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RESPOSTAS AO PARLAMENTO EUROPEU DO COMISSÁRIO 
INDIGITADO

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AO COMISSÁRIO INDIGITADO

NEVEN MIMICA

(POLÍTICA DOS CONSUMIDORES)

1. Quais são os aspetos das suas qualificações e experiência pessoais que considera 
particularmente relevantes para vir a ser Comissário e promover o interesse geral 
europeu, nomeadamente no domínio pelo qual poderá vir a ser responsável? Quais 
são as suas motivações? Que garantias de independência pode dar ao Parlamento 
Europeu e como tenciona assegurar que nenhuma das suas atividades passadas, 
presentes ou futuras possa levantar dúvidas quanto ao desempenho das suas 
funções na Comissão?

Há quase três décadas que estou ativamente envolvido na vida política; participei na definição 
das políticas públicas e na governação, e desempenhei vários cargos diplomáticos, 
administrativos e políticos. Desde o início, a construção de relações mutuamente benéficas 
com os países vizinhos através da política externa, comercial e económica, tem estado no 
âmago dos meus esforços profissionais e políticos. Há mais de uma década que acompanho, 
promovo e participo ativamente em todo o processo de integração da Croácia na UE. Durante 
este processo, tive a honra de desempenhar várias funções para ajudar a preparar a Croácia 
para a adesão à UE, em particular como Chefe da delegação que negociou o Acordo de 
Estabilização e de Associação com a União Europeia e os seus Estados-Membros, como 
ministro da Integração Europeia, como Presidente da Comissão da Integração Europeia do 
Parlamento da Croácia, como membro do comité nacional de acompanhamento das 
negociações de adesão à UE e como Vice-Primeiro Ministro do Interior, dos Negócios 
Estrangeiros e dos Assuntos Europeus. Estas funções permitiram-me encontrar um grande 
número de personalidades europeias do Parlamento Europeu e de outras instituições. Fui um 
defensor incondicional do processo de adesão porque estou convencido de que a adesão 
representa para a Croácia — depois de ter obtido a sua independência e atravessado uma 
guerra devastadora — a única perspetiva de paz, estabilidade social e política, e uma 
oportunidade de desenvolver o seu potencial económico enquanto Estado-Membro da União. 
Hoje posso mesmo dizer que considero o processo de adesão à UE tão importante como a 
adesão propriamente dita. As reformas foram sendo realizadas, num processo de 
transformação de tudo e todos para melhor, de modernização do quadro económico, social, 
institucional e legislativo, e de renovação das mentalidades das pessoas, que se revelou difícil 
e exigente. Com base na minha experiência da integração europeia, estou convencido de que a 
verdadeira vantagem do alargamento é consubstanciar a oportunidade de realizarmos as 
reformas que aproximam as políticas e as pessoas na Europa.

Durante a minha carreira, o papel e o bem-estar dos consumidores fizeram parte do meu 
interesse político e das minhas responsabilidades profissionais, quer em matéria de benefícios 
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provenientes de relações comerciais abertas e concorrenciais ou da interação com países 
terceiros, quer no que diz respeito ao alinhamento da Croácia com as políticas e a legislação 
da UE neste domínio. No exercício das funções de Ministro-Adjunto dos Assuntos 
Económicos, chefe da delegação para o Acordo de Estabilização e de Associação, e Ministro 
da Integração Europeia pude compreender quão importante é uma boa política dos 
consumidores para o bom funcionamento da economia de mercado. Foi nesse espírito que 
supervisionei o processo de elaboração e de adoção final da primeira lei de proteção dos 
consumidores da Croácia, em 2003. Mais tarde, defendi no Parlamento da Croácia a adoção 
da nova lei de proteção dos consumidores de 2007 e subsequentes alterações, a fim de alinhar 
plenamente a legislação da Croácia com as diretivas comunitárias pertinentes. Com base nesta 
experiência, tive oportunidade, enquanto desempenhava as funções de Presidente da 
Comissão para a Integração Europeia do Parlamento da Croácia, de supervisionar e apoiar a 
transposição para a legislação croata de outros atos do acervo da UE relativos à proteção dos 
consumidores, nomeadamente a Lei relativa à segurança geral dos produtos ou a Lei dos 
Deveres Cívicos.

