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KANDIDATO Į KOMISIJOS NARIUS ATSAKYMAI

Į EUROPOS PARLAMENTO KLAUSIMYNĄ

NEVEN MIMICA

(VARTOTOJŲ POLITIKA)

1. Į kuriuos Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus turėtų būti ypač 
atsižvelgta svarstant galimybę Jus paskirti Komisijos nariu? Kurie iš šių aspektų itin 
svarbūs siekiant, kad būtų skatinami bendrieji Europos interesai, ypač srityje, už 
kurią būtumėte atsakingas? Kas Jus motyvuoja? Kaip galėtumėte įtikinti Europos 
Parlamentą savo savarankiškumu? Kaip užtikrintumėte, kad dėl Jūsų ankstesnės, 
dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių abejonių dėl Jūsų pareigų vykdymo 
Komisijoje?

Beveik tris dešimtmečius dirbu politikos, viešosios politikos formavimo ir valdymo srityse, 
vykdau įvairias diplomatines, valstybės administravimo ir politines funkcijas. Nuo pat 
pradžios pagrindinis mano profesinės ir politinės veiklos motyvas buvo siekis užsienio, 
prekybos ir ekonomikos politikos priemonėmis kurti abipusiškai naudingus santykius su 
kaimynėmis šalimis. Daugiau kaip dešimtmetį aktyviai dalyvavau visame Kroatijos 
integracijos į ES procese, sekiau jį ir skatinau. Vykstant šiam procesui man teko garbė eiti 
įvairias su Kroatijos pasirengimu ES narystei susijusias pareigas, visų pirma ES ir valstybių 
narių stabilizacijos ir asociacijos susitarimo vyriausiojo derybininko, Europos integracijos 
ministro, Kroatijos parlamento Europos integracijos komiteto pirmininko, nacionalinio 
stojimo į ES derybų priežiūros komiteto nario ir ministro pirmininko pavaduotojo vidaus, 
užsienio ir Europos klausimams. Tai man suteikė progą susipažinti su daugeliu įtakingų 
Europos veikėjų iš Europos Parlamento ir kitų institucijų. Karštai rėmiau stojimo procesą, nes 
esu įsitikinęs, kad jis suteikė nepriklausomybę įgijusiai, karo nualintai Kroatijai 
nepakartojamą perspektyvą tapus Sąjungos nare pasiekti taiką, socialinį ir politinį stabilumą ir 
plėtoti savo ekonomikos potencialą. Šiandien galiu pasakyti, kad stojimo į ES procesas buvo 
ne mažiau svarbus už patį įstojimą. Tai buvo reformų procesas, kuriame visa ir visi pasikeitė į 
gera – modernizuota ekonomika, socialinė, institucinė ir teisėkūros sistemos, atgaivinta 
žmonių pasaulėžiūra. Šis procesas buvo labai subtilus ir pareikalavo daugiausiai pastangų. 
Remdamasis Europos integracijos patyrimu galiu neabejodamas pasakyti, kad tikrasis plėtros 
grožis – tai reformos, suartinančios Europos politiką ir jos žmones.

