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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST 

VAN HET EUROPEES PARLEMENT

VOOR KANDIDAAT-COMMISSARIS

NEVEN MIMICA

(CONSUMENTENBELEID)

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor het 
vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees 
algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Welke is uw 
motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het Europees 
Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw vroegere, huidige of 
toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de uitoefening van uw 
plichten binnen de Commissie?

Ik ben al bijna dertig jaar actief op het gebied van politiek, beleidsvorming en landsbestuur, 
waarbij ik diverse diplomatieke, bestuurlijke en politieke functies heb vervuld. Van het begin 
af aan is de opbouw van tot wederzijds voordeel strekkende betrekkingen met buurlanden 
door middel van buitenlands, economisch en handelsbeleid een belangrijke drijfveer geweest 
bij mijn beroepsmatige en politieke inspanningen. Gedurende meer dan tien jaar heb ik het 
volledige proces van de integratie van Kroatië in de EU begeleid en bevorderd en daar actief 
aan deelgenomen. Tijdens dit proces had ik de eer Kroatië in verschillende functies op het 
EU-lidmaatschap voor te bereiden, in het bijzonder als hoofdonderhandelaar voor de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst met de EU en haar lidstaten, als minister voor 
Europese Integratie, als voorzitter van de commissie voor Europese integratie van het 
Kroatische parlement, als lid van het nationaal comité voor toezicht op de 
toetredingsonderhandelingen met de EU en als vice-eerste minister voor Binnenlandse, 
Buitenlandse en Europese Zaken. Hierdoor heb ik kunnen kennismaken met vele belangrijke 
Europese persoonlijkheden uit het Europees Parlement en andere instellingen. Ik heb het 
toetredingsproces hartstochtelijk ondersteund omdat ik ervan overtuigd ben dat dit Kroatië -
na onafhankelijk te zijn geworden en een verwoestende oorlog te hebben doorgemaakt - het
unieke uitzicht bood op vrede, sociale en politieke stabiliteit en ontwikkeling van zijn 
economische potentieel als lidstaat van de Unie. Vandaag kan ik zeggen dat het proces van 
toetreding tot de EU even belangrijk is geweest als de toetreding zelf. Het was een proces van 
hervormingen, een proces waarbij alles en iedereen ten goede is veranderd: het economische, 
sociale, institutionele en juridische kader werd gemoderniseerd, maar het meest delicate en 
veeleisende proces betrof de verandering van de mentaliteit van de mensen. Op grond van 
mijn ervaring met de Europese integratie ben ik ervan overtuigd dat de ware schoonheid van 
de uitbreiding bestaat in hervormingen die het beleid en de mensen in Europa dichter bij 
elkaar brengen.
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De rol en het welzijn van consumenten vormden tijdens mijn loopbaan een onderdeel van 
mijn politieke belangstelling en beroepsverantwoordelijkheden, zowel in het licht van de 
voordelen ervan voor open en concurrerende handelsbetrekkingen, interacties met derde 
landen, als in het kader van de afstemming van Kroatië op het EU-beleid en de EU-wetgeving 
op dit terrein. Als viceminister voor Economische Zaken, als hoofdonderhandelaar voor de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst en als minister voor Europese Integratie ben ik mij 
zeer bewust geworden van het belang van een doeltreffend consumentenbeleid voor de goede 
werking van de markteconomie. Daarom heb ik toezicht gehouden op de totstandkoming en 
de uiteindelijke vaststelling van de eerste consumentenbeschermingswet in Kroatië in 2003. 
Later heb ik in het Kroatische parlement krachtige steun verleend aan de aanneming van de 
nieuwe consumentenbeschermingswet van 2007 en de latere wijzigingen ervan, waardoor de 
wetgeving van Kroatië volledig in overeenstemming werd gebracht met de desbetreffende 
EU-richtlijnen. Voortbouwend op deze ervaring kon ik als voorzitter van de commissie voor 
Europese integratie van het Kroatische parlement toezien op en bijstand verlenen bij de 
omzetting in Kroatisch recht van andere delen van het EU-acquis die verband houden met 
consumentenzaken, bijvoorbeeld in de wet inzake de algemene productveiligheid en de wet 
civiele verplichtingen.

