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NEVEN MIMICA

BIZTOSJELÖLT VÁLASZAI

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉRDÉSEIRE

(FOGYASZTÓÜGYI POLITIKA)

1. Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 
alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a 
területen, amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja 
erre? Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi 
módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége 
nem teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?

Különböző diplomáciai, államigazgatási és politikai funkciókat betöltve mintegy harminc éve 
dolgozom a politika, a politikai döntéshozatal és a kormányzás területén. Szakmai és politikai 
erőfeszítéseimet mindig is meghatározta az az indíttatás, hogy a külpolitika, a kereskedelmi és 
gazdaságpolitika révén a szomszédos országokkal kölcsönösen előnyös kapcsolatok 
alakulhassanak ki. Több mint tíz éve hozzájárulok Horvátország EU-hoz való teljes 
integrációs folyamatának előkészítéséhez és előmozdításához, amelyben aktívan részt vettem. 
E folyamat során különböző, számomra megtisztelő feladatokat láttam el, melyek révén 
elősegíthettem Horvátország uniós tagságra való felkészülését, többek között az EU-val és 
tagállamaival megkötött stabilizációs és társulási megállapodás fő tárgyalójaként, európai 
integrációs miniszterként, a horvát parlament európai integrációs bizottságának elnökeként, az 
uniós csatlakozási tárgyalásokat nyomon követő nemzeti bizottság tagjaként, valamint a 
belügy, a külügy és az európai ügyek tárcájáért felelős miniszterelnök-helyettesként; mindez 
lehetőséget nyújtott arra, hogy találkozzak az Európai Parlament és más intézmények számos 
kulcsfontosságú döntéshozójával. A csatlakozási folyamatot lelkesen támogattam, hiszen meg 
vagyok győződve arról, hogy Horvátországnak – egy pusztító háború és függetlensége 
megszerzése után – az egyedüli kilátást nyújtotta a békére, a társadalmi és politikai 
stabilitásra, valamint arra, hogy az Európai Unió tagállamaként fejlessze gazdasági 
potenciálját. A mai napon elmondhatom, hogy EU-hoz való csatlakozás folyamata 
ugyanolyan fontossággal bírt, mint maga a csatlakozás. Egy reformfolyamatról beszélünk, 
amelynek során minden és mindenki az előnyére változott; és amely a gazdasági, szociális, 
intézményi és jogi keret korszerűsítésében, valamint a polgárok gondolkodásmódjának 
átformálásában nyilvánult meg. Ez utóbbi számított a legérzékenyebb és legnagyobb kihívást 
jelentő folyamatnak. Európai integrációs tapasztalataim alapján meggyőződésem, hogy a 
bővítés valódi értéke egy olyan reform, amely közelebb hozza az európai politikákat és 
embereket egymáshoz.
Pályám során a fogyasztók szerepe és jóléte politikai érdeklődésem és szakmai 
felelősségköröm részét képezte, a nyitott és versenyen alapuló kereskedelmi kapcsolatokból 
származó előnyeik, a harmadik országokkal folytatott együttműködés, illetve az érintett 
területen Horvátország uniós politikákhoz és jogszabályokhoz való közelítésének részeként 



