
– 1 –  

MT

TWEĠIBIET LILL-PARLAMENT EWROPEW  

KWESTJONARJU GĦALL-KUMMISSARJU NNOMINAT

NEVEN MIMICA

(POLITIKA TAL-KONSUMATUR)

1. X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikularment 
rilevanti biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, b'mod 
partikulari fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak? X'garanziji ta' 
indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' tiżgura li kull attività 
li wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx tista' tqajjem dubji dwar l-
iżvolġiment ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni?

Għal kważi tliet deċennji, kont attiv fil-politika, fit-tfassil tal-politika pubblika u tal-gvern, 
inwettaq diversi funzjonijiet diplomatiċi, tal-amministrazzjoni tal-istat u dawk politiċi. Il-bini 
ta’ relazzjonijiet li jkunu ta’ benefiċċju reċiproku mal-pajjiżi ġirien permezz ta' politiki tal-
affarijiet barranin, dawk kummerċjali u ekonomiċi kien xprun ewlieni fl-isforzi politiċi u 
professjonali tiegħi mill-bidu nett. Għal aktar minn għaxar snin, akkumpanjajt, ippromovejt u 
pparteċipajt b’mod attiv fil-proċess kollu tal-integrazzjoni tal-Kroazja fl-UE. Matul dan il-
proċess, kelli l-unur li okkupajt funzjonijiet varji li jgħinu biex jippreparaw il-Kroazja għas-
sħubija fl-UE, b’mod partikolari bħala n-negozjatur ewlieni tal-Ftehim ta’ Stabilizzazzjoni u 
Assoċjazzjoni mal-UE u mal-Istati Membri tagħha, bħala Ministru għall-Integrazzjoni 
Ewropea, bħala President tal-Kumitat tal-Integrazzjoni Ewropea tal-Parlament Kroat, bħala 
membru tal-Kumitat Nazzjonali għall-monitoraġġ tan-negozjati ta’ adeżjoni mal-UE, u bħala 
Viċi Prim Ministru tal-Intern, l-Affarijiet Barranin u Ewropej. Dan tani l-opportunità li 
niltaqa’ ma’ diversi personalitajiet Ewropej ewlenin mill-Parlament Ewropew u 
istituzzjonijiet oħra. Appoġġjajt bil-ħrara l-proċess tal-adeżjoni għaliex jien konvint li din 
toffri lill-Kroazja — wara li kisbet l-indipendenza tagħha u għaddiet minn gwerra li ħalliet 
ħerba kbira — il-perspettiva unika biex tgawdi l-paċi, l-istabbiltà soċjali u politika u biex 
tiżviluppa l-potenzjal ekonomiku tagħha bħala Stat Membru tal-Unjoni. Illum, nista’ ngħid li 
l-proċess tal-adeżjoni mal-UE kien importanti daqs l-adeżjoni nfisha. Kien proċess ta’ riformi, 
proċess ta’ bidla ta' kollox u ta' kulħadd għall-aħjar — l-immodernizzar tas-sistema 
ekonomika, soċjali, istituzzjonali u leġiżlattiva u t-tiġdid tal-mentalità popolari li kien l-aktar 
proċess delikat u eżiġenti. Fuq il-bażi tal-esperjenza tiegħi tal-integrazzjoni Ewropea, ninsab 
konvint li l-ġmiel veru tat-tkabbir huwa r-riforma li ġġib il-politiki u n-nies fl-Ewropa eqreb 
lejn xulxin.