Ik ben er diep van overtuigd dat integriteit en vrijheid van ongepaste beïnvloeding cruciaal 
zijn voor het vertrouwen van het grote publiek in het werk van de Commissie, de kwaliteit 
ervan en het respect dat zij geniet. Ik heb altijd de grootst mogelijke aandacht besteed aan het 
vermijden van banden met economische activiteiten die belangenconflicten kunnen opleveren 
en ik geloof daarin te zijn geslaagd, zoals blijkt uit mijn belangenverklaring, die ik 
overeenkomstig de gedragscode voor commissarissen heb opgesteld. Als mijn benoeming 
wordt bevestigd, verbind ik mij ertoe de hoogste normen van professionaliteit en integriteit,
zoals weergegeven in de gedragscode, na te leven en mijn belangenverklaring ten minste elk 
jaar, en tevens als zich wijzigingen voordoen, te actualiseren. Ik verbind mij er plechtig toe de 
in het Verdrag (artikel 17, lid 3 VEU, artikel 245 VWEU) en de gedragscode voor 
commissarissen neergelegde verplichtingen en ethische normen na te leven. In het bijzonder 
zal ik geen instructies van enige regering of ander orgaan vragen noch aanvaarden en zal ik 
mij onthouden van iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van mijn ambt, 
zoals het verrichten van andere beroepswerkzaamheden.

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording willen 
afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?

Ik ben ervan overtuigd dat nauwe samenwerking met het college van commissarissen cruciaal 
is om ervoor te zorgen dat de verschillende beleidsmaatregelen coherent, kwalitatief 
hoogstaand en doeltreffend zijn. Ik zal het collegialiteitsbeginsel strikt naleven, als mijn 
benoeming wordt bevestigd. Bij de voorbereiding van de toetreding van Kroatië heb ik altijd 
naar een transversale aanpak gestreefd in mijn functies van hoofdonderhandelaar voor de 
stabilisatie- en associatieovereenkomst, minister voor Europese Integratie en voorzitter van de 
commissie voor Europese integratie; dit was noodzakelijk om het proces succesvol te doen 
verlopen en goed te coördineren.
Als commissaris voor consumentenbeleid zal samenwerking met externe partners en in het 
bijzonder met andere commissarissen een van mijn belangrijkste prioriteiten zijn. 
Consumentenbeleid heeft alleen kans van slagen als het geïntegreerd wordt in alle andere 
beleidsmaatregelen die daarvoor relevant zijn. Ik wil streven naar zeer nauwe en regelmatige 
samenwerking met de andere commissarissen, zodat zij het consumentenperspectief 
voortdurend in hun eigen activiteiten kunnen integreren. Het gedrag en de belangen van 
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consumenten kunnen sectoriële beleidsmaatregelen versterken, en omgekeerd, en houden 
nauw verband met de voortdurende inspanningen van de Unie om de coördinatie van haar 
economisch en begrotingsbeleid verder te verbeteren.

Ik zal de volledige politieke verantwoordelijkheid voor de activiteiten van mijn diensten op 
het gebied van consumentenbeleid op mij nemen, zodat het Parlement zijn democratisch 
toezicht doeltreffend kan uitoefenen. Tegelijkertijd betekent samenwerking met partners voor 
mij ook proberen nauw samen te werken met het Parlement, dat een doorslaggevende rol heeft 
in het consumentenbeleid en in niet-wetgevingsinitiatieven. Bij de voorbereiding van de 
toetreding van Kroatië, en in het bijzonder in het Gemengde Parlementaire Commissie EU-
Kroatië, heb ik de eer gehad vele Parlementsleden te ontmoeten, wier kritische advies en 
ondersteuning essentieel waren op weg naar toetreding tot de EU. Ik verbind mij er 
uitdrukkelijk toe als commissaris voor consumentenbeleid, als ik word benoemd, een 
soortgelijke opbouwende politieke dialoog te zullen voeren met het Parlement en zijn 
commissies, op basis van openheid, transparantie, wederzijds vertrouwen, regelmatige 
verslaglegging en uitwisseling van informatie. 

3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in het 
licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met betrekking 
tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op 
gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien? 

Ik verbind mij er uitdrukkelijk toe ervoor te zorgen dat mijn werk en dat van mijn diensten 
inzichtelijk zijn voor het Parlement teneinde een goede interinstitutionele samenwerking te 
waarborgen, de legitimiteit en controleerbaarheid van mijn werk te versterken en bij te dragen 
tot doelmatigheid en goed bestuur. Ik beloof de bepalingen van het Kaderakkoord betreffende 
openheid volledig te zullen toepassen om de transparantie en de informatie-uitwisseling te 
verbeteren. Ik zal de meer algemene inspanningen van de Commissie ter vergroting van de 
transparantie voor het grote publiek en de raadpleging ervan in het kader van het 
beleidsvormingsproces steunen en ertoe bijdragen. De brede reflectie over het huidige 
wettelijk kader in het licht van de samenwerking van de lidstaten bij de handhaving van de 
consumentenwetgeving die later dit jaar zal worden begonnen, is een uitstekende gelegenheid 
voor een dergelijke diepgaande raadpleging.

