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KOMISSAARIEHDOKKAAN VASTAUKSET

EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

NEVEN MIMICA

(KULUTTAJAPOLITIIKKA)

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 
tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 
ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten varmistatte, 
ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa kyseenalaiseksi 
tehtävienne hoitoa komissiossa?

Olen toiminut aktiivisesti politiikan, julkisen päätöksenteon ja valtionhallinnon parissa jo 
lähes kolmen vuosikymmenen ajan erilaisissa diplomaattisissa, hallinnollisissa ja poliittisissa 
tehtävissä. Ammatillisissa ja poliittisissa tehtävissäni olen pyrkinyt alusta alkaen luomaan 
molempia osapuolia hyödyttävät ulko-, kauppa- ja talouspoliittiset suhteet naapurimaihin.
Olen ollut yli kymmenen vuoden ajan aktiivisesti mukana ajamassa Kroatian liittymistä 
EU:hun. Koko tämän prosessin ajan minulla oli kunnia toimia erilaisissa tehtävissä, joissa 
pystyin edistämään Kroatian jäsenyysvalmisteluja. Toimin tänä aikana mm. EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pääneuvottelijana, 
Eurooppa-ministerinä, Kroatian parlamentin Euroopan integraatiokomitean puheenjohtajana, 
EU:n kanssa käytävien liittymisneuvottelujen kansallisen seurantakomitean jäsenenä sekä 
sisä-, ulko- ja Eurooppa-asioiden varapääministerinä. Näissä tehtävissä minulle tarjoutui 
mahdollisuus tavata monia keskeisiä eurooppalaisia vaikuttajia Euroopan parlamentista ja 
muista toimielimistä. Tuin liittymisprosessia voimakkaasti, sillä olen vakuuttunut siitä, että se 
tarjoaa itsenäisyydestä taistelleille ja tuhoisasta sodasta kärsineille kroatialaisille 
ainutkertaisen mahdollisuuden saada elää rauhassa sosiaalisesti ja poliittisesti vakaissa oloissa 
sekä kehittää talouttaan Euroopan unionin jäsenvaltiona. Voin nyt sanoa, että liittymisprosessi 
on ollut yhtä tärkeä kuin itse liittyminen. Sen aikana toteutettiin taloudellisia, sosiaalisia, 
institutionaalisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, jotka kaikki muuttivat Kroatiaa ja 
kroatialaisten elämää parempaan suuntaan. Kaikkein arkaluonteisin ja vaativin prosessi oli 
kuitenkin muuttaa ihmisten käsitystä EU-jäsenyydestä. Omien kokemusteni perusteella olen 
vakuuttunut siitä, että laajentuminen saattaa eurooppalaiset ihmiset ja toimintatavat 
lähemmiksi toisiaan, mikä onkin koko prosessin positiivisin piirre.

Poliittisen ja ammatillisen urani aikana olen ollut kiinnostunut kuluttajien asemasta ja 
hyvinvoinnista olipa kyseessä sitten avointen ja kilpailukykyisten kauppasuhteiden tuomat 
edut, yhteistyö kolmansien maiden kanssa tai Kroatian lähentäminen EU:n politiikkaan ja 
lainsäädäntöön. Varakauppaministerinä, vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 
pääneuvottelijana ja Eurooppa-ministerinä huomasin selvästi, miten tärkeä tuloksellinen 
kuluttajapolitiikka on markkinatalouden moitteettomalle toiminnalle. Tämän vuoksi valvoin 
Kroatian e n s i m m ä i s e n  kuluttajasuojalain laatimismenettelyä ja lopullista 
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hyväksymismenettelyä vuonna 2003. Puolsin Kroatian parlamentissa voimakkaasti vuoden 
2007 uuden kuluttajansuojalain ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymistä 
Kroatian lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi asiaa koskevien EU-direktiivien kanssa.
Tämän kokemuksen pohjalta minulle tarjoutui Kroatian parlamentin Euroopan 
integraatiokomitean puheenjohtajana tilaisuus olla mukana valvomassa ja avustamassa muun 
kuluttaja-asioihin liittyvän EU-säännöstön saattamista osaksi Kroatian lainsäädäntöä esim. 
yleistä tuoteturvallisuutta ja siviilioikeudellisia velvoitteita koskevilla laeilla.

