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KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE

NEVEN MIMICA

(TARBIJAKÜSIMUSED)

1. Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised volinikuks saamisel ja Euroopa 
üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest vastutusvaldkonnast? 
Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa Parlamendile oma 
sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, praegune või tulevane 
tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis?

Olen tegutsenud poliitikas, osalenud poliitikakujundamises ning valitsuse töös peaaegu 
kolmkümmend aastat, täites erinevaid diplomaatilisi, riigijuhtimisalaseid ja poliitilisi 
ülesandeid. Minu tööalaste ja poliitiliste püüdluste peamine suund on alati olnud 
naaberriikidega vastastikku kasulike suhete arendamine välis-, kaubandus- ja 
majanduspoliitika vahendusel. Osalesin aktiivselt Horvaatia integreerumisel Euroopa Liiduga 
ning aitasin sellele protsessile kaasa rohkem kui kümne aasta jooksul. Selle protsessi käigus 
oli mul au täita erinevaid ülesandeid, aidates Horvaatial valmistuda ELi liikmesuseks, 
konkreetselt stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingute pealäbirääkijana läbirääkimistel ELi ja 
liikmesriikidega, Euroopa integratsiooni ministrina, Horvaatia parlamendi Euroopa
integratsiooni komisjoni esimehena, ELiga peetavate ühinemisläbirääkimiste riikliku 
järelevalvekomisjoni liikmena ning asepeaministrina siseasjade, välispoliitika ja Euroopa 
küsimuste valdkonnas. See andis mulle võimaluse kohtuda paljude Euroopa oluliste isikutega 
nii Euroopa Parlamendist kui muudest institutsioonidest. Toetasin ühinemisprotsessi väga 
jõuliselt, kuna olen veendunud, et see andis Horvaatiale pärast iseseisvumist ning laastavat 
sõda ainulaadse väljavaate nautida rahu, sotsiaalset ja poliitilist stabiilsust ning arendada oma 
majanduslikku potentsiaali ELi liikmesriigina. Täna võin öelda, et ELiga ühinemise protsess 
on olnud sama oluline kui ühinemine ise. See protsess on hõlmanud reforme, muutnud kõike 
ja kõiki positiivses suunas, ajakohastades majanduslikku, sotsiaalset, institutsioonilist ja 
õigusloomealast ülesehitust ning värskendades inimeste mõttelaadi. See on olnud äärmiselt 
delikaatne ja nõudlik protsess. Tuginedes oma Euroopa integratsiooni alasele kogemusele 
olen veendunud selles, et laienemise tegelik ilu seisneb reformis, mis lähendab Euroopas 
poliitikat ja inimesi.
Tarbijate heaolu on minu karjääri jooksul kuulunud minu poliitiliste huvide ning tööalaste 
ülesannete hulka – seda kas avatud ja konkureerivatest kaubandussuhetest saadava kasu, 
kolmandate riikidega tehtava koostöö või Horvaatia ELi asjaomase poliitika ja õigusaktidega 
kooskõlla viimise kontekstis. Asemajandusministrina, stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingute pealäbirääkijana ning Euroopa integratsiooni ministrina mõistsin, 
kuivõrd oluline on tõhus tarbijapoliitika, et turumajandus toimiks nõuetekohaselt. Ma juhtisin 
Horvaatia esimese tarbijakaitseseaduse koostamist ja vastuvõtmist 2003. aastal. Hiljem 
toetasin jõuliselt uue tarbijakaitseseaduse vastuvõtmist Horvaatia parlamendis 2007. aastal 
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ning selle järgnevaid muudatusi, millega Horvaatia õigus viidi kooskõlla asjaomaste ELi 
direktiividega. Sellisele kogemusele tuginedes sain Horvaatia parlamendi Euroopa 
integratsiooni komisjoni esimehena jälgida ELi õigustiku raames muude tarbijaõigusega 
seotud õigusaktide ülevõtmist Horvaatia õigusesse ning aidata sellele kaasa näiteks üldise 
tooteohutuse seaduse või tsiviilkohustuste seaduse kaudu.

Olen sügavalt veendunud, et ausus ja sõltumatus mis tahes ebasobivast mõjust on äärmiselt 
oluline, et avalikkus usaldaks komisjoni tööd ja selle kvaliteeti ning peaks komisjonist lugu.
Olen alati olnud väga tähelepanelik, et vältida mis tahes seost sellise majandustegevusega, 
millega võib kaasneda huvide konflikt ning arvan, et mul on see õnnestunud. Minu 
majanduslike huvide deklaratsioonist nähtub, et minu tegevus on olnud kooskõlas volinike 
käitumisjuhendiga. Kui mind ametisse nimetatakse, pühendun rangeimate kutsealaste ja ausa 
käitumise nõuete täitmisele, nagu see on ette nähtud juhendis, ning ajakohastan oma 
majanduslike huvide deklaratsiooni niipea, kui tekib asjaomaseid muutusi, kuid vähemalt igal 
aastal. Ma kohustun pühalikult täita kohustusi ja eetikanorme, mis on sätestatud 
aluslepingutes (Euroopa Liidu lepingu artikkel 17 lõige 3 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 245) ning volinike käitumisjuhendis. Ma ei taotle ega saa juhiseid üheltki valitsuselt 
ega muult asutuselt ning hoidun kõigest, mis on kokkusobimatu minu kohustustega, näiteks 
nagu töötamine mõnel teisel ametikohal.