Vartotojų vaidmuo ir jų gerovė buvo didelė mano darbo dalis – tiek kaip politinis interesas, 
tiek kaip profesinė atsakomybė: nauda, kurią jiems duoda atviri ir konkurencingi prekybos 
santykiai, sąveika su trečiosiomis šalimis arba šios srities Kroatijos politikos bei teisės aktų 
derinimas prie ES normų. Dirbdamas ekonomikos reikalų ministro pavaduotoju, ES ir 
valstybių narių stabilizacijos ir asociacijos susitarimo vyriausiuoju derybininku ir Europos 
integracijos ministru aš labai aiškiai suvokiau veiksmingos vartotojų politikos svarbą geram 
rinkos ekonomikos veikimui. Todėl 2003 m. prižiūrėjau pirmojo Kroatijos Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymo projekto kūrimą ir galutinį jo priėmimą. Vėliau aktyviai palaikiau 
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Kroatijos parlamente priimamą naują 2007 m. Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir vėlesnius 
dalinius jo pakeitimus, kuriais Kroatijos teisės aktai baigti derinti su atitinkamomis ES 
direktyvomis. Remdamasis šia patirtimi aš, kaip Kroatijos parlamento Europos integracijos 
komiteto pirmininkas, turėjau galimybę suvokti ir padėti perkelti į Kroatijos teisės sistemą 
kitą su vartotojų teisėmis susijusį ES acquis, pvz., Bendrąjį gaminių saugos aktą ar Pilietinių 
prievolių aktą.
Esu giliai įsitikinęs, kad visuomenės pasitikėjimui Komisijos darbu, jo kokybe ir pelnyta 
pagarba gyvybiškai svarbus jo patikimumas ir atsparumas bet kokiam nederamam išorės 
poveikiui. Aš visada labai atidžiai stengiausi vengti ryšių su ekonomine veikla, galinčia 
sukelti interesų konfliktą, ir manau, kad man tai pavyko, kaip matyti iš mano pateiktos 
interesų deklaracijos, kurią parengiau vadovaudamasis Komisijos narių elgesio kodeksu. Jei 
mano kandidatūra bus patvirtinta, esu pasirengęs laikytis griežčiausių kodekse nustatytų 
profesionalumo ir patikimumo reikalavimų ir atnaujinti savo interesų deklaraciją kaskart, kai 
įvyks permainų, bet ne rečiau kaip kartą per metus. Iškilmingai pasižadu laikytis šių SESV 
245 straipsnio 17 dalies 3 punkte ir Komisijos narių elgesio kodekse nustatytų reikalavimų ir 
etikos normų. Visų pirma neprašysiu ir nevykdysiu jokių vyriausybės ar bet kurios kitos 
institucijos nurodymų ir nesiimsiu jokių su mano pareigomis nesuderinamų veiksmų, pvz., 
neužsiimsiu jokia kita veikla.

2. Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte 
savo atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir už Jums pavaldžių 
departamentų veiklą?

Esu tvirtai įsitikinęs, kad norint užtikrinti skirtingų politikos sričių nuoseklumą, kokybę ir 
veiksmingumą būtina glaudžiai bendradarbiauti su Komisijos kolegijos nariais. Jei mano 
kandidatūra bus patvirtinta, įsipareigoju griežtai laikytis kolegialumo principo. Ruošiantis 
Kroatijos stojimui aš, kaip ES ir valstybių narių Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 
vyriausiasis derybininkas, Europos integracijos ministras ir Europos integracijos komiteto 
pirmininkas, visada laikiausi nuoseklaus, visas politikos sritis apimančio požiūrio, būtino 
sėkmingam ir gerai koordinuojamam procesui užtikrinti.

Tapus Komisijos nariu, atsakingu už vartotojų politiką, vienas iš pagrindinių mano prioritetų 
bus bendradarbiavimas su išorės partneriais ir visų pirma – su kitais Komisijos nariais. 
Vartotojų politika gali būti sėkminga tik tuo atveju, jei ji yra neatskiriama visų svarbių 
politikos sričių dalis. Mano tikslas bus siekti itin glaudaus ir reguliaraus bendradarbiavimo su 
kolegomis Komisijos nariais, kad jie į savo sričių politiką nuolatos įtrauktų į vartotojų 
perspektyvą. Vartotojų elgesys ir interesai turi didelį potencialą skatinti atskirų sektorių 
politiką (ir atvirkščiai), jie labai susiję su esamomis Sąjungos pastangomis toliau gerinti 
biudžeto ir ekonominės politikos koordinavimą.