Matul il-karriera tiegħi, ir-rwol u l-benessri tal-konsumaturi kienu parti mill-interess politiku 
u r-responsabbiltajiet professjonali tiegħi, kemm fir-rigward tal-benefiċċji tagħhom mir-
relazzjonijiet kummerċjali miftuħa u kompetittivi, interazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi jew bħala 
parti ta’ allinjament tal-Kroazja mal-politika u l-leġiżlazzjoni tal-UE f’dan il-qasam. Bħala 
Viċi Ministru tal-Affarijiet Ekonomiċi, bħala negozjatur ewlieni tal-Ftehim ta’ 
Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u bħala Ministru għall-Integrazzjoni Ewropea sirt konxju 
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ħafna dwar l-importanza ta’ politika effettiva tal-konsumatur sabiex l-ekonomija tas-suq 
taħdem tajjeb. Għalhekk issorveljajt il-proċedura tal-abbozzar u l-adozzjoni finali tal-ewwel 
Att dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur fil-Kroazja fl-2003. Aktar tard appoġġjajt bil-qawwa 
l-adozzjoni tal-Att il-ġdid tal-2007 dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-emendi 
sussegwenti tiegħu fil-Parlament Kroat, fejn il-leġiżlazzjoni tal-Kroazja ġiet allineata 
komplemtament mad-direttivi relevanti tal-UE. Fuq is-sisien ta' din l-esperjenza kelli l-
opportunità, bħala presidenti tal-Kumitat tal-Integrazzjoni Ewropea tal-Parlament Kroat, biex 
nagħmel superviżjoni u ngħin fit-traspożizzjoni ta' acquis oħra tal-UE marbuta mal-
konsumatur fil-leġiżlazzjoni Kroata, pereżempju permezz tal-Att dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-
Prodotti jew l-Att dwar l-Obbligi Ċivili.
Ninsab konvint bis-sħiħ li l-integrità u l-indipendenza minn kull influwenza mhux xierqa hija 
kruċjali għall-fiduċja tal-pubbliku fil-ħidma, il-kwalità u r-rispett li tgawdi l-Kummissjoni. 
Kont dejjem attent bis-sħiħ biex biex nevita kwalunkwe rabta ma' attivitajiet ekonomiċi li 
jistgħu jikkawżaw kunflitti ta’ interess, u nemmen li rnexxieli f'dan, kif wieħed jista’ jara mid-
dikjarazzjoni tal-interessi tiegħi li ħejjejt skont il-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Kummissarji. 
Jekk in-nomina tiegħi tiġi kkonfermata, ninsab impenjat li nirrispetta l-ogħla standards ta’ 
professjonalità u integrità, kif riflessi fil-Kodiċi, u li naġġorna d-dikjarazzjoni tal-interessi 
tiegħi jekk iseħħu bidliet u mill-inqas kull sena. Jien nintrabat solennement li nikkonforma 
mal-obbligi u l-istandards tal-etika stabbiliti fit-Trattat (Artikolu 17.3 TUE, 245 TFUE) u l-
Kodiċi ta’ Kondotta għall-Kummissarji. B’mod partikolari, la se nfittex u lanqas ser nieħu 
struzzjonijiet minn xi gvern jew xi korp ieħor u se noqgħod lura milli nieħu kwalunkwe 
azzjoni li hija inkompatibbli ma’ dmirijieti bħal li neżerċita xi professjoni oħra.

