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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE PARLAMENTULUI EUROPEAN

ADRESATE COMISARULUI DESEMNAT

NEVEN MIMICA

(POLITICA DE PROTECȚIE A CONSUMATORILOR)

1. Ce aspecte ale experienței și calificării dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante din perspectiva de a deveni comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume vă 
motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului 
European și cum veți proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile 
dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune sub semnul întrebării 
îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră din cadrul Comisiei?

De aproape trei decenii desfășor activități susținute în politică, în procesul de elaborare a 
politicilor publice și în administrația publică, deținând diverse funcții diplomatice, funcții în 
administrația de stat și funcții politice. Construirea unor relații reciproc avantajoase cu țările 
vecine prin intermediul politicilor externe, comerciale și economice a constituit, de la bun 
început, un motor esențial al eforturilor mele profesionale și politice. Timp de peste zece ani 
m-am implicat în întregul proces de integrare a Croației în UE, proces pe care l-am promovat 
și la care am participat activ. În cursul acestui proces am avut onoarea de a contribui la 
pregătirea Croației pentru aderarea la UE, în special în calitate de negociator-șef al Acordului 
de stabilizare și de asociere semnat cu UE și statele membre ale acesteia, dar și în calitate de 
ministru al integrării europene, președinte al Comisiei pentru integrare europeană din 
parlamentul croat, membru al Comitetului național pentru monitorizarea negocierilor de 
aderare la UE și prim-ministru adjunct al afacerilor interne, externe și europene. Această 
experiență mi-a oferit prilejul de a mă întâlni cu numeroase personalități europene din 
Parlamentul European și din alte instituții. Am sprijinit cu pasiune procesul de aderare, 
convins fiind că acesta a oferit Croației, după câștigarea independenței și după trecerea 
printr-un război devastator, perspectiva unică de a se bucura de pace și de stabilitate socială și 
politică și de a-și dezvolta potențialul economic în calitate de stat membru al Uniunii. Astăzi 
pot să afirm că procesul de aderare la UE a fost la fel de important ca și aderarea în sine. A 
fost un proces de reforme, un proces de totală schimbare în bine care a presupus atât 
modernizarea economică, socială, instituțională și legislativă, cât și reînnoirea mentalităților, 
ultima fiind cea mai delicată și mai solicitantă parte a procesului. Pornind de la experiența 
mea în domeniul integrării europene, sunt convins că adevărata frumusețe a extinderii rezidă 
în reformă, întrucât aceasta strânge legăturile dintre politicile și oamenii Europei.

De-a lungul carierei mele, rolul și bunăstarea consumatorilor au fost un element constitutiv al 
interesului meu politic și al responsabilităților mele profesionale, fie că era vorba de 
beneficiile pe care existența unor relații comerciale deschise și competitive le oferă 
consumatorilor, de interacțiunile cu țările terțe sau de alinierea Croației la politica și legislația 
UE în acest domeniu. În calitate de ministru adjunct al afacerilor economice, de 
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negociator-șef al Acordului de stabilizare și de asociere și de ministru al integrării europene 
am înțeles repede importanța pe care o politică eficace în domeniul protecției consumatorilor 
o are pentru buna funcționare a economiei de piață. Prin urmare, am supravegheat procedura 
de elaborare și adoptare finală, în 2003, a primei legi privind protecția consumatorilor din 
Croația. Mai târziu, am susținut cu fermitate în parlamentul croat adoptarea, în 2007, a noii 
legi privind protecția consumatorilor și a modificărilor ulterioare ale acesteia, realizând astfel 
alinierea deplină a legislației Croației la directivele relevante ale UE. Plecând de la această 
experiență, am avut ocazia, în calitate de președinte al Comisiei pentru integrare europeană 
din parlamentul croat, să supervizez și să sprijin transpunerea, în legislația croată, a altor 
dispoziții din acquis-ul UE privitoare la protecția consumatorilor, de exemplu, prin legea 
privind siguranța generală a produselor sau prin legea privind obligațiile civile.

Am convingerea fermă că integritatea și independența față de orice influență necuvenită sunt 
cruciale pentru încrederea publicului în activitatea Comisiei, pentru calitatea acesteia și pentru 
respectul de care se bucură aceasta. Am fost întotdeauna deosebit de atent să evit orice 
legături cu activități economice care ar putea duce la conflicte de interese și cred că am reușit 
acest lucru, după cum reiese din declarația de interese pe care am întocmit-o în temeiul 
Codului de conduită al comisarilor. Dacă numirea mea va fi confirmată, mă angajez să respect 
cele mai înalte standarde de profesionalism și de integritate, astfel cum sunt prevăzute în cod, 
și să îmi actualizez declarația de interese dacă apar modificări și, în orice caz, cel puțin o dată 
pe an. Mă angajez în mod solemn să respect obligațiile și normele etice prevăzute în tratate 
[articolul 17 alineatul (3) din TUE, articolul 245 din TFUE] și în Codul de conduită al 
comisarilor. Mă angajez, în special, să nu solicit și să nu accept instrucțiuni din partea 
niciunui guvern și a niciunui alt organism și să mă abțin de la orice act incompatibil cu natura 
atribuțiilor mele, cum ar fi exercitarea unei alte activități profesionale.

2. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în colegiul comisarilor? În ce 
sens v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și 
pentru acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră?

Sunt ferm convins că o cooperare strânsă în cadrul colegiului comisarilor este esențială pentru 
asigurarea coerenței, a calității și a eficacității diferitelor politici. Mă angajez să respect cu 
strictețe principiul colegialității, dacă numirea mea va fi confirmată. La pregătirea aderării 
Croației, am urmărit întotdeauna o abordare transsectorială în funcțiile mele de negociator-șef 
al Acordului de stabilizare și de asociere, de ministru al integrării europene și de președinte al 
Comisiei pentru integrare europeană, o abordare de o importanță capitală pentru asigurarea 
unui proces reușit și bine coordonat.

În calitate de comisar responsabil cu politica de protecție a consumatorilor, una dintre 
principalele mele priorități va fi cooperarea cu partenerii externi și, în special, cu alți comisari. 
Politica de protecție a consumatorilor poate avea succes numai dacă este integrată în toate 
politicile relevante. Aspirația mea va fi aceea de a coopera foarte strâns și cu regularitate cu 
ceilalți colegi comisari, pentru ca aceștia să integreze în mod continuu perspectiva 
consumatorului în propriile lor activități. Comportamentele și interesele consumatorilor au un 
potențial semnificativ de consolidare a politicilor sectoriale și invers, existând o strânsă 
legătură între acestea și eforturile depuse de Uniune pentru îmbunătățirea în continuare a 
politicilor sale bugetare și economice.

Îmi voi asuma întreaga responsabilitate politică pentru activitățile serviciilor din subordinea 
mea în domeniul politicii de protecție a consumatorilor, pentru a permite Parlamentului să își 
exercite în mod eficace controlul democratic. Cooperarea cu partenerii înseamnă, de 
asemenea, că voi căuta o cooperare strânsă cu Parlamentul, acesta având un rol hotărâtor în 
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ceea ce privește legislația în domeniul protecției consumatorilor și inițiativele nelegislative. În 
procesul de pregătire a aderării Croației și, mai ales, în cadrul Comisiei parlamentare mixte 
UE-Croația, am avut onoarea de a mă întâlni cu numeroși deputați din Parlamentul European, 
ale căror sfaturi critice și al căror sprijin au fost esențiale pe calea spre aderarea la UE. În 
calitate de comisar pentru politica de protecție a consumatorilor, dacă voi fi confirmat, mă 
angajez cu fermitate să depun toate eforturile pentru asigurarea unui dialog politic constructiv 
cu Parlamentul European și comisiile din cadrul acestuia, un dialog bazat pe deschidere, 
transparență, încredere reciprocă, raportare periodică și schimb de informații.

3. Ce angajamente specifice sunteți pregătit să vă asumați pentru a asigura o 
transparență sporită și o cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare 
pozițiile Parlamentului și a da curs solicitărilor sale de inițiative legislative, având 
în vedere și intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește 
inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți aceleași 
informații și documente Parlamentului și Consiliului deopotrivă?

Mă angajez ferm să asigur, în fața Parlamentului, transparența activității mele și a activității 
serviciilor din subordinea mea, în scopul de a garanta o bună cooperare interinstituțională, de 
a consolida legitimitatea activității mele și răspunderea pentru aceasta și de a contribui la 
eficiență și bună guvernare. Mă angajez să pun pe deplin în aplicare dispozițiile 
acordului-cadru în ceea ce privește deschiderea, pentru a spori transparența și pentru a 
intensifica fluxul de informații. Ar urma să sprijin eforturile mai ample ale Comisiei de a 
spori și mai mult transparența pentru publicul larg și de a îmbunătăți consultarea acestuia în 
cadrul procesului de elaborare a politicilor și să contribui activ la aceste eforturi. Un prilej 
excelent pentru o astfel de consultare aprofundată este reflecția mai amplă asupra cadrului 
legislativ actual în ceea ce privește cooperarea statelor membre cu privire la aplicarea 
legislației în domeniul protecției consumatorilor, care urmează să fie lansată în cursul acestui 
an.