Olen täysin vakuuttunut siitä, että rehellisyys sekä riippumattomuus kaikenlaisesta 
sopimattomasta vaikuttamisesta ovat ratkaisevan tärkeitä sille, miten kansalaiset arvostavat 
komissiota ja luottavat sen työhön ja laatuun. Olen aina pyrkinyt kaikin tavoin välttämään 
yhteyksiä taloudellisiin toimintoihin, jotka voisivat aiheuttaa eturistiriitoja. Uskon 
onnistuneeni tässä, mikä käy ilmi sidonnaisuuksia koskevasta ilmoituksestani, jonka laadin 
komission jäsenten toimintasääntöjen mukaisesti. Jos nimitykseni vahvistetaan, sitoudun 
toimimaan tehtävässäni kurinalaisesti ja mahdollisimman ammattimaisesti toimintasääntöjen 
mukaisesti ja päivittämään sidonnaisuuksia koskevan ilmoitukseni ainakin kerran vuodessa ja 
aina, kun siihen tulee muutoksia. Vakuutan juhlallisesti noudattavani velvollisuuksia ja 
eettisiä normeja, jotka vahvistetaan SEU-sopimuksen 17 artiklan 3 kohdassa, SEUT-
sopimuksen 245 artiklassa ja komission jäsenten toimintasäännöissä. Erityisesti en pyydä 
enkä ota ohjeita miltään hallitukselta enkä miltään muultakaan elimeltä ja pidättäydyn 
kaikesta, mikä on ristiriidassa tehtävieni hoitamisen kanssa, kuten kaikenlaisen muun 
ammattitoiminnan harjoittamisesta.

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja 
osastojenne toiminnasta?

Uskon vakaasti, että komission jäsenten kollegiossa on ehdottomasti tehtävä tiivistä 
yhteistyötä, jotta eri politiikkojen johdonmukaisuus, laatu ja tuloksellisuus voidaan varmistaa.
Jos nimitykseni vahvistetaan, sitoudun noudattamaan tiukasti kollegisen vastuun periaatetta.
Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pääneuvottelijana, Eurooppa-ministerinä ja Euroopan 
integraatiokomitean puheenjohtajana pyrin aina noudattamaan Kroatian 
liittymisvalmisteluissa eri politiikan aloja yhdistävää lähestymistapaa, mikä oli välttämätöntä 
prosessin onnistumiselle ja koordinoinnille.
Kuluttajapolitiikasta vastaavana komission jäsenenä panostan ulkoisten kumppaneiden ja 
varsinkin muiden komission jäsenten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kuluttajapolitiikkaa 
voidaan harjoittaa onnistuneesti vain, jos se on olennainen osa kaikkia asiaankuuluvia 
politiikkoja. Tavoitteenani on tehdä erittäin tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä muiden 
komission jäsenten kanssa ja varmistaa, että he ottavat kuluttaja-asiat huomioon omassa 
toiminnassaan. Kuluttajien käytös ja edut voivat merkittävällä tavalla vahvistaa tai heikentää 
alakohtaisia politiikkoja. Ne ovat vahvasti sidoksissa unionissa käynnissä oleviin toimiin, 
joilla pyritään parantamaan budjetti- ja talouspolitiikan koordinointia.
Kannan täyden poliittisen vastuun yksikköjeni toiminnasta kuluttajapolitiikan alalla, jotta 
Euroopan parlamentti voi harjoittaa demokraattista valvontaansa tehokkaasti. Kumppanien 
kanssa tehtävä yhteistyö tarkoittaa myös tiiviiden yhteyksien luomista Euroopan 
parlamenttiin, jolla on päätäntävalta kuluttaja-asioita koskevassa lainsäädännössä ja ei-
lainsäädännöllisissä aloitteissa. Kroatian liittymisvalmistelujen aikana ja ennen kaikkea EU:n 
ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa minulla oli kunnia tavata useita Euroopan 
parlamentin jäseniä, joiden kriittiset ohjeet ja tuki oli olennaisen tärkeää Kroatian EU-
jäsenyydelle. Jos nimitykseni kuluttajapolitiikasta vastaavaksi komissaariksi vahvistetaan, 
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olen vakaasti sitoutunut jatkamaan tällaista rakentavaa poliittista vuoropuhelua parlamentin ja 
sen valiokuntien kanssa avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, keskinäiseen luottamukseen, 
säännölliseen raportointiin ja tietojenvaihtoon perustuen.