2. Kif tevalwa l-irwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? Fir-rigward 
ta' xiex tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont għall-
azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Nemmen bil-qawwa li koperazzjoni mill-qrib fi ħdan il-Kulleġġ tal-Kummissarji hija 
essenzjali sabiex tiġi żgurata l-koerenza, il-kwalità u l-effikaċja tal-politiki differenti. Qed 
nimpenja ruħi li nirrispetta b’mod strett il-prinċipju tal-kolleġġjalità, jekk in-nomina tiegħi 
tiġi kkonfermata. Fit-tħejjija għall-adeżjoni tal-Kroazja, dejjem imxejt fuq approċċ ta’ politika 
trasversali fil-funzjonijiet tiegħi bħala negozjatur ewlieni għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u 
Assoċjazzjoni, Ministru għall-Integrazzjoni Ewropea u l-President tal-Kumitat tal-
Integrazzjoni Ewropea, fejn kien imperattiv li jiġi żgurat proċess li jirnexxi u kkoordinat 
tajjeb.
Bħala Kummissarju responsabbli mill-politika tal-konsumatur, waħda mill-prijoritajiet 
ewlenin tiegħi se tkun li nikkoopera mal-imsieħba esterni u b’mod partikolari mal-
Kummissarji l-oħra. Il-politika tal-konsumatur tista’ tkun suċċess biss jekk tkun parti integrali 
tal-politiki kollha relevanti. L-ambizzjoni tiegħi se tkun li nfittex kooperazzjoni regolari u 
mill-qrib mal-Kummissarji sħabi ħalli huma kontinwament jintegraw il-perspettiva tal-
konsumatur fl-attivitajiet proprji tagħhom. L-imġiba u l-interessi tal-konsumaturi għandhom 
potenzjal sinifikanti biex isaħħu politiki settorjali u viċe versa, u dawn għandhom rabtiet 
qawwija mal-isforzi kontinwi tal-Unjoni biex tkompli ttejjeb il-koordinazzjoni tal-politiki 
baġitarji u ekonomiċi tagħha.
Jiena se nerfa’ r-responsabbiltà politika kollha għall-attivitajiet tas-servizzi tiegħi fil-qasam 
tal-politika tal-konsumatur, sabiex ikun possibbli għall-Parlament li jeżerċita l-kontroll 
demokratiku tiegħu b’mod effikaċi. Fl-istess ħin, il-kooperazzjoni mal-imsieħba għalija tfisser 
li nfittex kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament li għandu rwol deċiżiv dwar il-leġiżlazzjoni 
tal-konsumatur u fuq inizjattivi mhux leġiżlattivi. Fil-proċess tat-tħejjija għall-adeżjoni tal-
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Kroazja u b’mod partikolari fil-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Kroazja kelli l-unur li 
niltaqa' ma’ bosta Membri tal-Parlament, li l-pariri kritiċi u l-appoġġ tagħhom kienu 
essenzjali fit-triq tal-Kroazja lejn l-adeżjoni mal-UE. Bħala Kummissarju għall-politika tal-
konsumatur, jekk niġi kkonfermat, jien impenjat bis-sħiħ li nsegwi tali djalogu politiku 
kostruttiv mal-Parlament u l-kumitati tiegħu, fuq bażi ta' onestà, trasparenza, fiduċja 
reċiproka, rappurtar regolari u skambju ta’ informazzjoni.

