για τους καταναλωτές ακόμη και χωρίς την υποβολή νέων νομικών προτάσεων. 
Θα ήμουν αποφασισμένος να χρησιμοποιήσω στο μέγιστο τα εργαλεία που μας παρέχει η 
ισχύουσα νομοθεσία, π.χ. με την ολοκλήρωση των κατευθυντήριων γραμμών για την 
εκτίμηση της ασφάλειας των καλλυντικών προϊόντων, τη δημιουργία ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας επίλυσης διαφορών ή τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή 
της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Επιπλέον, θα επεδίωκα τη βελτίωση της συνεργασίας 
και της κοινής δράσης των εθνικών φορέων επιβολής της νομοθεσίας. Το υφιστάμενο δίκτυο 
συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών μάς επιτρέπει να διδασκόμαστε ο ένας από 
τον άλλον, να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές και να συντονίζουμε τις δράσεις επιβολής 
της νομοθεσίας, ακόμη και πέραν των καθαρά διασυνοριακών ζητημάτων.  Στόχος μου θα 
ήταν η πλήρης αξιοποίηση του πλαισίου αυτού. Ομοίως, οι ετήσιες συντονισμένες δράσεις 
επιβολής για τις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, γνωστές ως «σαρώσεις» 
(sweeps), αποτελούν επιτυχημένα παραδείγματα τα οποία θα προσπαθούσα να αξιοποιήσω 
ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Όπου είναι δυνατόν, θα κατέβαλλα επίσης προσπάθειες 
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προκειμένου να εκλείψει το φαινόμενο των ισχυρισμών σχετικά με προϊόντα που ενδέχεται 
να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, π.χ. στον τομέα των καλλυντικών, στον οποίον ένας 
νέος κανονισμός της Επιτροπής που προβλέπεται να εκδοθεί στο εγγύς μέλλον θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας.
Το 2014, θα υποβάλω έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού για τη συνεργασία 
όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Η έκθεση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να 
εξετασθεί κατά πόσον ο ισχύων κανονισμός παρέχει επαρκή νομικά μέσα για την 
αποτελεσματικότερη χρήση των μηχανισμών επιβολής ή εάν είναι απαραίτητο να επέλθουν 
αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο. Θα φροντίσω ιδιαίτερα ώστε ο προβληματισμός αυτός να 
συμπληρωθεί με έναν ολοκληρωμένο διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και 
τους θεσμικούς εταίρους.

Όσον αφορά την ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων, αναλαμβάνω προσωπικά τη 
δέσμευση να μην αποκλείω, στο μέτρο του δυνατού, κανέναν όσον αφορά τον 
προβληματισμό σχετικά με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την επίλυση ενός 
προβλήματος. Σκοπεύω να εφαρμόσω την προσέγγιση αυτή και στη δική μου διαδικασία 
χάραξης πολιτικής, ιδίως μέσω ευρείας διαβούλευσης και διεξοδικών διαλόγων με όλους τους 
φορείς. Έχω επίγνωση των πιέσεων που δέχεται η οικονομία μας επί του παρόντος και θα 
εργαστώ για να προωθήσω τόσο τα συμφέροντα των καταναλωτών όσο και την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας, στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι αλληλοενισχύονται, 
χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια. Επιπλέον, θα ήθελα να φροντίσω ώστε να δοθεί η 
δέουσα συνέχεια στην προσέγγιση για την «έξυπνη νομοθεσία» και να πραγματοποιηθεί η 
κατάλληλη αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, ακολουθούμενη από συνολική 
εκτίμηση επιπτώσεων, προτού προταθεί οιαδήποτε νέα πρωτοβουλία.


