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ATBILDES UZ EIROPAS PARLAMENTA  

JAUTĀJUMIEM, KAS UZDOTI KOMISĀRA AMATA 
KANDIDĀTAM

NEVEN MIMICA

(PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS POLITIKA)

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas Jūs 
varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?  

Gandrīz trīsdesmit gadus esmu darbojies politikā, valsts politikas veidošanā un valdībā, veicot 
dažādus diplomātiskos, valsts pārvaldes un politiskos pienākumus. Jau no paša sākuma savā 
profesionālajā un politiskajā darbā esmu iedvesmojies no savstarpēji izdevīgu attiecību 
veidošanas ar kaimiņvalstīm, izmantojot ārlietu, tirdzniecības un ekonomikas politiku. Es 
vairāk nekā desmit gadus aktīvi piedalījos visā Horvātijas integrācijas procesā ES, 
sekmēdams to. Šajā procesā man ir bijis gods pildīt dažādus amatpienākumus, lai Horvātiju 
palīdzētu sagatavot dalībai ES. Proti, esmu bijis sarunu vadītājs par Stabilizācijas un 
asociācijas nolīguma slēgšanu ar ES un tās dalībvalstīm, Eiropas integrācijas ministrs, 
Horvātijas parlamenta Eiropas integrācijas komitejas priekšsēdētājs, ES pievienošanās sarunu 
uzraudzības valsts komitejas loceklis un premjerministra vietnieks iekšlietu, ārlietu un Eiropas 
jautājumos. Līdz ar to man bija iespēja tikties ar daudzām Eiropā svarīgām personām no 
Eiropas Parlamenta un citām iestādēm. Es dedzīgi atbalstīju pievienošanās procesu, jo esmu 
pārliecināts, ka Horvātijai pēc neatkarības atgūšanas un postoša kara pieredzes tā ir unikāla 
izdevība baudīt mieru, sociālo un politisko stabilitāti un attīstīt ekonomikas potenciālu. Šodien 
varu teikt, ka pievienošanās process ir bijis tikpat svarīgs kā pati pievienošanās Eiropas 
Savienībai. Tas ir bijis gan reformu process, gan arī process, kurā viss un ikviens ir mainījies 
uz labo pusi — ekonomiskās, sociālās, institucionālās un leģislatīvās struktūras modernizācija 
un cilvēku domāšanas veida atjaunošana, kas ir bijis vissmalkākais un visdarbietilpīgākais 
process. No savas pieredzes Eiropas integrācijas jomā varu secināt, ka paplašināšanās 
burvīgums slēpjas reformās, kas satuvina politiku un cilvēkus Eiropā.