Estou profundamente convicto de que a integridade, bem como a independência de quaisquer 
influências indevidas, é crucial para a confiança do público no trabalho da Comissão, a sua 
qualidade e o respeito de que beneficia. Tenho sempre prestado a maior atenção a fim de 
evitar qualquer ligação a atividades económicas que pudesse causar conflitos de interesses e 
creio que o consegui, como se pode depreender da minha declaração de interesses que 
elaborei em conformidade com o Código de Conduta dos Comissários. Caso a minha 
nomeação seja confirmada, estou empenhado em cumprir as mais rigorosas normas de 
profissionalismo e integridade, como preconiza o código, e em atualizar a minha declaração 
de interesses no caso de surgirem alterações e, caso contrário, pelo menos uma vez por ano. 
Comprometo-me solenemente a cumprir as obrigações e normas éticas consagradas no 
Tratado (artigo 17.º, n.º 3, do TUE, e no artigo 245.º do TFUE) e o Código de Conduta dos 
Comissários. Em especial, não solicitarei nem aceitarei instruções de nenhum Governo ou 
qualquer outra entidade e abster-me-ei de praticar qualquer ato incompatível com a natureza 
das minhas funções, como o exercício de outras atividades profissionais, por exemplo.

2. De que modo avaliaria o seu papel, enquanto membro do Colégio de Comissários? 
Em que sentido se consideraria responsável e obrigada a prestar contas, perante o 
Parlamento, por ações suas ou dos seus serviços?  

Acredito firmemente que a estreita cooperação no âmbito do Colégio de Comissários é 
essencial para garantir a coerência, a qualidade e a eficácia das diferentes políticas. 
Comprometo-me a observar escrupulosamente o princípio da colegialidade, caso se confirme 
a minha nomeação. Ao preparar a adesão da Croácia, sempre norteei o desempenho das 
minhas funções como chefe da delegação para o Acordo de Estabilização e de Associação, 
Ministro da Integração Europeia e Presidente da Comissão para a Integração Europeia, por 
uma abordagem transetorial que considerei imperativa para assegurar o sucesso e a boa 
coordenação do processo.

Como Comissário responsável pela política dos consumidores, a cooperação com parceiros 
externos e, em especial, com os outros Comissários será uma das minhas principais 
prioridades. A política dos consumidores só pode ser bem sucedida se fizer parte integrante de 
todas as políticas relevantes. A minha ambição é poder cooperar estreita e regularmente com 
os meus colegas Comissários, para a integração continuada das questões relacionadas com os 
consumidores nos seus próprios domínios de responsabilidade. O comportamento e os 
interesses dos consumidores são não só potencialmente significativos para o reforço das 
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políticas setoriais e vice-versa, como entretecem relações privilegiadas com os esforços que a 
União desenvolve para concertar as suas políticas orçamentais e económicas.
Assumirei total responsabilidade política pelas atividades dos meus serviços no domínio da 
política dos consumidores, a fim de que o Parlamento possa exercer a sua supervisão 
democrática com eficácia. Ao mesmo tempo, a cooperação com os parceiros também significa 
para mim a procura de estreita cooperação com o Parlamento que desempenha um papel 
decisivo, legislativo ou não, em relação ao consumidor. Na preparação da adesão da Croácia 
e, em especial, na Comissão Parlamentar Mista UE-Croácia, tive a honra de me encontrar com 
muitos deputados do Parlamento, cujos conselhos e apoio criteriosos se revestiram de grande 
importância para a adesão à UE. Se for nomeado como Comissário responsável pela política 
dos consumidores, empenhar-me-ei firmemente na prossecução de um diálogo político 
construtivo com o Parlamento Europeu e as suas comissões, assente na abertura, na 
transparência, na confiança mútua, na comunicação periódica e no intercâmbio de 
informações.

3. Que compromissos específicos está disposto a assumir em termos de reforço da 
transparência, de maior cooperação com o Parlamento e as suas comissões, e de 
seguimento efetivo das posições e solicitações do Parlamento em matéria de 
iniciativas legislativas, tendo igualmente em conta a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa? Relativamente às iniciativas previstas e aos procedimentos em curso, está 
disposto a transmitir ao Parlamento as informações e os documentos, em pé de 
igualdade com o Conselho?

Estou firmemente empenhado em garantir a transparência do meu trabalho e dos meus 
serviços perante o Parlamento Europeu, a fim de assegurar uma boa cooperação 
interinstitucional, reforçar a legitimidade e a responsabilização pelo meu trabalho, e contribuir 
para a eficiência e a boa governação. Comprometo-me a aplicar integralmente as disposições 
do Acordo-Quadro, especialmente a fim de aprofundar a transparência e a fomentar o fluxo de 
informações. Gostaria de apoiar e contribuir para os esforços mais amplos da Comissão no 
sentido de reforçar a transparência em relação ao grande público e da sua consulta no âmbito 
do processo de decisão política. A reflexão mais alargada que será lançada no final do ano 
sobre o enquadramento legal da cooperação entre os Estados-Membros, na área da aplicação 
da legislação relativa aos consumidores, será uma excelente oportunidade para uma consulta 
aprofundada.