Prisiimu visą politinę atsakomybę už savo veiklą vartotojų politikos srityje, kad Parlamentas 
galėtų veiksmingai vykdyti demokratinę priežiūrą. Be to, bendradarbiavimas su partneriais 
man reiškia ir glaudų bendradarbiavimą su Parlamentu, kuris atlieka lemiamą vaidmenį 
priimant vartotojų teisės aktus ir ne teisėkūros procedūra priimamų aktų iniciatyvas. 
Ruošiantis Kroatijos stojimui, ypač dirbant ES ir Kroatijos jungtiniame parlamentiniame 
komitete, man teko garbė bendrauti su daugeliu Parlamento narių, kurių kritinės pastabos, 
patarimai ir parama labai padėjo kelyje į ES. Jei bus patvirtinta mano, kaip už vartotojų teises 
atsakingo Komisijos nario, kandidatūra, esu pasiryžęs užtikrinti atvirumu, skaidrumu, 
tarpusavio pasitikėjimu, reguliaria atskaitomybe ir informacijos mainais pagrįstą konstruktyvų 
politinį dialogą su Europos Parlamentu.
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3. Kokius ypatingus įsipareigojimus esate pasirengęs prisiimti, kad būtų užtikrinta 
daugiau skaidrumo, paskatintas bendradarbiavimas ir veiksmingai įgyvendintos 
Parlamento pozicijos bei raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų, taip pat Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo požiūriu? Ar esate pasirengęs teikti Parlamentui informaciją ir 
dokumentus, susijusius su planuojamomis iniciatyvomis ar vykdomomis 
procedūromis tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Tarybai?

Esu tvirtai pasiryžęs užtikrinti, kad mano ir mano tarnybų veikla ir darbas Parlamentui būtų 
skaidrus ir taip būtų gerinamas institucijų bendradarbiavimas, stiprinamas mano veiklos 
teisėtumas ir atskaitomybė, prisidedama prie veiksmingumo ir gero valdymo. Įsipareigoju 
visiškai įgyvendinti bendrojo susitarimo nuostatas dėl didesnio atvirumo, kuriomis siekiama 
padidinti skaidrumą ir pagerinti keitimąsi informacija. Remsiu platesnio masto Komisijos 
pastangas didinti veiklos skaidrumą visuomenės akyse, konsultuotis kuriant politiką, ir pats 
prie to prisidėsiu. Esamos teisės sistemos plataus masto apmąstymai, atsižvelgiant į valstybių 
narių bendradarbiavimą įgyvendinant šiais metais pasirodysiančius su vartotojų teisėmis 
susijusius teisės aktus, yra puiki galimybė pasinaudoti išsamiomis konsultacijomis.

Glaudus, konstruktyvus institucijų bendradarbiavimas būtinas veiksmingam, teisėtam ir gerai 
valdomam ES sprendimų priėmimo procesui, kuris turi būti grindžiamas atvirumu, skaidrumu, 
veiksmingumu, nuolatiniu dialogu, reguliariu ataskaitų teikimu ir keitimusi informacija. Jei 
bus patvirtinta mano kandidatūra, sieksiu palaikyti gerus santykius su Parlamentu ir 
atitinkamais komitetais. Įsipareigoju Parlamento kvietimu dalyvauti reikiamuose 
susirinkimuose ir esu įsitikinęs, kad vartotojų politikos srityje, kurioje susikerta įvairios 
politikos sritys, ypač svarbu palaikyti nuolatinį dialogą, kaip nustatyta bendrajame susitarime. 
Esu pasiryžęs užtikrinti reguliarų tiesioginį dalijimąsi informacija su atitinkamais Parlamento 
komitetais. Ketinu visada dalyvauti dvišaliuose susitikimuose ir tiesiogiai bendrauti su 
komitetų nariais, įsipareigoju teikti savalaikę ir aiškią informaciją.

Pasižadu nuodugniai apsvarstyti Parlamento pozicijas įvairiais klausimais ir užtikrinti greitus 
bei išsamius tolesnius veiksmus, kaip numatyta bendrojo susitarimo nuostatose. Be to, 
sieksiu, kad vykdant sutartis ir bendrąjį susitarimą Parlamentas ir Taryba būtų traktuojami 
vienodai.

4. Kokius svarbiausius Jums siūlomos srities prioritetus išskirtumėte atsižvelgdamas 
prireikus į Europos Komisijos iki šiol prisiimtus įsipareigojimus ir finansų, 
ekonominę ir socialinę krizę, taip pat į problemas, susijusias su tvariu augimu?