– 2 –

egyaránt. Gazdasági miniszterhelyettesként, a stabilizációs és társulási megállapodás fő 
tárgyalójaként, valamint európai integrációs miniszterként tudatosult bennem, hogy a 
piacgazdaság megfelelő működése szempontjából mennyire fontos az eredményes 
fogyasztóügyi politika. Ezért 2003-ban a felügyeletem alatt zajlott az első horvátországi, 
fogyasztóvédelemről szóló törvény kidolgozása és végleges elfogadása. Később határozottan 
támogattam a horvát parlamentben az új, 2007. évi fogyasztóvédelmi törvény elfogadását és 
annak későbbi módosításait, amely Horvátország jogszabályait teljes mértékben 
összehangolta a vonatkozó uniós irányelvekkel. E tapasztalatokra építve lehetőségem volt 
arra, hogy a horvát parlament európai integrációs bizottságának elnökeként felügyeljem és 
elősegítsem az egyéb fogyasztóügyi uniós vívmányoknak a horvát jogrendszerbe történő 
átültetését, többek között az általános termékbiztonságról szóló törvény és a polgári 
kötelezettségekről szóló törvény révén.
Mély meggyőződésem, hogy a közvéleménynek a Bizottság munkájába vetett bizalmához, e 
munka minőségéhez és elismertségéhez döntő fontosságú az integritás és a nem megengedett 
befolyásolástól való függetlenség. Mindig is kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy 
elkerüljem az olyan gazdasági tevékenységekkel való kapcsolatokat, amelyek 
összeférhetetlenséghez vezethetnek, és véleményem szerint sikerült ezt elérnem – amint azt a 
biztosok magatartási kódexével összhangban elkészített érdekeltségi nyilatkozatom is tükrözi. 
Kinevezésem esetén elkötelezettséget vállalok amellett, hogy – a magatartási kódexnek 
megfelelően – a lehető legmagasabb szintű szakértelem és integritás szerint járok el, valamint 
hogy érdekeltségi nyilatkozatomat változás bekövetkezése esetén és legalább évente egyszer 
aktualizálom. Ünnepélyesen vállalom, hogy teljesítem a Szerződésben (az EUSZ 17. cikkének 
(3) bekezdésében, az EUMSZ 245. cikkében), valamint a biztosok magatartási kódexében 
meghatározott kötelezettségeket és erkölcsi normákat. Nem kérek és nem fogadok el utasítást 
egyetlen kormánytól vagy más szervtől sem, és tartózkodni fogok minden, a feladataim 
ellátásával összeegyeztethetetlen tevékenységtől, azaz nem folytatok semmilyen egyéb 
foglalkozást.

2. Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 
szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 
saját, illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban?

Meggyőződésem, hogy a biztosi testületen belüli szoros együttműködés alapvető fontosságú 
egyes szakpolitikák minősége és hatékonysága, valamint a közöttük lévő koherencia 
biztosítása érdekében. Vállalom, hogy kinevezésem esetén teljes mértékben tiszteletben 
tartom a kollegialitás elvét. Horvátország csatlakozásának előkészítése során a stabilizációs és 
társulási megállapodás fő tárgyalójaként, európai integrációs miniszterként és az európai 
integrációs bizottság elnökeként mindig is a szakpolitikák horizontális megközelítését 
vallottam, amely kiemelten fontosnak bizonyult ahhoz, hogy egy sikeres és jól összehangolt 
folyamatot biztosítsunk.

A fogyasztóügyi politikáért felelős biztosként a külső partnerekkel és különösen a többi 
biztossal való együttműködés egyik kulcsfontosságú feladatom lesz. A fogyasztóügyi politika 
csak akkor lehet sikeres, ha valamennyi vonatkozó szakpolitika szerves részét képezi. Célom 
az lesz, hogy rendkívül szoros és rendszeres együttműködést alakítsak ki a Bizottság többi 
tagjával annak érdekében, hogy a fogyasztói szempontot folyamatosan integrálják saját 
tevékenységeikbe. A fogyasztók viselkedése és érdekei jelentős potenciálnak számítanak az 
ágazati politikák megerősítése szempontjából, és fordítva is, valamint erősen kötődnek az 
Európai Unió jelenlegi erőfeszítéseihez, amelyek a költségvetési és gazdasági politikák 
összehangolásának további javítására irányulnak.
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Teljes politikai felelősséget fogok vállalni a fogyasztóügyi politika területén a hatáskörömbe 
tartozó szolgálatok tevékenységéért annak érdekében, hogy a Parlament hatékonyan 
gyakorolhassa demokratikus ellenőrző szerepét. Ugyanakkor a partnerekkel való 
együttműködés számomra a Parlamenttel való szoros együttműködés kialakítását is jelenti, 
hiszen a Parlament döntő szerepet tölt be a fogyasztóügyi szabályozás és a nem jogalkotási 
kezdeményezések terén. Horvátország csatlakozásának előkészítése során és különösen az 
EU-Horvátország parlamenti vegyes bizottság keretében abban megtiszteltetésben volt 
részem, hogy számos parlamenti képviselővel találkoztam; a tőlük kapott kritikus tanácsok és 
támogatás elengedhetetlen volt EU-csatlakozás felé vezető úton. Fogyasztóügyi politikáért 
felelős biztosként, amennyiben kineveznek, komoly kötelezettséget vállalok aziránt, hogy 
nyitottságon, átláthatóságon, kölcsönös bizalmon, rendszeres jelentéstételen és 
információcserén alapuló, konstruktív politikai párbeszédet folytassak a Parlamenttel és a 
parlamenti bizottságokkal.

3. Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a 
kibővített együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament 
álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében, figyelembe 
véve a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését is? A tervezett kezdeményezésekkel vagy 
folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet a 
Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal?

A jó intézményközi együttműködés, munkám legitimitásának és elszámoltathatóságának 
megerősítése, valamint a hatékonysághoz és a jó kormányzáshoz való hozzájárulás érdekében 
szilárdan elkötelezett vagyok aziránt, hogy a Parlament számára biztosítsam saját munkám és 
szolgálataim munkájának átláthatóságát. Ígéretet teszek arra, hogy a fokozott átláthatóság és 
információáramlás érdekében teljes mértékben végrehajtom a keretmegállapodás nyitottságra 
vonatkozó rendelkezéseit. Támogatásomat és hozzájárulásomat adom a Bizottság arra 
irányuló általános törekvéseihez, hogy a nagyközönség számára tovább fokozza az 
átláthatóságot és a politikai döntéshozatal folyamata során konzultáljon vele. Egy ilyen széles 
körű konzultációra kitűnő lehetőséget biztosít a fogyasztóügyi jogszabályok érvényesítése 
terén a tagállamok együttműködésére vonatkozó jelenlegi jogszabályi keret idén indítandó, 
átfogó felülvizsgálata.

Az uniós döntéshozatali folyamat hatékonyságához, legitimitásához és jó kormányzásához 
elengedhetetlen a szoros és konstruktív intézményközi együttműködés, amelynek nyitottságra, 
átláthatóságra, kölcsönös bizalomra, hatékonyságra, állandó párbeszédre, rendszeres 
jelentéstételre és információcserére kell épülnie. Amennyiben megerősítik kinevezésemet, jó 
kapcsolatok kialakítására fogok törekedni a Parlamenttel és az illetékes parlamenti 
bizottságokkal. Vállalom, hogy a Parlament kérésére részt veszek a releváns 
megbeszéléseken, és úgy vélem, hogy a keretmegállapodásban meghatározott, folyamatos, 
rendszeres párbeszéd különösen fontosnak bizonyulhat a horizontális fogyasztóügyi politika 
területén. Feltett szándékom, hogy rendszeres és közvetlen információáramlást biztosítok az 
illetékes parlamenti bizottságokkal. Mindig is kész leszek a bizottsági tagokkal való kétoldalú 
találkozókra és közvetlen párbeszédre, és vállalom, hogy haladéktalan és világos 
információkkal szolgálok számukra.
Ígéretet teszek arra, hogy a keretmegállapodás rendelkezései szerint alaposan mérlegelem a 
Parlament álláspontjait, továbbá gondoskodom a gyors és átfogó nyomon követésről. A 
Szerződések, illetve a keretmegállapodás korlátain belül törekedni fogok a Parlament és a 
Tanács felé tanúsított egyenlő bánásmódra.
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4. Melyek azok a fő prioritások, amelyeknek megvalósítását célul tűzné ki az Ön 
számára javasolt tárca tekintetében, adott esetben figyelemmel az Európai Bizottság 
eddigi kötelezettségvállalásaira és a pénzügyi, gazdasági és szociális válságra, 
továbbá a fenntartható növekedéssel kapcsolatos aggodalmakra?

Prioritásaimat a fogyasztók érdekei és a szélesebb körű politikai és gazdasági környezet 
vezérli majd. Az a tény, hogy a fogyasztói kiadások az EU GDP-jének 56%-át képviselik, azt 
jelenti számomra, hogy folyamatosan azon kell dolgoznom, hogy a fogyasztói perspektívát 
integráljam a gazdasági fellendülés megerősítésére irányuló jelenlegi uniós erőfeszítésekbe, 
többek között az egységes piac tekintetében. A fogyasztói bizalom hozzá fog járulni a kereslet 
fellendítéséhez. Ugyanakkor a fogyasztók nem csupán a vevők. Kiemelt figyelmet szentelnék 
azon fogyasztókra, akikre kedvezőtlen hatással van a jelenlegi gazdasági környezet, valamint 
annak bizonyítására, hogy az európai fogyasztóügyi politika tényleges előnyöket jelent, 
hiszen a polgárokat jobb ár–érték arányhoz segítheti hozzá, sőt csökkentheti a költségeket.