O cooperare interinstituțională strânsă și constructivă este indispensabilă pentru eficiența, 
legitimitatea și buna guvernanță a procesului decizional la nivelul UE, care trebuie să se 
întemeieze pe deschidere, transparență, încredere reciprocă, eficiență, dialog constant, 
raportare periodică și schimb de informații. Dacă voi fi confirmat în funcție, mă voi strădui să 
întrețin relații bune cu Parlamentul și comisiile relevante. Mă angajez să particip la reuniunile 
relevante la care vor fi invitat de către Parlament și consider că un dialog desfășurat cu 
regularitate, astfel cum se prevede în acordul-cadru, ar fi deosebit de important în domeniul 
transversal al politicii de protecție a consumatorilor. Sunt hotărât să asigur un flux de 
informații periodic și direct cu comisiile parlamentare relevante. Voi fi întotdeauna disponibil 
pentru reuniuni bilaterale și comunicări directe cu membrii comisiilor și mă angajez să 
furnizez informații prompte și clare.
Mă angajez să analizez cu atenție pozițiile Parlamentului și să asigur o urmărire rapidă și 
cuprinzătoare, astfel cum se prevede în dispozițiile din acordul-cadru. De asemenea, mă voi 
strădui să asigur egalitatea de tratament între Parlamentul European și Consiliu, în limitele 
prevăzute în tratate și în acordul-cadru.
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4. Care sunt principalele priorități asupra cărora intenționați să vă axați în cadrul 
portofoliului care vă este propus, ținând seama, după caz, de angajamentele 
asumate deja de Comisia Europeană, de criza financiară, economică și socială și de 
preocupările legate de creșterea economică durabilă?

Îmi voi ghida prioritățile în funcție de interesele consumatorilor și de contextul economic și 
politic mai larg. Cheltuielile de consum reprezintă 56% din PIB-ul UE, ceea ce înseamnă că 
m-aș ocupa în permanență de integrarea perspectivei consumatorilor în eforturile depuse de 
UE pentru consolidarea redresării economice, în ceea ce privește, de exemplu, piața unică. 
Dacă se asigură încrederea consumatorilor, se asigură contribuția acestora la stimularea 
cererii. În același timp, consumatorii nu sunt doar cumpărători. Ar urma să acord o atenție 
deosebită acelor consumatori asupra cărora se răsfrâng efectele negative ale contextului 
economic actual și să depun eforturi pentru a demonstra că politica europeană de protecție a 
consumatorilor contează pentru cetățeni, deoarece ea îi poate ajuta să obțină un raport calitate-
preț mai avantajos sau chiar reducerea costurilor.
Sunt conștient, de asemenea, de importanța îndeplinirii obiectivelor înscrise în Agenda 
consumatorului european. Această agendă cuprinde o viziune amplă și judicioasă a politicii 
UE de protecție a consumatorilor pentru anii următori, iar aspirația mea ar fi aceea de a 
asigura o cooperare strânsă cu alte părți interesate în vederea unei materializări rapide și 
eficace a acestei viziuni.

Una dintre principalele priorități ar fi aceea de a finaliza procedurile legislative aflate încă în 
desfășurare și de a asigura un proces eficient de transpunere și de aplicare a legislației 
adoptate de curând, cum ar fi dispozițiile privind soluționarea alternativă a litigiilor și 
soluționarea electronică a acestora, în vederea concretizării beneficiilor preconizate pentru 
consumatori. Ar urma să pun un accent deosebit pe legislația privind dispozitivele medicale, 
un aspect important pentru siguranța pacienților, căreia colegislatorii ar trebui să îi acorde 
prioritate absolută, pentru a facilita un eventual acord rapid. Propunerile, aflate încă pe masa 
dezbaterilor, privind siguranța produselor vor proteja mai bine consumatorii europeni și vor 
contribui la consum și la creștere economică prin crearea unei încrederi mai mari în piață. 
Aceste propuneri ar trebui, de asemenea, să fie adoptate până la începutul anului viitor. De 
asemenea, mă angajez ferm să depun eforturi pentru avansarea lucrărilor pe marginea recentei 
propuneri referitoare la conturile bancare.

O altă prioritate principală ar fi aceea de a întreține o cooperare strânsă și constructivă cu 
principalii parteneri, inclusiv cu Parlamentul, cu statele membre și cu părțile interesate, după 
cum am explicat deja în răspunsul la cea de a doua întrebare. Politica de protecție a 
consumatorilor este o politică transversală și, astfel, ea nu poate avea succes decât dacă este 
însușită și sprijinită în diferite politici orizontale și sectoriale. Obiectivul meu ar fi acela de a 
axa această cooperare pe furnizarea unor informații mai bine orientate către consumatori și pe 
asigurarea unui control mai eficace al respectării amplului acquis în domeniul protecției 
consumatorilor care a fost adoptat deja în UE. În acest context, sunt convins că este important 
să se țină seama de nevoile speciale ale consumatorilor care nu dispun de informații suficiente 
cu privire la drepturile lor și care nu au o încredere suficientă în aceste drepturi.