Savā karjerā esmu bijis politiski ieinteresēts un profesionāli atbildīgs par patērētājiem un viņu 
labklājību, tiklab saistībā ar atvērtām un konkurējošām tirdzniecības attiecībām un sadarbību 
ar ārpussavienības valstīm, kā arī pielāgojot Horvātiju Eiropas Savienības politikai un tiesību 
aktiem šajā jomā. Būdams premjerministra vietnieks ekonomikas jautājumos, Stabilizācijas 
un asociācijas nolīguma sarunu vadītājs un Eiropas integrācijas ministrs, sāku labi apzināties, 
cik liela nozīme tirgus ekonomikas pareizā darbībā ir efektīvai patērētāju aizsardzības 
politikai. Tāpēc es uzraudzīju Horvātijas pirmā patērētāju aizsardzības likuma izstrādes 
procedūru un galīgās redakcijas pieņemšanu 2003. gadā. Vēlāk es Horvātijas parlamentā 
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spēcīgi atbalstīju jaunā patērētāju aizsardzības likuma pieņemšanu 2007. gadā un tā 
turpmākos grozījumus, pilnībā saskaņojot Horvātijas likumus ar attiecīgajām ES direktīvām. 
Izmantojot šo pieredzi, man bija iespēja kā Horvātijas parlamenta Eiropas integrācijas 
komitejas priekšsēdētājam pārskatīt citu ES patērētāju aizsardzības tiesību aktu iestrādi 
Horvātijas likumdošanā un piedalīties tajā, piemēram, izdodot vispārējo preču drošuma 
likumu un civiltiesisko pienākumu likumu.
Es nešaubos, ka godprātībai un neietekmējamībai ir liela nozīme, lai sabiedrība paļautos uz 
Komisijas darbu un cienītu to un lai šis darbs būtu kvalitatīvs. Vienmēr esmu darījis visu 
iespējamo, lai nepieļautu nekādu saistību ar saimnieciskajām darbībām, kuru rezultātā varētu 
izveidoties interešu konflikts, un es uzskatu, ka man tas ir izdevies. To arī apliecina mana 
interešu deklarācija, ko esmu sagatavojis saskaņā ar komisāru ētikas kodeksu. Ja manu 
kandidatūru apstiprinās, esmu gatavs ievērot visaugstākos profesionālisma un godprātības 
standartus, kas izklāstīti kodeksā, un vismaz reizi gadā atjaunināt savu interešu deklarāciju, ja 
notiks kādas izmaiņas. Es svinīgi apņemos pildīt saistības un ētikas normas, kas aprakstītas 
Līgumā (Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 3. punktā un Līguma par ES darbību 
245. pantā) un Komisāru ētikas kodeksā. Proti, es nelūgšu un nepildīšu nevienas valsts 
valdības, iestādes vai struktūras norādījumus un atturēšos no jebkuras rīcības, kas nav 
saderīga ar maniem pienākumiem, piemēram, neveikšu nekādu citu darbu.

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par komisāru kolēģijas locekli? Kādā 
ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs atskaitīties 
tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?  

Esmu pārliecināts, ka dažādo politikas jomu saskanību, kvalitāti un efektivitāti var panākt, 
komisāriem cieši sadarbojoties. Ja manu kandidatūru apstiprinās, es apņemos stingri ievērot 
koleģialitātes principu. Kad, Horvātijai gatavojoties pievienoties ES, vadīju sarunas par 
Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, biju Eiropas integrācijas ministrs un vadīju Eiropas 
integrācijas komiteju, vienmēr izmantoju daudznozaru pieeju, jo tikai tā process var noritēt 
veiksmīgi un būt labi saskaņots.
Kā komisāram, kas atbild par patērētāju aizsardzības politiku, viena no manām lielākajām 
prioritātēm būs sadarbība ar ārējiem partneriem un it īpaši ar citiem komisāriem. Patērētāju 
aizsardzības politikā var gūt panākumus tikai tad, ja tā ir iekļauta visās būtiskajās politikas 
jomās. Mans mērķis būs ļoti aktīvi un regulāri sadarboties ar pārējiem komisāriem, lai viņi 
savos pasākumos nepārtraukti ņemtu vērā patērētāju aizsardzību. Patērētāju uzvedība un 
intereses spēj pastiprināt nozaru politiku un otrādi un lielā mērā nosaka pašreizējos Eiropas 
Savienības centienus vēl vairāk uzlabot savas budžeta un ekonomikas politikas saskaņošanu.