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuivõrd peate end 
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma 
osakondade tegevusega?

Olen kindlalt seisukohal, et volinike kolleegiumi tihe omavaheline koostöö on oluline, et 
tagada eri poliitikavaldkondades järjepidevus, kvaliteet ja tõhusus. Võtan ametisse 
nimetamise korral endale kohustuseks järgida rangelt kollegiaalsuse põhimõtet. Valmistades 
ette Horvaatia ühinemist ELiga, käsitlesin poliitikavaldkondi oma töös alati omavahelises 
seoses, olles siis kas stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingute pealäbirääkija, Euroopa 
integratsiooni minister või Euroopa integratsiooni komisjoni esimees. See oli vajalik eduka ja 
hästi kooskõlastatud protsessi tagamiseks.

Tarbijapoliitika volinikuna on üheks minu peamiseks prioriteediks teha koostööd 
välispartneritega ning konkreetselt teiste volinikega. Tarbijapoliitika saab olla edukas ainult 
siis, kui ta on osa kõigist asjakohastest poliitikavaldkondadest. Minu soov on püüda teha väga 
tihedat ja korrapärast koostööd teiste volinikega, et nad integreeriksid järjekindlalt oma 
tegevusvaldkonda ka tarbijapoliitika mõõtme. Tarbijakäitumine ja -huvid omavad 
märkimisväärset potentsiaali sektoripõhise poliitika tugevdamisel ning vastupidi. Samuti on 
nad tugevalt seotud ELi käimasolevate jõupingutustega eelarve- ja majanduspoliitika 
koordineerimise edasiseks täiustamiseks.

Võtan täieliku poliitilise vastutuse oma talituste tegevuse eest tarbijapoliitika valdkonnas, et 
Euroopa Parlament saaks rakendada tõhusalt oma demokraatlikku kontrollifunktsiooni. Samal 
ajal tähendab koostöö partneritega ka seda, et ma püüan teha tihedat koostööd Euroopa 
Parlamendiga, kellel on otsustav osa tarbijaõiguse kujundamisel ning mitteseadusandlike 
algatuste käivitamisel. Horvaatia ELiga ühinemise ettevalmistamise käigus ja konkreetselt 
ELi-Horvaatia ühise parlamendikomisjoni raames oli mul au kohtuda paljude Euroopa 
Parlamendi liikmetega, kelle kriitilised nõuanded ja toetus olid ELiga ühinemisel väga 
olulised. Tarbijapoliitika volinikuna olen ma ametisse nimetamise puhul kindlalt orienteeritud 
sellisele konstruktiivsele poliitilisele dialoogile Euroopa Parlamendiga, mis tugineb avatusel, 
läbipaistvusel, vastastikusel usaldusel, regulaarselt aruandlusel ja teabevahetusel.
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3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse 
suurendamise, koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud algatuste 
ja taotluste tõhusate järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu 
jõustumist? Kas olete seoses kavandatavate algatuste või käimasolevate 
menetlustega valmis parlamendile edastama teavet ja dokumente võrdsetel alustel 
nõukoguga?

Seisan kindlalt oma ja oma talituste tegevuse läbipaistvuse tagamiseks Euroopa Parlamendi 
ees, et kindlustada hea institutsioonidevaheline koostöö, tugevdada oma tegevuse legitiimsust 
ja usaldusväärsust ning anda panus tõhususe ja heade juhtimistavade heaks. Luban täielikult 
rakendada kõiki avatust käsitlevaid raamkokkuleppe sätteid, et parandada läbipaistvust ning 
tõhustada teabevahetust. Toetan komisjoni laiemaid jõupingutusi tõhustada veelgi 
läbipaistvust avalikkuse ees ning avalikkusega konsulteerimist poliitikakujundamise raames 
ning annan sellesse oma panuse. Praeguse õigusraamistiku laiem käsitlemine sel aastal seoses 
liikmesriikide koostööga tarbijaõiguse tugevdamisel on suurepärane võimalus asjaomaseks 
laiaulatuslikuks konsulteerimiseks.