Uma cooperação interinstitucional estreita e construtiva é indispensável para a eficácia, a 
legitimidade e a boa governação do processo de tomada de decisões da UE, que deverá 
assentar em princípios de abertura, transparência, confiança mútua, eficiência, diálogo 
constante, comunicação periódica e intercâmbio de informações. Se a minha nomeação se 
confirmar, tudo farei para estabelecer as melhores relações com o Parlamento e as comissões 
pertinentes. Comprometo-me a assistir às reuniões para que o Parlamento Europeu entenda 
convidar-me e acredito que um diálogo regular, como previsto no Acordo-Quadro, será 
particularmente importante no domínio transversal da política dos consumidores. Estou 
determinado a assegurar uma comunicação regular e direta de informações com as comissões 
parlamentares competentes. Estarei sempre disponível para a realização de reuniões bilaterais 
e para a comunicação direta com os membros das comissões, e comprometo-me a facultar 
informações rápidas e claras.
Comprometo-me a ponderar cuidadosamente as posições do Parlamento e a dar-lhes rápido e 
pleno seguimento, como previsto nas disposições do Acordo-Quadro. Procurarei ainda a 
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igualdade de tratamento entre o Parlamento e o Conselho no âmbito dos Tratados e do acordo-
quadro.

4. Quais são as prioridades principais que tenciona fazer avançar enquanto parte do 
domínio de competências que lhe é proposto, tendo em conta, se tal for pertinente, 
os compromissos assumidos até à data pela Comissão Europeia, a crise financeira, 
económica e social, bem como as preocupações relacionadas com o desenvolvimento 
sustentável?

As minhas prioridades serão guiadas pelos interesses dos consumidores e pelo contexto 
político e económico mais abrangente em que se enquadram. As despesas dos consumidores 
representam 56 % do PIB da UE, o que significa, para mim, que é necessário integrar 
continuamente a perspetiva do consumidor nos esforços que a UE tem vindo a desenvolver 
para reforçar a recuperação económica no que diz respeito, por exemplo, ao mercado único. 
Os consumidores, se estiverem confiantes, contribuirão para estimular a procura. Mas 
precisamos de não esquecer que os consumidores não são apenas compradores. Prestarei 
especial atenção aos consumidores que são negativamente afetados pelo atual contexto 
económico e procurarei demonstrar que a política europeia dos consumidores tem um impacto 
importante na sua vida real porque os pode ajudar a obter uma melhor relação custo-eficácia 
ou mesmo a reduzir custos.

Estou também consciente da importância de se cumprirem os objetivos da Agenda do 
Consumidor Europeu. A Agenda traçou uma imagem completa e válida da política dos 
consumidores da UE para os próximos anos, e a minha ambição será procurar estabelecer uma 
estreita cooperação com outros organismos para que se alcancem resultados reais 
rapidamente.
Uma grande prioridade é concluir os processos legislativos atualmente pendentes, bem como 
garantir a eficiente transposição e aplicação de legislação recentemente adotada, como as 
disposições sobre mecanismos alternativos e em linha de resolução de litígios, de modo a 
podermos concretizar os esperados benefícios para os consumidores. Destacaria sobretudo a 
legislação sobre dispositivos médicos, do foro da segurança dos doentes, que deve ter a 
prioridade absoluta dos colegisladores para agilizar um possível acordo. As atuais propostas 
sobre a segurança dos produtos não só protegerão melhor os consumidores europeus como 
contribuirão para o consumo e o crescimento, porque fomentarão a confiança no mercado. 
Também elas deveriam ser adotadas no início do próximo ano. Estou também fortemente 
empenhado em fazer avançar a recente proposta relativa às contas bancárias.
Outra prioridade fundamental deve ser a instituição de uma cooperação estreita e construtiva 
com os principais parceiros, incluindo o Parlamento, os Estados-Membros e as partes 
interessadas, como tive oportunidade de explicar na resposta à segunda pergunta. A política 
dos consumidores é uma política transversal e, como tal, só pode ter êxito se for partilhada e 
apoiada por diferentes políticas horizontais e setoriais. Gostaria de reforçar esta cooperação, 
em especial para prestar aos consumidores uma melhor informação e fazer cumprir mais 
rigorosamente o vasto âmbito de alcance do acervo da UE sobre a proteção do consumidor. 
Neste contexto, creio ser importante ter em conta as necessidades específicas dos 
consumidores que, dispondo de informação insuficiente sobre os direitos que lhes assistem, 
carecem de confiança nesses mesmos direitos.