3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja toiveiden 
tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo huomioon 
ottaen? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja käynnissä olevia 
menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille tasaveroisesti neuvoston 
kanssa?

Annan parlamentille sitoumukseni siitä, että omat tehtäväni ja yksikköni tehtävät hoidetaan 
avoimesti, jotta toimielinten välinen yhteistyö sujuu moitteettomasti, jotta työni legitiimiys ja 
vastuuvelvollisuus vahvistuvat ja jotta hyvä hallintotapa toteutuu tehokkaalla tavalla. Lupaan 
panna kokonaisuudessaan täytäntöön avoimuutta koskevat puitesopimuksen määräykset 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi. Aion tukea ja edistää komission 
laajempaa pyrkimystä lisätä avoimuutta entisestään suhteessa suureen yleisöön ja järjestää 
julkisia kuulemisia päätöksentekoprosessin osana. Kuluttajalainsäädännön voimaan 
saattamisen osalta tehtävää jäsenvaltioiden yhteistyötä koskevan nykyisen 
lainsäädäntökehyksen laajempi pohdinta on tarkoitus aloittaa myöhemmin tänä vuonna. Se on 
erinomainen tilaisuus järjestää tällaisia yksityiskohtaisia kuulemisia.
Toimielinten välinen tiivis ja rakentava yhteistyö on välttämätöntä EU:n 
päätöksentekoprosessin tehokkuudelle, legitimiteetille ja hyville hallintotavoille. Tällaisen 
prosessin on perustuttava avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, keskinäiseen luottamukseen, 
tehokkuuteen, jatkuvaan vuoropuheluun, säännölliseen raportointiin ja tietojenvaihtoon. Jos 
nimitykseni vahvistetaan, aion luoda hyvät suhteet parlamenttiin ja sen asianomaisiin 
valiokuntiin. Sitoudun osallistumaan parlamentin kutsusta asiaankuuluviin kokouksiin ja 
uskon, että puitesopimuksessa määrätty jatkuva säännöllinen vuoropuhelu on erityisen tärkeää 
laaja-alaisessa kuluttajapolitiikassa. Olen vakaasti päättänyt varmistaa säännöllisen ja suoran 
tiedonkulun asiaankuuluvien valiokuntien kanssa. Olen aina valmis kahdenvälisiin kokouksiin 
ja suoriin keskusteluihin valiokuntien jäsenten kanssa, ja sitoudun antamaan heille tiedot 
nopeasti ja selkeästi.

Lupaan harkita huolellisesti parlamentin kantoja ja varmistaa nopean ja kattavan seurannan 
puitesopimuksen määräysten mukaisesti. Aion myös kohdella parlamenttia ja neuvostoa 
tasapuolisesti perussopimusten ja puitesopimuksen asettamissa rajoissa.

4. Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen tehtävienne 
yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopan komission tähän 
mennessä antamat sitoumukset sekä rahoitus- ja talouskriisi sekä sosiaalinen kriisi 
ja kestävään kasvuun liittyvät huolet?