3. X'rakkomandazzjonijiet speċifiċi lest li tagħmel fir-rigward ta' trasparenza mtejba, 
aktar kooperazzjoni u segwitu effettiv tal-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-talbiet 
tiegħu għal inizjattivi leġiżlattivi, anke fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona? Fir-rigward ta' inizjattivi ppjanati jew ta' proċeduri li għaddejjin, lest li 
tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom lill-
Kunsill?

Jiena impenjat bis-sħiħ biex tkun żgurata t-trasparenza tax-xogħol tiegħi u dak tas-servizzi 
tiegħi lejn lill-Parlament sabiex tkun żgurata kooperazzjoni interistituzzjonali tajba, tissaħħaħ 
il-leġittimità u r-responsabbiltà ta’ xogħli, u tikkontribwixxi għall-effiċjenza u l-governanza 
tajba. Inwiegħed li nimplimenta bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Qafas fir-rigward ta’ 
aktar ftuħ biex tittejjeb it-trasparenza u jitjieb il-fluss ta’ informazzjoni. Nappoġġja u 
nikkontribwixxi għal sforzi usa’ tal-Kummissjoni biex issaħħaħ ulterjorment it-trasparenza 
għall-pubbliku ġenerali u l-konsultazzjoni tagħhom bħala parti tal-proċess ta’ tfassil ta' 
politika. Ir-riflessjoni usa’ fuq fil-qafas leġiżlattiv tal-preżent f’dak li jirrigwarda l-
kooperazzjoni tal-Istati Membri fil-qasam tal-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-konsumatur, li 
għandha tiġi mnedija aktar tard din is-sena, hija opportunità eċċellenti għal konsultazzjoni fil-
fond bħal dan.
Kooperazzjoni interistituzzjonali mill-qrib u kostruttiva hija indispensabbli għall-effiċjenza, 
il-leġittimità u l-governanza tajba tal-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE, li trid tinbena 
fuq l-onestà, it-trasparenza, il-fiduċja reċiproka, l-effiċjenza, id-djalogu kostanti, ir-rappurtar 
regolari u l-iskambju ta’ informazzjoni. Jekk niġi kkonfermat, se nfittex relazzjonijiet tajba 
mal-Parlament u l-kumitati rilevanti. Qed nieħu l-impenn li nattendi l-laqgħat rileventi fuq l-
istedina tal-Parlament Ewropew u nemmen li djalogu kontinwu regolari kif stabbilit fil-
Ftehim Qafas ikun partiklarment importanti fil-qasam trasversali tal-politika dwar il-
konsumatur. Ninsab iddeterminat li niżgura fluss ta' informazzjoni regolari u dirett mal-
kumitati parlamentari rilevanti. Se nkun disponibbli dejjem għal-laqgħat bilaterali u l-
komunikazzjoni diretta mal-membri tal-kumitat, u nimpenja ruħi li nipprovdi informazzjoni 
ċara u fil-pront.

Inwiegħed li nikkunsidra bir-reqqa l-pożizzjonijiet tal-Parlament u biex niżgura segwitu 
malajr u komptrensiv kif previst fid-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Qafas. Se nfittex ukoll 
trattament ugwali tal-Parlament u tal-Kunsill fi ħdan il-limiti tat-Trattati u l-Ftehim Qafas. 

4. X'inhuma t-tliet prijoritajiet ewlenin li biħsiebek twettaq bħala parti mill-portafoll 
propost tiegħek, filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, l-impenji li saru s’issa mill-
Kummissjoni Ewropea u l-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali kif ukoll 
preokkupazzjonijiet marbuta mal-iżvilupp sostenibbli?