Es uzņemšos pilnu politisko atbildību par manā pakļautībā esošo dienestu darbu patērētāju 
aizsardzības politikas jomā, lai Parlaments spētu efektīvi veikt demokrātisko pārraudzību. 
Vienlaikus sadarbība ar partneriem man nozīmē arī aktīvu sadarbību ar Parlamentu, kam ir 
izšķiroša loma patērētāju aizsardzības likumdošanā un neleģislatīvajās iniciatīvās. 
Gatavojoties Horvātijas pievienošanās brīdim un it īpaši darbojoties ES un Horvātijas 
apvienotajā parlamentārajā komitejā, man bija gods satikt daudzus Eiropas Parlamenta 
deputātus, kuru ļoti vajadzīgais padoms un atbalsts bija būtisks ceļā uz pievienošanos ES. Ja 
mani apstiprinās par patērētāju aizsardzības politikas komisāru, esmu cieši apņēmies risināt 
šādu konstruktīvu politisko dialogu ar Parlamentu un tā komitejām, pamatojoties uz atklātību, 
pārredzamību, savstarpēju uzticību, regulāru ziņošanu un informācijas apmaiņu.
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3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatavs uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un īstenotu 
efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un pieprasījis 
iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām iniciatīvām vai jau 
notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam informāciju un 
dokumentus tieši tāpat kā Padomei?

Esmu stingri apņēmies gādāt, lai mans darbs un pakalpojumi Parlamentam būtu pārredzami, 
tādējādi nodrošinot labu sadarbību starp iestādēm, nostiprinātu mana darba leģitimitāti un 
pārskatatbildību un veicinātu efektivitāti un labu pārvaldību. Es apņemos pilnā mērā īstenot 
pamatlīguma noteikumus par atklātību, lai uzlabotu pārredzamību un informācijas plūsmu. Es 
atbalstītu un veicinātu Komisijas centienus lielākā mērogā uzlabot pārredzamību plašai 
sabiedrībai un apspriešanos ar plašu sabiedrību politikas veidošanas procesā. Šogad būs 
lieliska iespēja kārtīgāk apspriesties ar sabiedrību, kad tiks plašāk iztirzāts spēkā esošais 
tiesiskais regulējums attiecībā uz dalībvalstu sadarbību, ieviešot patērētāju aizsardzības 
tiesību aktus.

Cieša un konstruktīva iestāžu sadarbība ir nepieciešama, lai ES lēmumu pieņemšanas process 
būtu efektīvs, leģitīms un labi pārvaldīts, jo tā pamatā ir jābūt atklātībai, pārredzamībai, 
savstarpējai uzticībai, efektivitātei, nepārtrauktam dialogam, regulārai ziņošanai un 
informācijas apmaiņai. Ja mani apstiprinās, es centīšos panākt labas attiecības ar Parlamentu 
un attiecīgajām komitejām. Es apņemos pēc Parlamenta ielūguma apmeklēt attiecīgās 
sanāksmes un uzskatu, ka patērētāju aizsardzības politikā, kas aptver daudzas nozares, 
regulārs dialogs, kā paredzēts pamatlīgumā, būs īpaši svarīgs. Es uzņemos nodrošināt regulāru 
un tiešu informācijas apmaiņu ar attiecīgajām parlamentārajām komitejām. Vienmēr būšu 
pieejams divpusējām sanāksmēm un tiešai saziņai ar komiteju locekļiem, kā arī apņemos ātri 
sniegt skaidru informāciju.

Es apsolu rūpīgi izsvērt Parlamenta nostāju un nodrošināt ātrus un visaptverošus turpmākos 
pasākumus, kā paredzēts pamatlīguma noteikumos. Centīšos arī izturēties vienādi pret 
Parlamentu un Padomi atbilstīgi Līgumiem un pamatlīgumam.

4. Kādas ir galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat īstenot 
Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā Eiropas Komisijas pildītās 
līdzšinējās saistības un finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi, kā arī problēmas, kas 
saistītas ar ilgtspējīgu izaugsmi?

Manas prioritātes būs atkarīgas no patērētāju interesēm un plašāka politiskā un ekonomiskā 
konteksta. Tā kā patērētāju izdevumi rada 56 % no ES IKP, tas man nozīmētu pastāvīgi 
strādāt, lai patērētāju perspektīvu integrētu pašreizējos ES centienos pastiprināt ekonomikas 
atveseļošanos, piemēram, saistībā ar vienoto tirgu. Patērētāju uzticība palīdzēs palielināt 
pieprasījumu. Tajā pašā laikā patērētāji nav tikai pircēji. Īpašu uzmanību es veltītu tiem 
patērētājiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējusi pašreizējā ekonomikas situācija, un censtos 
pierādīt, ka Eiropas patērētāju politikai ir nozīme ikdienā, jo tā var iedzīvotājiem palīdzēt 
iegūt izdevīgākus pirkumus vai pat samazināt izmaksas.