Tavoitteitani ohjaavat kuluttajien edut ja laajempi poliittinen ja taloudellinen tilanne.
Kuluttajien menojen osuus on 56 prosenttia EU:n BKT:sta. Tämä tarkoittaa, että minun on 
jatkuvasti pyrittävä saamaan kuluttajanäkökulma esille EU:n pyrkiessä vahvistamaan talouden 
elpymistä, muun muassa sisämarkkinoilla. Kuluttajien luottamus lisää kysyntää, mutta 
kuluttajat eivät ole pelkkiä ostajia. Kiinnitän erityistä huomiota sellaisiin kuluttajiin, joihin 
nykyinen taloudellinen tilanne vaikuttaa negatiivisesti, ja pyrin osoittamaan, että Euroopan 
kuluttajapolitiikalla on merkitystä myös ruohonjuuritasolla, sillä sen ansiosta kansalaiset 
saavat rahalleen parempaa vastinetta tai hinnat jopa alenevat.
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Olen myös tietoinen siitä, miten tärkeää on saavuttaa Euroopan kuluttaja-asioiden 
toimintaohjelman tavoitteet. Siinä on vahvistettu kattava ja vahva visio EU:n lähivuosien 
kuluttajapolitiikalle. Tavoitteenani on tehdä tiivistä yhteistyötä muiden kanssa, jotta tämä 
visio saavutettaisiin nopeasti ja tuloksellisesti.
Yksi päätavoitteistani on saattaa päätökseen kesken olevat oikeudelliset menettelyt ja 
varmistaa, että hiljattain annettu lainsäädäntö, kuten kuluttajariitojen vaihtoehtoista 
riidanratkaisua ja verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevat lainsäädäntöehdotukset, saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että sitä sovelletaan tehokkaasti niin, että kuluttajat saavat 
odotetut hyödyt. Haluan korostaa erityisesti lääkinnällisiä laitteita koskevaa lainsäädäntöä, 
joka on potilasturvallisuuden kannalta tärkeä asia ja joka lainsäädäntövallan käyttäjien olisi 
ehdottomasti asetettava etusijalle yhteisymmärryksen saavuttamiseksi mahdollisimman pian.
Vireillä olevat tuoteturvallisuutta koskevat ehdotukset suojaavat paremmin eurooppalaisia 
kuluttajia ja edistävät kulutusta ja kasvua lisäämällä luottamusta markkinoihin. Myös ne olisi 
hyväksyttävä ensi vuoden alussa. Olen myös vahvasti sitoutunut edistämään pankkitileistä 
hiljattain annetun ehdotuksen käsittelyä.

Toinen päätavoitteistani on luoda tiiviit ja rakentavat yhteistyösuhteet tärkeimpiin 
kumppaneihin, kuten parlamenttiin, jäsenvaltioihin ja sidosryhmiin. Mainitsin tämän jo 
toiseen kysymykseen antamassani vastauksessa. Kuluttajapolitiikka on laaja-alaista 
politiikkaa, ja sitä voidaan harjoittaa onnistuneella tavalla ainoastaan, jos sitä tuetaan eri laaja-
alaisissa ja sektorikohtaisissa politiikoissa, joiden kanssa kuluttajapolitiikalla on yhteiset 
tavoitteet. Tällaisessa yhteistyössä pyrin ennen kaikkea keskittymään siihen, että kuluttajille 
annetaan paremmin kohdennettuja tietoja ja että EU:ssa jo hyväksytty kuluttaja-asioita 
koskeva laaja-alainen sääntely pannaan täytäntöön tuloksellisemmin. Tässä yhteydessä on 
mielestäni tärkeää ottaa huomioon sellaisten kuluttajien erityistarpeet, joilla ei ole riittävästi 
tietoa oikeuksistaan tai jotka eivät luota niihin.

Kolmas ja viimeinen päätavoitteistani on tiedottaa jatkuvasti ja konkreettisesti siitä, miten EU 
voi auttaa kuluttajia heidän jokapäiväisessä elämässään, etenkin jäsenvaltioissa, joissa 
kuluttajakulttuuri on suhteellisen heikko. Tämä on erityisen tärkeää tällaisena aikana, jona 
kansalaiset etsivät tietoja EU-asioista tulevia vaaleja silmällä pitäen.

5. Kun otetaan huomioon lyhyt käytettävissä oleva aika ennen komission toimikauden 
päättymistä, mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita 
aiotte esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin 
niiden valiokuntien esittämien niiden painopistealueiden suhteen, jotka kuuluvat 
vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti takaisitte lainsäädäntöehdotusten 
hyvän laadun?