Mano prioritetus lems vartotojų interesai ir platesnis politinis bei ekonominis kontekstas. 
Vartotojų išlaidos sudaro 56 proc. ES BVP, o tai reiškia, kad man teks nuosekliai stengtis 
integruoti vartotojų teisių perspektyvą į ES pastangas stiprinti ekonomikos atsigavimą, pvz., 
dėl bendrosios rinkos. Vartotojų pasitikėjimas padės skatinti paklausą. Tačiau vartotojai – tai 
ne tik pirkėjai. Ypatingą dėmesį skirčiau tiems vartotojams, kuriems esama ekonomikos 
padėtis padarė neigiamą poveikį; siekčiau parodyti, kad Europos vartotojų politika veikia 
kiekvieną žmogų, nes padeda piliečiams daugiau gauti už savo pinigus ar net sumažinti 
išlaidas.

Gerai suprantu, kaip svarbu pasiekti tikslus, numatytus Europos vartotojų darbotvarkėje. Joje 
išdėstyta plataus masto, darni ir ilgalaikė ES vartotojų politikos vizija, ir aš labai norėčiau 
glaudžiai bendradarbiauti su kitais, kad ji būtų greitai ir veiksmingai įgyvendinta.

Vienas iš pagrindinių prioritetų būtų užbaigti šiuo metu vykstančias teisėkūros procedūras ir 
užtikrinti, kad neseniai priimti teisės aktai, pavyzdžiui, dėl vartotojų ginčų sprendimo 
alternatyviais būdais ir internetu, būtų perkelti į valstybių narių nacionalinę teisę, veiksmingai 
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taikomi ir pradėtų teikti numatytą naudą vartotojams. Ypač atkreipčiau dėmesį į medicinos 
prietaisus reglamentuojančius teisės aktus, susijusius su pacientų sauga, kuriai visos 
teisėkūros institucijos turėtų teikti visišką pirmenybę ir skatinti greitesnį susitarimą. Pateikti 
pasiūlymai dėl produktų saugos leis geriau apsaugoti Europos vartotojus, padidins 
pasitikėjimą rinka ir taip prisidės prie vartojimo bei augimo. Jie irgi turėtų būti priimti kitų 
metų pradžioje. Be to, aš aktyviai siekiu, kad būtų priimtas neseniai pateiktas pasiūlymas dėl 
bankų sąskaitų.

Dar vienas iš svarbiausių prioritetų būtų užmegzti glaudų ir konstruktyvų bendradarbiavimą 
su pagrindiniais partneriais, įskaitant Parlamentą, valstybes nares ir suinteresuotąsias šalis, 
kaip jau aiškinau atsakydamas į antrą klausimą. Vartotojų politika susijusi su labai daug 
sričių, dėl to gali būti sėkmingai vykdoma tik tada, kai joje dalyvauja ir ją palaiko įvairių 
horizontalių ir sektorių politikos sričių atstovai. Siekčiau šį bendradarbiavimą konkrečiai 
nukreipti į tai, kad vartotojams būtų teikiama geresnė tikslinė informacija, kad būtų 
veiksmingiau įgyvendinamas ES jau priimtas plataus masto vartotojų acquis. Manau, jog 
tokioje situacijoje svarbu atsižvelgti į konkrečius poreikius vartotojų, kurie neturi pakankamai 
informacijos apie savo teises ir nemano, kad jos pakankamai ginamos.
Trečias, paskutinis iš svarbiausių prioritetų būtų nuolatinis konkretus informavimas apie tai, 
kaip ES gali padėti vartotojams kasdieniame gyvenime, ypač tose valstybėse narėse, kuriose 
vartotojų kultūra palyginti silpna. Tai ypač svarbu šiame kadencijos etape, kai vartotojai, 
artėjant rinkimams, ieškos žinių ir informacijos apie ES reikalus.

5. Kadangi lieka mažai laiko iki Komisijos kadencijos pabaigos, kokias specifines 
teisėkūros ir su teisės aktų leidyba nesusijusias iniciatyvas rengiatės pateikti? Kokiu 
tvarkaraščiu ketinate šiuo tikslu vadovautis? Kokius konkrečius Jūsų atsakomybės 
sričiai aktualius įsipareigojimus, ypač kai jie susiję su komitetų prioritetais, galite 
prisiimti? Kaip asmeniškai užtikrintumėte aukštą teisėkūros pasiūlymų kokybę?