Es arī apzinos, cik svarīgi ir sasniegt Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības programmas 
mērķus. Programmā ir noteikts visaptverošs un pamatots redzējums par ES patērētāju 
aizsardzības politiku turpmākajiem gadiem, un mana vēlme ir rūpēties par ciešu sadarbību ar 
citiem, lai panāktu ātru un efektīvu šī redzējuma īstenošanu.
Lai iecerētās patērētāju priekšrocības īstenotos dzīvē, liela prioritāte būtu patlaban iesākto 
likumdošanas procedūru pabeigšana, un būtu jāraugās, lai tiktu transponēti un efektīvi 
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piemēroti nesen pieņemtie tiesību akti, piemēram, par strīdu alternatīvu izšķiršanu un 
izšķiršanu tiešsaistē. Es lielu uzmanību pievērstu medicīnisko ierīču likumdošanai, jo tas ir 
pacientu drošības jautājums, kas abiem likumdevējiem jāizvirza par absolūtu prioritāti, lai 
veicinātu iespējami ātru vienošanos. Vēl neizskatītie priekšlikumi par preču drošumu labāk 
aizsargās Eiropas patērētājus un veicinās patēriņu un izaugsmi, pateicoties lielākai uzticībai 
tirgum. Arī tie jāpieņem nākamā gada sākumā. Esmu arī cieši apņēmies mēģināt virzīt uz 
priekšu neseno priekšlikumu par bankas kontiem.

Vēl viena svarīga prioritāte būtu panākt ciešu un konstruktīvu sadarbību ar nozīmīgākajiem 
partneriem, tostarp ar Parlamentu, dalībvalstīm un ieinteresētajām aprindām, kā jau 
izskaidroju atbildē uz otro jautājumu. Patērētāju aizsardzības politika aptver daudzas politikas 
jomas, un tāpēc tā var būt veiksmīga tikai tad, ja to īsteno dažādās horizontālās un nozaru 
politikas jomās un tur saņem atbalstu. Es censtos šo sadarbību virzīt tā, lai patērētāji saņemtu 
piemērotāku informāciju un lai tiktu efektīvāk ieviesti vērienīgie patērētāju aizsardzības 
tiesību akti, kuri ir jau spēkā ES. Ņemot vērā šo situāciju, es uzskatu, ka ir svarīgi apsvērt to 
patērētāju īpašās vajadzības, kuri pietiekami nepārzina savas tiesības un nepaļaujas uz tām.

Trešā un pēdējā nozīmīgā prioritāte būtu nepārtraukta un skaidra komunikācija par to, kā ES 
var patērētājiem palīdzēt viņu ikdienas dzīvē, it īpaši dalībvalstīs, kurās ir samērā vāja 
patēriņa kultūra. Tas būs sevišķi būtiski šajā mandāta darbības laikā, kad iedzīvotāji vēlēsies 
uzzināt vairāk par ES darbību pirms gaidāmajām vēlēšanām.

5. Ņemot vērā īso laika posmu līdz Komisijas pilnvaru termiņa beigām, kādus 
konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un kāds ir 
plānotais iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo īpaši  
attiecībā uz komiteju prioritātēm, kas skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs personiski 
nodrošināsiet, lai likumdošanas priekšlikumi būtu kvalitatīvi?