Haluan vuoden 2014 alussa antaa kertomuksen Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelman 
täytäntöönpanosta. Tämä kertomus tarjoaa erinomaisen tilaisuuden arvioida, miten kuluttajia 
hyödyttävät tavoitteet on saavutettu ja onko tarpeen muuttaa käytettyä lähestymistapaa tai 
yksittäisiä toimia.
Paremmin kohdennettujen tietojen saamiseksi aion käyttää hyödyksi tänä vuonna 
käynnistetystä kulutusluottokampanjasta saatuja kokemuksia nähdäkseni, miten tietoisuutta 
voitaisiin lisätä kaikissa jäsenvaltioissa. Haluan myös vahvistaa kuluttaja-asioiden asemaa 
koulujen opetussuunnitelmissa edistämällä uutta verkkokäyttöistä ”Consumer Classroom” -
välinettä.
Uskon vahvasti, että voimme tehostaa kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanoa antamatta 
uusia lainsäädäntöehdotuksia. Käytän parhaalla mahdollisella tavalla voimassa olevan 
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lainsäädännön tarjoamia välineitä mm. kosmeettisten valmisteiden turvallisuuden arviointia 
koskevien suuntaviivojen päätökseen saattamiseksi, verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin 
perustamiseksi tai vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevien suuntaviivojen 
täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi pyrin parantamaan yhteistyötä ja -toimintaa kansallisten 
täytäntöönpanoelinten välillä. Nykyisen kuluttajansuojaa käsittelevän yhteistyöverkoston 
avulla voimme oppia toistemme kokemuksista, vaihtaa parhaita käytänteitä ja koordinoida 
täytäntöönpanotoimia jopa laajemmin kuin vain puhtaasti valtioiden rajat ylittävissä 
kysymyksissä. Pyrin käyttämään tätä verkostoa mahdollisimman laajalti. Samoin sähköistä 
kaupankäyntiä koskevat vuotuiset koordinoidut täytäntöönpanotoimet (”tehoiskut”) ovat 
menestystarinoita, joista saatuja kokemuksia aion käyttää jatkossa entistä enemmän hyväksi.
Mahdollisuuksien mukaan pyrin myös poistamaan markkinoilta tuotetiedot, jotka 
todennäköisesti johtavat kuluttajia harjaan. Esim. kosmetiikka-alalla on lähitulevaisuudessa 
tarkoitus hyväksyä uusi komission asetus täytäntöönpanon tehostamiseksi.

Vuonna 2014 tarkoituksenani on antaa kertomus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä 
annetun asetuksen toiminnasta. Kyseinen kertomus tarjoaa tilaisuuden pohtia, onko voimassa 
olevassa asetuksessa säädettävät oikeudelliset välineet riittäviä täytäntöönpanovalmiuksien 
käyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti, vai onko tätä kehystä syytä muuttaa. Aion 
varmistaa, että tällaisen pohdinnan perusteella käydään vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien 
ja institutionaalisten kumppanien kanssa.

Lainsäädäntöehdotusten laatuun liittyen olen sitoutunut osallistumaan mahdollisimman 
aktiivisesti tuleviin pohdintoihin, joissa pyritään löytämään ratkaisu tähän ongelmaan. Haluan 
soveltaa tätä lähestymistapaa poliittisessa toiminnassani erityisesti laajan kuulemisen ja 
kaikkien toimijoiden kanssa käytävän kattavan vuoropuhelun kautta. Olen tietoinen EU:n 
talousongelmista ja olen turvallisuutta vaarantamatta valmis edistämään sekä kuluttajien asiaa 
että eri tuotannonalojemme kilpailukykyä, jotka mielestäni ovat toisiaan vahvistavia. Lisäksi 
aion kiinnittää huomiota sen varmistamiseen, että järkevän sääntelyn periaatteita noudatetaan 
asianmukaisesti ja että ennen uusien aloitteiden ehdottamista nykytilanteesta tehdään 
asianmukainen arviointi ja sen jälkeen kattava vaikutusten arviointi.