Il-prijoritajiet tiegħi se jkunu ggwidati mill-interessi  tal-konsumaturi u l-kuntesti politiċi u 
ekonomiċi usa’. Bin-nefqa tal-kunsumatur tammonta għal 56 % tal-PDG tal-UE, dan ifisser 
għalija li naħdem kontiwament biex nintegra l-perspettiva tal-konsumatur fl-isforzi kontinwi 
tal-UE biex issaħħaħ l-irkupru ekonomiku, fir-rigward eż. is-Suq Uniku. Konsumaturi 
fiduċjużi jgħinu biex jagħtu spinta lid-domanda. Fl-istess ħin, il-konsumaturi mhumiex biss 
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xerrejja. Nagħti attenzjoni partikolari għal dawk il-konsumaturi li huma affettwati b’mod 
negattiv minħabba l-kuntest ekonomiku attwali, u nistinka biex nuri li l-politika Ewropea tal-
konsumatur tħalli effett fuq il-post billi dan jista’ jgħin liċ-ċittadini biex jiksbu valur aħjar 
għal flus jew anke tnaqqas l-ispejjeż.
Ninsab ukoll konxju tal-importanza tal-kisba tal-objettivi tal-Aġenda Ewropea għall-
Konsumatur. Din stabbilixxiet viżjoni komprensiva u valida tal-politika tal-konsumatur tal-
UE għas-snin li ġejjin, u l-ambizzjoni tiegħi hi li nfittex kooperazzjoni mill-qrib ma’ oħrajn 
sabiex niżgura l-provvediment rapidu u effikaċi tagħha.
Prijorità ewlenija tkun li jitlestew il-proċeduri leġiżlattivi li għadhom pendenti u biex tiġi 
żgurata t-traspożizzjoni u l-applikazzjoni effiċjenti tal-leġiżlazzjoni adottata riċentement bħal 
dik dwar is-soluzzjoni alternattiva u r-riżoluzzjoni tat-tilwimiet on-line sabiex il-benefiċċji 
previsti għall-konsumatur isiru relatà. Nixtieq nenfasizza b’mod partikolari dwar il-
leġiżlazzjoni dwar l-apparat mediku, kwistjoni ta’ sikurezza tal-pazjent, li għandha tingħata 
prijorità assoluta mill-koleġiżlaturi, biex tiffaċilita qbil possibilment rapidu . Il-proposti 
pendenti dwar is-sigurtà tal-prodotti se tipproteġi aħjar il-konsumaturi Ewropej u 
jikkontribwixxu għal konsum u t-tkabbir permezz ta’ livell ogħla ta’ fiduċja fis-suq. 
Għandhom jiġu adottati bl-istress mod minn kmieni s-sena d-dieħla. Jien ukoll impenjat bis-
sħiħ biex infittex l-avvanz tal-proposti reċenti relatati mal-kontijiet tal-bank.
Prijorità ewlenija oħra tista’ tkun li tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib u kostruttiva ma’ 
msieħba ewlenin, inklużi l-Parlament, l-Istati Membri u l-partijiet interessati, kif diġà ġie 
spjegat fit-tweġiba għal it-tieni mistoqsija. Il-politika tal-konsumatur hija politika trasversali u 
bħala tali tista' tirnexxi biss jekk tkun kondiviża u appoġġjata mid-diversi politiki orizzontali 
u settorjali. Nagħmel l-almu tiegħi biex niffoka din il-kooperazzjoni biex il-konsumaturi 
jkunu pprovduti b'infomazzjoni mmirata aħjar u biex jiġi żgurat l-infurzar effettiv tal-acquis
tal-konsumatur estensiv diġà adottat fl-UE. F’dak il-kuntest, nemmen li huwa importanti li 
tikkunsidra l-ħtiġijiet partikolari ta’ dawk il-konsumaturi li ma jkollhomx biżżejjed 
informazzjoni u l-fiduċja fiha d-drittijiet tagħhom.

It-tielet u l-aħħar prijorità ewlenija se tkun li kontinwament u b’mod konkret nikkomunika 
dwar kif l-UE tista’ tgħin lill-konsumaturi fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum, b’mod partikolari 
minn Stati Membri li għandhom kultura relattivament dgħajfa tal-konsumatur. Dan huwa 
partikolarment rilevanti f’dan iż-żmien tal-mandat meta ċ-ċittadini se jfittxu għarfien u 
informazzjoni dwar l-affarijiet tal-UE minħabba l-elezzjonijiet li ġejjin.

5. Minħabba ż-żmien qasir disponibbli sa tmiem il-mandat tal-Kummissjoni, x’inhuma 
l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li fi ħsiebek tressaq, u skont liema 
skeda? X'impenji speċifiċi tista' tintrabat li twettaq rigward, b'mod partikulari, il-
prijoritajiet tal-Kumitati u li huma parti mill-portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess 
il-kwalità tajba ta' proposti leġiżlattivi?