Esmu iecerējis 2014. gada sākumā nākt klajā ar ziņojumu par Eiropas patērētāju aizsardzības 
programmas īstenošanu. Šis ziņojums būs lieliska iespēja novērtēt, ciktāl ir paveikti 
pasākumi, kuru rezultātā patērētāji iegūs daudzsološas priekšrocības, un vai nav jāmaina 
pieeja vai atsevišķi pasākumi.

Lai informācija būtu labāk pielāgota patērētājiem, es izvērtēšu pieredzi, kas gūta šogad 
sāktajā patēriņa kredītu kampaņā, lai saprastu, kā vēl var uzlabot informētību visās 
dalībvalstīs. Es vēlos arī nostiprināt patērētāju aizsardzības tematu skolu mācību programmās, 
popularizējot jauno interneta rīku “Consumer Classroom”.

Nešaubos, ka mēs varam panākt, lai patērētāju aizsardzības tiesību akti tiktu ieviesti efektīvāk, 
pat neierosinot jaunus likumdošanas priekšlikumus. Es iestātos par to, lai tiktu pilnībā 
izmantoti spēkā esošajos tiesību aktos paredzētie līdzekļi, piemēram, lai tiktu pabeigtas 
vadlīnijas par kosmētikas līdzekļu drošuma novērtēšanu, izveidots interneta portāls strīdu 
atrisināšanai vai noteiktas vadlīnijas par alternatīvās strīdu atrisināšanas ieviešanu. Turklāt es 
censtos panākt labāku sadarbību starp valstu tiesībaizsardzības iestādēm. Pateicoties 
izveidotajam patērētāju aizsardzības sadarbības tīklam, mēs varam mācīties cits no cita, 
dalīties paraugpraksē un saskaņot tiesībaizsardzības pasākumus ne tikai pārrobežu jautājumos.  
Es censtos pilnībā izmantot šo iespēju. Arī ikgadējie saskaņotie uzņēmumu tīmekļa lapās 
sniegto piedāvājumu kontroles pasākumi (“sweeps”)  ir sekmīgi, un nākotnē es tos vēl vairāk 
pastiprinātu. Kur vien iespējams, es arī centīšos panākt, lai no tirgus tiktu izņemta tāda 
informācija par preci, kas var maldināt patērētājus, piemēram, kosmētisko līdzekļu jomā, kur 
drīzumā paredzēts pieņemt jaunu Komisijas regulu, kas nodrošinās noteikumu labāku izpildi.
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2014. gadā es iesniegtu ziņojumu par to, kā darbojas regula par sadarbību patērētāju tiesību 
aizsardzībā. Tas ir ziņojums, kur var iztirzāt, vai pašreizējā regula paredz pietiekamus 
juridiskos līdzekļus, kas ļauj visefektīvāk izmantot izpildes spējas, un vai ir nepieciešamas 
izmaiņas. Es rūpēšos, lai pēc šāda iztirzājuma notiktu pilns dialogs ar visām ieinteresētajām 
personām un partneriestādēm.

Attiecībā uz likumdošanas priekšlikumu kvalitāti, apsverot, kāda varētu būt vislabākā pieeja 
problēmas atrisināšanai, es personīgi centīšos ņemt vērā visus aspektus. Šo pieeju es plānoju 
izmantot, veidojot politiku, it īpaši rīkojot plašu apspriešanu un risinot vispusīgus dialogus ar 
visiem dalībniekiem. Es apzinos tagadējās ekonomiskās grūtības, tāpēc strādāšu, lai uzlabotu 
tiklab situāciju patērētājiem, kā arīdzan mūsu rūpniecības konkurētspēju, kas, manuprāt, ir 
abpusēji pastiprinoši aspekti, un vienlaikus gādāšu, lai nemazinātos drošība. Turklāt es 
rūpēšos, lai pienācīgi tiktu īstenota gudra regulējuma stratēģija un lai pirms jebkādas jaunas
iniciatīvas ierosināšanas tiktu kārtīgi izvērtēta esošā situācija un pēc tam tiktu veikts ietekmes 
novērtējums.