Hechte en constructieve interinstitutionele samenwerking is onontbeerlijk voor een doelmatig 
en legitiem EU-besluitvormingsproces op basis van goed bestuur; dit moet berusten op 
openheid, transparantie, wederzijds vertrouwen, doelmatigheid, constante dialoog, 
regelmatige verslaglegging en uitwisseling van informatie. Als mijn benoeming wordt 
bevestigd, zal ik streven naar goede betrekkingen met het Parlement en de betrokken 
commissies. Ik verbind mij ertoe op uitnodiging van het Parlement aanwezig te zijn bij 
relevante vergaderingen en geloof dat een permanente, geregelde dialoog, zoals beschreven in 
het Kaderakkoord, bijzonder belangrijk zal zijn voor het consumentenbeleid, met zijn 
transversale aspecten. Ik ben vastbesloten te zorgen voor een regelmatige en rechtstreekse 
informatie-uitwisseling met de betrokken Parlementscommissies. Ik zal altijd beschikbaar zijn 
voor bilaterale bijeenkomsten en rechtstreekse communicatie met commissieleden en ik 
verbind mij ertoe onverwijld duidelijke informatie te verstrekken.
Ik beloof de standpunten van het Parlement zorgvuldig in overweging te nemen en te zorgen 
voor een snelle en volledige follow-up overeenkomstig het Kaderakkoord. Ik zal tevens, 
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binnen de grenzen van de Verdragen en het Kaderakkoord, streven naar een gelijke 
behandeling van het Parlement en de Raad.

4. Welke zijn de voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u aangeboden 
portefeuille wilt nastreven, rekening houdend met de eventueel tot dusver door de 
Commissie gedane toezeggingen, de financiële, economische en sociale crisis en de 
punten van zorg in verband met duurzame groei?

Bij de vaststelling van mijn prioriteiten zal ik mij laten leiden door de belangen van 
consumenten en de bredere politieke en economische context. Aangezien 
consumentenuitgaven 56 % van het bbp van de EU uitmaken, zal ik proberen het 
consumentenperspectief voortdurend te integreren in de lopende inspanningen van de EU om 
het economisch herstel te versterken, bijvoorbeeld in het licht van de interne markt. 
Consumentenvertrouwen zal de vraag doen toenemen. Toch zijn consumenten niet slechts 
kopers. Ik zou bijzondere aandacht willen besteden aan consumenten die door de huidige 
economische context worden getroffen en trachten aan te tonen dat het Europese 
consumentenbeleid van groot praktisch belang is, omdat het ervoor kan zorgen dat 
consumenten meer waar voor hun geld krijgen en zelfs de kosten kan drukken.

Ik ben er ook van doordrongen dat het belangrijk is dat de doelstellingen van de Europese 
Consumentenagenda worden verwezenlijkt. Daarin is een brede en realistische visie op het 
EU-consumentenbeleid voor de komende jaren geschetst en ik ben vast van plan die visie in 
samenwerking met anderen snel en doeltreffend in de praktijk te brengen.

De afronding van de lopende wetgevingsprocedures en de doeltreffende omzetting en 
toepassing van de onlangs vastgestelde wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van 
alternatieve geschillenbeslechting en onlinegeschillenbeslechting, zou een belangrijke 
prioriteit zijn om ervoor te zorgen dat de beoogde voordelen voor de consument worden 
behaald. Ik zou met name de nadruk leggen op de wetgeving inzake medische hulpmiddelen, 
waarbij de patiëntveiligheid in het geding is en waaraan de medewetgevers absolute prioriteit 
moeten geven om snel tot een mogelijk akkoord te komen. De lopende voorstellen op het 
gebied van productveiligheid zullen ertoe leiden dat de Europese consumenten beter 
beschermd zijn en de consumptie en groei aanjagen doordat het vertrouwen in de markt zal 
stijgen. Ook deze zouden begin volgend jaar moeten zijn vastgesteld. Ik ben bovendien 
vastbesloten te trachten vooruitgang te boeken met het recente voorstel over bankrekeningen.
Een andere belangrijke prioriteit zou de opbouw van nauwe en constructieve samenwerking 
met de belangrijkste partners, waaronder het Parlement, de lidstaten en de belanghebbenden, 
zijn, zoals al aangegeven is in het antwoord op de tweede vraag. Het consumentenbeleid is 
transversaal beleid dat alleen kan slagen als het door verschillende horizontale en sectorale 
beleidsmaatregelen wordt gedeeld en gesteund. Ik zou deze samenwerking in het bijzonder 
concentreren op beter gerichte voorlichting van consumenten en doeltreffender handhaving 
van de reeds bestaande verstrekkende EU-wetgeving op consumentengebied. In dat verband 
acht ik het van groot belang dat aandacht wordt geschonken aan de bijzondere behoeften van 
consumenten die onvoldoende informatie over en vertrouwen in hun rechten hebben.