Uma terceira e última prioridade fundamental seria comunicar de maneira contínua e concreta 
sobre a forma como a UE pode ajudar os consumidores na sua vida diária, em especial nos 
Estados-Membros com pouca tradição nesta área. Este aspeto é particularmente importante 
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nesta altura do mandato, em que os cidadãos procuram conhecimento e informação sobre os 
assuntos da UE tendo em vista as próximas eleições.

5. Dado o pouco tempo disponível até ao final do mandato da Comissão, quais são as 
iniciativas legislativas e não legislativas específicas que tenciona apresentar, e de 
acordo com que calendário? Que compromissos específicos pode assumir, 
nomeadamente no que diz respeito às prioridades das comissões que são do seu 
domínio de competências? De que modo garantiria, a título pessoal, a boa qualidade 
das propostas legislativas?

No início de 2014 tenho a intenção de apresentar um relatório sobre a execução da Agenda do 
Consumidor Europeu. Este relatório será uma excelente oportunidade para verificar se as 
ações adotadas em benefício dos consumidores concretizaram as suas promessas ou se é 
necessário alterar algo na sua conceção ou execução.

Pretendo angariar informações mais específicas a partir da experiência obtida com a 
campanha sobre o crédito ao consumo iniciada este ano, para estudar formas de promover 
uma maior sensibilização em todos os Estados-Membros. Gostaria também de reforçar a 
presença das questões de consumo nos currículos escolares, através da promoção de um novo 
instrumento pedagógico em linha.
Creio firmemente que podemos alcançar uma situação em que a legislação de defesa do 
consumidor será aplicada e cumprida com maior eficácia, mesmo sem quaisquer novas 
propostas legislativas. Empenharei os meus esforços na melhor utilização possível das 
ferramentas previstas na legislação vigente, na finalização das orientações sobre a avaliação 
da segurança dos produtos cosméticos, na criação de uma plataforma de resolução de litígios 
em linha, ou na fixação das linhas diretrizes para a aplicação de mecanismos alternativos de 
resolução de litígios. Além disso, gostaria de prosseguir os esforços tendentes a uma melhor 
cooperação e ao trabalho conjunto dos organismos nacionais de execução. A Rede de 
Cooperação no domínio da Defesa do Consumidor permite-nos aprender com as experiências 
vividas por todos, partilhar as boas práticas e coordenar as ações de aplicação da lei, mesmo 
para além de questões exclusivamente transfronteiriças. Gostaria de inscrever o meu trabalho 
nas várias dimensões deste quadro. Do mesmo modo, a coordenação anual das ações de 
aplicação da lei sobre transações em linha, através daquilo a que chamamos «varrimentos de 
fiscalização», traz-nos histórias de sucesso que gostaria de ver multiplicadas futuramente. 
Sempre que possível, tudo farei para retirar do mercado produtos cuja informação induza o 
consumidor em erro, como no setor dos produtos cosméticos, por exemplo, em que um novo 
regulamento da Comissão preparará o terreno para uma melhor aplicação da lei, e cuja adoção 
se prevê em breve.
Em 2014, gostaria de apresentar um relatório sobre o funcionamento do regulamento relativo 
à cooperação no domínio da defesa do consumidor. Este relatório permitir-nos-á responder à 
questão de saber se o regulamento atualmente em vigor prevê os instrumentos suficientes para 
garantir a melhor utilização possível das competências de aplicação da lei ou se são 
necessárias alterações ao quadro. Estarei atento para que esta reflexão seja complementada 
por um diálogo cabal com todas as partes interessadas e parceiros institucionais.
No que se refere à qualidade das propostas legislativas, estou pessoalmente empenhado em 
ser o mais abrangente possível quando se tratar de refletir sobre o melhor modo de abordar os 
problemas. Tenciono aplicar esta perspetiva inclusiva no meu processo de elaboração política, 
nomeadamente através de vastas consultas e diálogo com todos os intervenientes. Estou 
consciente das nossas atuais restrições económicas, e tanto trabalharei para promover a causa 
dos consumidores como a competitividade da nossa indústria que, em meu entender, se 
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reforçam mutuamente, mas sem comprometer aspetos de segurança. Estarei igualmente atento 
para garantir que a abordagem da regulamentação inteligente seja devidamente aplicada e que 
uma correta avaliação da situação existente, seguida de uma avaliação de impacto profunda, 
seja efetuada antes de qualquer nova iniciativa proposta.