O a treia și ultimă prioritate principală ar fi comunicarea permanentă și concretă de informații 
cu privire la modul în care UE îi poate ajuta pe consumatori în viața lor de zi cu zi, în special 
pe cei din statele membre cu un nivel relativ scăzut de cultură a protecției consumatorilor. 
Acest aspect este deosebit de relevant în acest moment al mandatului în care, în perspectiva 
apropiatelor alegeri, cetățenii vor dori să cunoască detalii și să primească informații cu privire 
la activitățile UE.
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5. Având în vedere că mandatul Comisiei se va încheia în scurt timp, ce inițiative 
legislative și nelegislative intenționați să prezentați și în conformitate cu ce 
calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce privește în special 
prioritățile comisiilor parlamentare care se înscriu în sfera portofoliului 
dumneavoastră? În ce fel ați asigura dumneavoastră personal buna calitate a 
propunerilor legislative?

La începutul anului 2014, intenționez să prezint un raport referitor la punerea în aplicare a 
Agendei consumatorului european. Acest raport va constitui un prilej deosebit pentru a evalua 
în ce măsură s-au realizat acțiuni cu beneficii promițătoare pentru consumatori și dacă este 
necesară o recalibrare a abordării sau a anumitor acțiuni.
Pentru a asigura o informare mai bine orientată, voi valorifica lecțiile învățate din campania 
pe tema creditului de consum care a fost lansată în acest an în scopul identificării unor 
modalități de mărire a nivelului de conștientizare în toate statele membre. Aș dori, de 
asemenea, să integrez mai bine temele legate de consumatori în programa școlară prin 
promovarea noului instrument online „Consumer Classroom”.

Am convingerea fermă că putem da dovadă de mai multă eficacitate în ceea ce privește 
aplicarea legislației în domeniul protecției consumatorilor, chiar în absența unor noi propuneri 
legislative. În acest sens, ar urma să utilizez la capacitatea lor maximă instrumentele 
prevăzute în legislația existentă, precum finalizarea orientărilor privind evaluarea siguranței 
produselor cosmetice, crearea unei platforme de soluționare electronică a litigiilor sau 
formularea unor orientări pentru introducerea modalității de soluționare alternativă a litigiilor. 
În plus, m-aș strădui să aduc îmbunătățiri în ceea ce privește cooperarea și colaborarea între 
organismele naționale de aplicare a legislației. Rețeaua existentă de cooperare pentru protecția 
consumatorului ne permite să învățăm unii de la alții, să facem schimb de bune practici și să 
ne coordonăm măsurile de aplicare a legislației și în domenii care depășesc aspectele pur 
transfrontaliere. Obiectivul meu ar fi acela de utiliza acest cadru la capacitatea sa deplină. De 
asemenea, acțiunile coordonate anuale de aplicare a legislației în domeniul tranzacțiilor 
online, așa-numitele acțiuni de măturare, sunt povești de succes pornind de la care aș încerca 
să clădesc și mai multe în viitor. Mă voi strădui, de asemenea, ca, atunci când este posibil, să 
elimin de pe piață descrierile de produs care ar putea induce în eroare consumatorii, de 
exemplu, în sectorul produselor cosmetice, în care un nou regulament al Comisiei, prevăzut a 
fi adoptat în viitorul apropiat, va deschide calea către o mai bună aplicare a legislației.
În 2014 ar urma să prezint un raport referitor la funcționarea Regulamentului privind 
cooperarea în domeniul protecției consumatorilor. Acest raport reprezintă ocazia de a reflecta 
dacă regulamentul actual prevede suficiente instrumente juridice pentru o utilizare cât mai 
eficace a capacităților de aplicare a legii sau dacă acest cadru necesită anumite modificări. Voi 
fi atent să asigur că aceste reflecții sunt însoțite de un dialog deplin cu părțile interesate și cu 
partenerii instituționali.
În ceea ce privește calitatea propunerilor legislative, mă angajez personal să dau dovadă de 
toată deschiderea posibilă atunci când va trebui să reflectez asupra celei mai bune modalități 
de rezolvare a unei probleme. Intenționez să aplic această abordare la elaborarea politicilor în 
domeniul meu, în special printr-un amplu proces de consultare și prin dialoguri cuprinzătoare 
cu toți actorii. Sunt conștient de constrângerile la care este supusă în prezent economia noastră 
și intenționez să desfășor activități pentru a promova atât cauza consumatorilor, cât și 
competitivitatea industriei noastre, două aspecte care, în opinia mea, se consolidează reciproc, 
fără a face compromisuri în defavoarea siguranței. În plus, aș fi atent să asigur că se respectă 
în mod corespunzător abordarea reglementării inteligente și că, înainte de propunerea oricărei 
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noi inițiative, se efectuează o evaluare adecvată a situației existente, urmată de o evaluare 
cuprinzătoare a impactului.