Een derde prioriteit, ten slotte, zou voor mij gelegen zijn in voortdurende en concrete 
communicatie over de wijze waarop de EU consumenten in hun dagelijks leven kan helpen, in 
het bijzonder in lidstaten waar de consumentencultuur relatief zwak is. Op dit moment van de 
ambtsperiode is dit in het bijzonder van belang, aangezien burgers met het oog op de 
komende verkiezingen behoefte zullen hebben aan kennis en informatie over EU-
aangelegenheden.
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5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u in de korte 
tijdspanne die u rest vóór het verstrijken van uw mandaat voornemens voor te 
leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen kunt u doen 
vooral ten aanzien van de prioriteiten van de commissies die onder uw bevoegdheid 
vallen? Hoe zou u persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit van wetsvoorstellen? 

Begin 2014 zou ik een verslag over de uitvoering van de Europese Consumentenagenda 
overleggen. Dat verslag is een uitstekende gelegenheid om na te gaan in hoeverre acties met 
veelbelovende voordelen voor consumenten zijn uitgevoerd en of er behoefte bestaat aan 
bijstelling van de aanpak of van individuele acties.
Om te komen tot beter gerichte voorlichting, zal ik onderzoeken welke lering kan worden 
getrokken uit de dit jaar gestarte consumentenkredietcampagne om na te gaan hoe het 
bewustzijn in alle lidstaten verder kan worden vergroot. Ook zou ik er, door bevordering van 
het nieuwe onlinehulpmiddel "Consumer Classroom", voor zorgen dat in het lesprogramma 
van scholen meer aandacht aan consumentenvraagstukken wordt besteed. 

Ik ben er van overtuigd dat het zelfs zonder nieuwe wetgevingsvoorstellen mogelijk zal zijn 
de doelmatigheid van de handhaving van de consumentenwetgeving te vergroten. Ik zou 
vastbesloten zijn optimaal gebruik te maken van de hulpmiddelen die in het kader van de 
bestaande wetgeving beschikbaar zijn, door bijvoorbeeld de richtsnoeren voor de 
veiligheidsbeoordeling van cosmetische producten af te ronden, een platform voor 
onlinegeschillenbeslechting op te richten of richtsnoeren voor de uitvoering van alternatieve 
geschillenbeslechting op te stellen. Tevens zou ik streven naar betere samenwerking en 
gemeenschappelijk werk van nationale handhavingsinstanties. Het bestaande netwerk voor 
samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming stelt ons in staat van elkaar te 
leren, beste praktijken uit te wisselen en handhavingsacties te coördineren en deze 
samenwerking kan zelfs verder gaan dan louter grensoverschrijdende aspecten. Ik zou 
optimaal gebruik willen maken van dit kader. Ook de jaarlijkse gecoördineerde 
handhavingsacties voor onlinehandel ("sweeps") zijn een succesverhaal dat ik in de toekomst 
nog verder zou willen uitbreiden. Zo mogelijk zal ik ook proberen de markt te vrijwaren van 
beweringen over producten die misleidend voor consumenten kunnen zijn, bijvoorbeeld in de 
cosmeticasector, waar de verwachte op handen zijnde goedkeuring van een nieuwe 
verordening van de Commissie de weg vrij zal maken voor betere handhaving.
In 2014 zou ik een verslag over de werking van de verordening betreffende samenwerking 
met betrekking tot consumentenbescherming overleggen. Dat verslag biedt de gelegenheid na 
te gaan of de huidige verordening voldoende juridische mogelijkheden geeft om de 
handhavingscapaciteit zo doeltreffend mogelijk in te zetten en of dit kader moet worden 
aangepast. Ik zal erop toezien dat daarover ook een uitgebreide dialoog met alle 
belanghebbenden en institutionele partners zal worden gevoerd.
Voor de kwaliteit van wetsvoorstellen geldt dat ik mij er persoonlijk toe verbind bij de 
reflectie over de beste aanpak van problemen een zo breed mogelijke benadering te kiezen. 
Deze benadering wil ik toepassen in mijn beleidsvorming, met name door brede raadpleging, 
en in uitgebreide dialogen met alle betrokkenen. Ik ben mij bewust van de economische 
beperkingen waar wij momenteel mee te kampen hebben en zou ernaar streven tegelijkertijd 
de consumentenbelangen en het concurrentievermogen van ons bedrijfsleven te versterken, 
waarbij het naar mijn mening gaat om wederzijdse versterking, zonder de veiligheid in het 
gedrang te brengen. Bovendien zou ik erop toezien dat in alle gevallen de aanpak voor slimme 
regelgeving wordt gevolgd en dat geen enkel nieuw initiatief wordt voorgesteld zonder eerst 



– 6 –

de bestaande situatie goed in ogenschouw te nemen en een uitgebreide effectbeoordeling uit te 
voeren. 