Tihe ja konstruktiivne institutsioonidevaheline koostöö on möödapääsmatu ELi 
otsustamismenetluse tõhususe, legitiimsuse ja heade valitsemistavade huvides. See peab 
tuginema avatusele, läbipaistvusele, vastastikusele usaldusele, pidevale dialoogile, 
korrapärasele aruandlusele ja teabevahetusele. Minu ametissenimetamise korral tahan 
arendada häid suhteid Euroopa Parlamendi ja asjaomaste komisjonidega. Kohustun Euroopa 
Parlamendi kutsel osalema asjakohastel kohtumistel ning arvan, et raamkokkuleppe kohaselt 
toimuv korrapärane dialoog võiks olla eriti oluline tarbijapoliitika, kui mitmeid valdkondi 
hõlmava poliitika puhul. Tagan otsustavalt korrapärase ja vahetu teabevahetuse asjaomaste 
parlamendikomisjonidega. Olen alati kättesaadav kahepoolseteks kohtumisteks ning 
otsesuhtlemiseks komisjoniliikmetega ning luban esitada konkreetset ja selget teavet.

Luban hoolikalt kaaluda Euroopa Parlamendi seisukohti ning tagada kiired ja ulatuslikud 
järelmeetmed, nagu see on ette nähtud raamlepingu sätetega. Püüdlen ka Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu võrdsetel alustel kohtlemise poole, vastavalt aluslepingutele ja raamlepingule. 

4. Millised on peamised prioriteedid, mida kavatsete oma valdkonnas järgida, võttes 
vajaduse korral arvesse Euroopa Komisjoni seni võetud kohustusi, rahandus-, 
majandus- ja sotsiaalset kriisi ning jätkusuutliku majanduskasvuga seotud 
probleeme?

Minu prioriteete mõjutavad tarbijate huvid ning üldine poliitiline ja majanduslik kontekst. 
Tarbijate kulutused moodustavad 56% ELi SKPst, mis tähendab minu jaoks pidevat tööd 
tarbijamõõtme sidumiseks ELi praeguste jõupingutustega majanduse elavdamisel, näiteks 
ühtse turu kontekstis. Kindlustundega tarbijad aitavad suurendada nõudlust. Samas ei ole 
tarbijad ainult ostjad. Ma pööraksin erilist tähelepanu sellistele tarbijatele, keda praegune 
majandusolukord mõjutab negatiivselt, ning püüan näidata, et Euroopa tarbijapoliitika omab 
turul tähtsust, kuna selle abil on võimalik tagada tarbijatele nende raha eest paremaid kaupu 
või isegi alandada hindu.

Olen ka teadlik sellest, kui oluline on Euroopa tarbijakaitse tegevuskava eesmärkide täitmine. 
Selle kavaga on loodud ELi tarbijapoliitika ulatuslik ja adekvaatne visioon eelolevateks 
aastateks ning minu soov oleks teha tihedamat koostööd, et tagada selle kiire ja tõhus 
rakendamine.
Üks oluline prioriteet on viia lõpule pooleliolevad õigusmenetlused ning tagada, et hiljuti 
vastu võetud õigusaktid – näiteks need, mis käsitlevad vaidluste alternatiivset ja veebipõhist 
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lahendamist – võetaks üle ning neid rakendataks tõhusalt, et kavandatud kasu tarbijale saaks 
võimalikuks. Tooksin eriti esile meditsiiniseadmeid käsitlevaid õigusakte, s.o
patsiendiohutuse valdkond, mida kaasseadusandjad peaksid käsitlema absoluutse 
prioriteedina, et võimaldada kokkuleppe kiire saavutamine. Töös olevad tooteohutust 
käsitlevad ettepanekud kaitsevad paremini Euroopa tarbijaid ning aitavad kaasa tarbimisele ja
majanduskasvule turul valitseva suurema usalduse kaudu. Ka need tuleb järgmise aasta 
alguses vastu võtta. Teeksin ka tööd selle nimel, et edendada hiljutise pangakontosid käsitleva 
ettepanekuga seotud protsessi.
Samuti oleks üheks minu prioriteediks seada sisse tihe konstruktiivne koostöö peamiste 
partneritega, sealhulgas Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja sidusrühmadega, nagu 
selgitasin juba oma vastuses teisele küsimusele. Tarbijapoliitika on mitmeid 
poliitikavaldkondi hõlmav poliitika ning see saab olla edukas ainult juhul, kui seda võetakse 
arvesse ja toetatakse erineva horisontaalse ja sektoripõhise poliitika raames. Ma püüaksin 
keskenduda sellisele koostööle eelkõige tarbijatele paremini suunatud teabe esitamiseks ning 
tarbijaid käsitlevate ELis juba vastu võetud ühiste õigusaktide tõhusama jõustamise 
tagamiseks. Sellega seoses arvan, et on oluline võtta arvesse selliste tarbijate konkreetseid 
vajadusi, kellel ei ole piisavalt teavet oma õiguste kohta ega asjaomast kindlustunnet.