2014 m. pradžioje ketinu pateikti Europos vartotojų darbotvarkės įgyvendinimo ataskaitą. Ši 
ataskaita taps puikia galimybe įvertinti, kiek vartotojams naudą žadančių veiksmų pavyko 
įgyvendinti ir ar reikia patikslinti bendras nuostatas arba atskirus veiksmus.

Siekdamas geresnės, labiau tikslinei auditorijai pritaikytos informacijos naudosiuosi patirtimi, 
įgyta šiais metais pradėtoje vartotojų kreditų kampanijoje, ir ieškosiu būdų, kaip geriau 
skleisti informaciją visose valstybėse narėse. Norėčiau, kad vartotojų klausimams būtų 
skiriama daugiau laiko mokyklų programose, ir tuo tikslu skatinsiu naudoti naują internetinę 
priemonę „Vartotojų teisių pamokos“.
Nuoširdžiai tikiu, jog net be naujų teisėkūros pasiūlymų galime pasiekti, kad su vartotojų 
teisėmis susiję teisės aktai būtų įgyvendinami veiksmingiau. Ryžtingai skatinsiu maksimaliai 
išnaudoti jau esamas teisėkūros priemones, kaip antai patvirtinti kosmetikos produktų saugos 
vertinimo gaires, įkurti internetinę ginčų sprendimo platformą arba pateikti alternatyvių ginčų 
sprendimo teisės aktų įgyvendinimo gaires. Be to, sieksiu gerinti nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo institucijų bendradarbiavimą ir jų bendrą veiklą. Dabartinis bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje tinklas mums leidžia mokytis vieniems iš kitų, dalytis geriausios 
praktikos pavyzdžiais ir koordinuoti vykdymo užtikrinimo veiksmus net tais atvejais, kai jie 
susiję ne tik su tarpvalstybinio bendradarbiavimo klausimais. Sieksiu kuo geriau panaudoti šį 
tinklą. Panaši sėkminga iniciatyva yra ir kasmet atliekami koordinuojamieji internetinių verslo 
įmonių priežiūros veiksmai (patikrinimai), kuriuos ateityje stengsiuosi dar aktyviau naudoti. 
Taip pat sieksiu, kai įmanoma, pašalinti iš rinkos gaminių informaciją, galinčią klaidinti 
vartotojus, pvz., kosmetikos srities; naujas Komisijos reglamentas, kurį numatyta priimti 
netolimoje ateityje, leis geriau užtikrinti šiuos veiksmus.
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2014 m. pateiksiu Reglamento dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje veikimo 
ataskaitą. Ši ataskaita suteiks galimybę pamąstyti, ar dabartiniame Reglamente numatyta 
pakankamai teisinių priemonių kuo geriau panaudoti vykdymo užtikrinimo pajėgumus, ar 
šioje sistemoje reikalingos permainos. Atidžiai seksiu, kad šiuos apmąstymus papildytų 
išsamus dialogas su visomis suinteresuotomis šalimis ir instituciniais partneriais.

Dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų pasiūlymų kokybės asmeniškai prisiimsiu 
atsakomybę už tai, kad jie būtų kuo platesnės įtraukties ir išreikštų galimą geriausią požiūrį į 
problemos sprendimą. Šį požiūrį ketinu taikyti savo politinėje veikloje, visų pirma 
naudodamasis plataus masto konsultacijomis ir išsamiu dialogu su visais veikėjais. Man gerai 
žinomi dabartiniai ekonomikos suvaržymai, tad savo veikla sieksiu ginti vartotojų reikalus ir 
mūsų pramonės konkurencingumą – šiuos du dalykus laikau vienas kitam naudingais, – tačiau 
nedarysiu kompromisų dėl saugos. Be to, stengsiuosi užtikrinti, kad ir toliau būtų laikomasi 
pažangaus reglamentavimo principų ir kad prieš siūlant naują iniciatyvą būtų deramai 
įvertinama esama padėtis bei pateikiamas išsamus poveikio vertinimas.