Tudatában vagyok annak, mennyire fontos az európai fogyasztóügyi stratégia céljainak 
megvalósítása. A stratégia a következő évekre nézve meghatározza az uniós fogyasztóügyi 
politika átfogó és megalapozott jövőképét, én pedig arra szeretnék törekedni, hogy a stratégia 
gyors és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében szoros együttműködést alakítsak ki 
az érdekeltekkel.
Egyik kulcsfontosságú célkitűzés az lenne, hogy a jelenleg folyamatban lévő jogalkotási 
eljárások lezáruljanak, valamint hogy biztosítsuk a közelmúltban elfogadott jogszabályok –
így például az alternatív és online vitarendezés – átültetését és eredményes alkalmazását, a 
fogyasztók számára várhatóan jelentkező előnyök érdekében. Hangsúlyozni szeretném 
különösen az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályokat, amelyek a betegek 
biztonságát szolgálják, és amelyeknek a gyors megállapodás megkönnyítése érdekében 
abszolút prioritást kell biztosítani a társjogalkotók által. A függőben lévő, a termékek 
biztonságára vonatkozó javaslatok az európai fogyasztóknak jobb védelmet biztosítanak majd, 
és a piacba vetett bizalom megerősítése révén hozzájárulnak a fogyasztáshoz és a 
növekedéshez. E javaslatok elfogadása szintén a jövő év elejére várható. Határozottan 
elkötelezett vagyok továbbá aziránt, hogy előrelépést érjünk el a bankszámlákra vonatkozó, 
közelmúltban előterjesztett javaslat tekintetében.
Egy másik kulcsfontosságú prioritás az lenne, hogy szoros és konstruktív együttműködést 
alakítsunk ki legjelentősebb partnereinkkel, ideértve a Parlamentet, a tagállamokat és az 
érdekelt feleket, amint ezt a második kérdésre adott válaszomban már kifejtettem. 
Horizontális politika lévén a fogyasztóügyi politika csak akkor lehet sikeres, ha a különböző 
horizontális és ágazati politikák figyelemmel vannak rá és támogatják. Arra kívánok 
összpontosítani, hogy kifejezetten ez az együttműködés egyrészt célzottabb tájékoztatását 
nyújtson a fogyasztóknak, másrészt biztosítsa az Unióban már elfogadott, széles körű 
fogyasztóügyi vívmányok hatékonyabb érvényesítését. Ebben az összefüggésben úgy vélem, 
hogy fontos azon fogyasztók különleges igényeinek figyelembe vétele, akik nem 
rendelkeznek elegendő információval jogaikról és hiányzik e jogokba vetett bizalmuk.
A harmadik és egyben utolsó kulcsfontosságú prioritásom az lenne, hogy folyamatos és 
konkrét tájékoztatást adjak arról, hogy az EU miként tud segítséget nyújtani a fogyasztóknak 
a mindennapi életben, különösen azokban a tagállamokban, ahol a fogyasztói kultúra 
viszonylag gyenge. Ez különösen fontos a mandátum jelenlegi időszakában, amikor a 
polgárok a közelgő választásokra tekintettel uniós ügyekkel kapcsolatos ismereteket és 
információkat kívánnak szerezni.
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5. Tekintettel arra, hogy a Bizottság megbízatása végéhez közeledik, milyen egyedi 
jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezéseket kíván – és milyen ütemezésben –
előterjeszteni? Milyen konkrét kötelezettségeket tud vállalni a tárcája hatáskörébe 
tartozó kérdésekben különösen a bizottságok prioritásaival kapcsolatban? 
Személyesen miképpen tudná garantálni a jogalkotási javaslatok megfelelő 
minőségét?