Kmieni fl-2014 għandi l-għan li nippreżenta rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Aġenda 
Ewropea għall-konsumaturi. Dan ir-rapport se jipprovdi opportunità kbira biex nevalwakemm 
azzjonijiet b’benefiċċji promettenti għall-konsumaturi ġew imwassla, u jekk hemmx xi ħtieġa 
biex jiġi kkalibrat mill-ġdid l-approċċ jew l-azzjonijiet individwali.
Biex ikun hemm aktar tagħrif immirat, se nisfrutta t-tagħlimiet mill-kampanja ta’ kreditu tal-
konsumatur li nbdiet din is-sena sabiex naraw kif se nkomplu nqajmu kuxjenza fl-Istati 
Membri kollha. Nixtieq ukoll li nsaħħaħ kwistjonijiet tal-konsumatur fil-kurrikulu tal-iskejjel 
permezz tal-għodda l-ġdida online “Il-klassi tal-konsumatur”. 
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Nemmen bil-qawwa li nistgħu niksbu infurzar aktar effettiv tal-leġiżlazzjoni tal-konsumatur 
anke mingħajr kwalunkwe proposti legali ġodda. Inkun determinat li nuża l-għodod taħt il-
leġiżlazzjoni eżistenti bl-ħajar mod possibbli, bħal l-ifinalizzar tal-linji gwida dwar il-
valutazzjoni tas-sikurezza tal-prodotti kożmetiċi, nistabbilixxi pjattaforma onlajn għas-
soluzzjoni tat-tilwimiet, jew l-iffissar ta’ linji gwida għall-implimentazzjoni ta’ soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim. Barra minn hekk, nixtieq ikun hemm sforzi għal aktar kooperazzjoni u 
ħidma konġunta fost korpi nazzjonali għall-infurzar. In-netwerk ta’ Kooperazzjoni għall-
Protezzjoni tal-Konsumatur eżistenti jippermettilna nitgħallmu minn xulxin, niskambjaw l-
aħjar prattiki u nikkoordinaw azzjonijiet ta’ infurzar anki lil hinn minn sempliċiment 
kwistjonijiet transkonfinali.  Infittex li nuża dan il-qafas kollu kemm hu. Bl-istess mod, 
azzjonijiet annwali koordinati ta’ infurzar għal negozju onlajn, l-hekk imsejħa ‘sweeps’, huma 
stejjer ta’ suċċess li fuqhom se nipprova nibni iktar fil-futur. Fejn possibbli, se nistinka wkoll 
biex inneħħi mis-suq l-asserzjonijiet fuq il-prodotti li atarx iqarrqu lill-konsumaturi, eż. fis-
settur tal-kosmetiċi, fejn Regolament tal-Kummissjoni lil-adozzjoni tiegħu hi prevista fil-futur 
qrib se twitti t-triq għal infurzar aħjar.

Fl-2014, nixtieq nippreżenta rapport dwar il-funzjonament tar-Regolament tal-Kooperazzjoni 
tal-Protezzjoni tal-Konsumatur. Ir-rapport joffri l-opportunità li nirriflettu dwar jekk ir-
Regolament attwali jipprovdix għal għodod legali suffiċjenti għal l-aktar użu effettiv ta’ 
kapaċitajiet ta’ infurzar, jew jekk tibdil f’dan il-qafas humiex meħtieġa. Se nkun attent biex 
niżguraw li tali riflessjoni tkun ikkumplimentata b’mod sħiħ minn djalogu mal-partijiet 
interessati kollha u l-imsieħba istituzzjonali.

Fir-rigward tal-kwalità tal-proposti leġiżlattivi, personalment, ninsab impenjat li nkun 
inklużiv kemm jista’ jkun meta wieħed jiġi biex jirrifletti fuq dak li jista’ jkun l-aħjar metodu 
possibbli biex tiġi solvuta xi problema. Għandi l-intenzjoni li napplika dan l-approċċ fit-tfassil 
tal-politika tiegħi, notevolment permezz ta’ konsultazzjoni wiesgħa, u djalogi komprensivi 
mal-atturi kollha. Jiena konxju tar-restrizzjonijiet attwali fuq l-ekonomija tagħna u se naħdem 
biex navvanza kemm il-kawża tal-konsumaturi u l-kompetittività tal-industrija tagħna, li fl-
opinjoni tiegħi isaħħu lil xulxin, filwaqt li ma tiġix kompromessa s-sigurtà. Barra minn hekk, 
inkun b'seba' għajnejn biex niżgura li  jiġi segwit kif dovut l-approċċ tar-Regolamentazzjoni 
Intelliġenti u li jiġu mwettqa evalwazzjoni xierqa tas-sitwazzjoni eżistenti, segwita minn 
valutazzjoni tal-impatt komprensiva, qabel kwalunkwe inizjattiva ġdida qed tkun proposta.