Kolmas ning viimane peamine prioriteet oleks jätkuv konkreetne teabevahetus selle kohta, 
kuidas EL saab tarbijaid igapäevaselt aidata, eelkõige sellistes liikmesriikides, kus on 
suhteliselt nõrk tarbijakultuur. See on eriti asjakohane praeguse mandaadi raames, mil 
kodanikud soovivad eelseisvaid valimisi silmas pidades saada teadmisi ja teavet ELi 
küsimustes.

5. Arvestades komisjoni ametiaja lõpuni jäänud vähest aega, milliseid konkreetseid 
seadusandlikke ja muid kui seadusandlikke algatusi on Teil kavas esitada ning 
milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid lubadusi saate anda eelkõige 
seoses parlamendikomisjonide prioriteetidega, mis kuuluvad Teie 
vastutusvaldkonda? Kuidas Te isiklikult tagaksite seadusandlike ettepanekute kõrge 
kvaliteedi?

2014. aasta alguses kavatsen esitada aruande Euroopa tarbijakaitse tegevuskava rakendamise 
kohta. See on heaks võimaluseks vaadata üle, kui kaugele on tarbijatele kasutõotavate 
meetmetega jõutud ning kas on vaja muuta lähenemist või võtta erimeetmeid.
Sihipärasemaks teavitamiseks võtan arvesse käesoleval aastal käivitatud tarbijakrediidi 
kampaania käigus saadud õppetunde, et mõista, kuidas täiendavalt suurendada teadlikkust 
liikmesriikides. Soovin ka tarbijaküsimuste paremat käsitlemist koolide õppekavades, 
edendades selleks uut internetipõhist vahendit „Consumer Classroom”. 
Olen kindel, et suudame tarbijaid käsitlevaid õigusakte veelgi tõhusamalt jõustada, ilma et 
oleks vaja esitada uusi seadusandlikke ettepanekuid. Kasutaksin otsustavalt olemasolevate 
õigusaktide poolt antud vahendeid parimal moel, näiteks viies lõpule kosmeetikatoodete 
hindamise juhiste koostamise ja veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi loomise ning 
parandades suuniseid vaidluste kohtuvälise lahendamise rakendamiseks. Lisaks püüaksin teha 
paremini koostööd ja töötada koos liikmesriikide järelevalveasutustega. Olemasolev 
tarbijakaitsealase koostöö võrgustik võimaldab meil teineteiselt õppida, vahetada parimaid 
tavasid ja koordineerida jõustamismeetmeid ka väljaspool piiriüleste küsimuste ringi.
Võtaksin eesmärgiks kasutada seda võrgustikku täiel määral. Samuti tahaksin tulevikus 
toetuda veelgi rohkem edulugudele, nagu internetikaubanduse iga-aastased koordineeritud 
jõustamismeetmed (nn lauskontrollid). Samuti püüdleksin võimalusel selle poole, et 
kõrvaldada turult tarbijaid tõenäoliselt eksitavad tootetutvustused, näiteks kosmeetikasektoris, 
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kus lähitulevikus ettenähtud uue komisjoni määruse vastuvõtmine sillutab teed paremale 
jõustamisele.
2014. aastal esitaksin aruande tarbijakaitsealast koostööd käsitleva määruse toimimise kohta. 
See aruanne võimaldab hinnata, kas praegune määrus pakub piisavaid õiguslikke vahendeid 
jõustamisvahendite kõige tõhusamaks kasutamiseks või tuleb raamistikku muuta. Pööran 
tähelepanu sellele, et sellist hinnangut täiendaks täiemahuline dialoog kõigi sidusrühmade ja 
institutsiooniliste partneritega.

Mis puudutab seadusandlike ettepanekute kvaliteeti, siis võtan võimaluse piires osa arvamuse 
kujundamisest, milline võiks olla parim võimalik moodus probleemi lahendamiseks. Kavatsen 
seda lähenemist rakendada poliitikakujundamises, eelkõige laiaulatusliku konsulteerimise ja 
kõikehõlmava dialoogi kaudu kõigi osalejate vahel. Olen teadlik praegustest majanduslikest 
piirangutest ning teeksin tööd selleks, et parandada nii tarbijate olukorda kui ka meie tööstuse 
konkurentsivõimet (mis on omavahelises seoses), samas kahjustamata ohutust. Lisaks 
pööraksin tähelepanu aruka reguleerimise põhimõtete nõuetekohase järgimise tagamisele ning 
sellele, et enne mis tahes uute algatuste esitamist toimuks olukorra nõuetekohane analüüs, 
millele järgneks üksikasjalik mõjuhinnang.