2014 elején jelentést kívánok előterjeszteni az európai fogyasztóügyi stratégia 
végrehajtásáról. A jelentés kiváló lehetőséget nyújt annak értékelésére, hogy milyen 
mértékben juttatták a fellépések a fogyasztókat az ígért előnyökhöz, és hogy szükség van-e a 
megközelítés vagy az egyedi intézkedések kiigazítására.
A hatékonyabban célzott információk biztosítsa céljából fel fogom használni az idén indított, 
a fogyasztói hitelről szóló kampány során levont tanulságokat annak érdekében, hogy 
megállapítsuk, hogyan lehetne a fogyasztói tudatosságot valamennyi tagállamban tovább 
növelni. Ezenkívül meg szeretném erősíteni a fogyasztóügyi kérdések iskolai tantervekbe való 
felvételét, egy új online „Consumer Classroom” eszköz népszerűsítése révén.

Határozottan hiszek abban, hogy a fogyasztóvédelmi jogszabályok hatékonyabb 
érvényesítését új jogszabályi javaslatok nélkül is el tudjuk érni. Feltett szándékom, hogy a 
jelenlegi szabályozás keretében felállított eszközöket optimálisan használjuk, e tekintetben 
többek között a kozmetikai termékek biztonsági értékelésére vonatkozó iránymutatások 
véglegesítését, az online vitarendezési platform felállítását, vagy az alternatív vitarendezés 
végrehajtására vonatkozó iránymutatások kidolgozását említeném meg. Ezenkívül elősegítem 
az illetékes nemzeti szervek közötti jobb együttműködést és közös munkát. A meglévő 
fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat lehetővé teszi, hogy egymástól tanulhassunk, a 
bevált gyakorlatokat megosszuk és végrehajtási intézkedéseinket – a határokon átnyúló 
ügyeken túlmenően is – összehangoljuk.  Célom, hogy e keretet teljes mértékben kiaknázzuk. 
Hasonlóképpen, az online vállalkozások esetében az éves összehangolt ellenőrzési fellépések, 
az úgynevezett „szemlék” sikertörténeteknek számítanak, amelyekre a jövőben még inkább 
építkezni szeretnék. Lehetőség szerint arra is törekedni fogok, hogy eltávolítsuk a piacról 
azokat a terméktájékoztatókat, amelyek félrevezethetik a fogyasztókat, például a kozmetikai 
ágazatban, ahol az új bizottsági rendelet közeljövőre tervezett elfogadása hatékonyabb 
végrehajtást idéz elő.

2014-ben jelentést kívánok bemutatni a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet 
működéséről. Ez a jelentés lehetőséget nyújt annak mérlegelésére, hogy a jelenlegi rendelet 
rendelkezik-e a megfelelő jogi eszközökkel a végrehajtási kapacitások leghatékonyabb 
felhasználására, illetve hogy szükséges-e e keret módosítása. Határozott figyelmet fordítok 
arra, hogy ezt a mérlegelést valamennyi érdekelt féllel és intézményi partnerrel folytatott, 
teljes körű párbeszéd kísérje.

A jogalkotási javaslatok minősége tekintetében személyes elkötelezettségem, hogy a 
probléma megoldására alkalmazott lehető legmegfelelőbb megközelítés megfontolása során a 
legátláthatóbb módon járjak el. Ezt a megközelítést szándékozom alkalmazni a politikai 
döntéshozatalom során is, elsősorban széles körű konzultáció és valamennyi szereplővel 
folytatott, átfogó párbeszéd révén. Tudatában vagyok a gazdaságunkat érintő jelenlegi 
megszorításoknak és arra törekszem, hogy a fogyasztók érdekeit és iparunk 
versenyképességét – amelyek véleményem szerint kölcsönösen erősítik egymást – a 
biztonsági szempontok megnyirbálása nélkül egyaránt előremozdítsam. Továbbá figyelmet 
fogok fordítani arra, hogy az intelligens szabályozással kapcsolatos megközelítést 
alkalmazzuk és bármilyen új kezdeményezés előterjesztését megelőzően átfogó 
hatásvizsgálatot végezzünk, miután a jelenlegi helyzetet megfelelően értékeltük.


