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ODGOVORI NA VPRAŠALNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA

ZA KANDIDATA ZA KOMISARJA

NEVENA MIMICE

(POTROŠNIKI)

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in promocijo splošnega evropskega interesa, zlasti na 
področju, za katerega bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, sedanje in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje nalog 
znotraj Komisije?

Skoraj tri desetletja sem že dejaven v politiki, pri oblikovanju javne politike in v vladi, pri 
čemer sem opravljal različne diplomatske, javnoupravne in politične funkcije. Vzpostavitev
vzajemno koristnih odnosov s sosedskimi državami prek zunanje, trgovinske in gospodarske 
politike je že od samega začetka eno od glavnih gonil mojih poklicnih in političnih
prizadevanj. Več kot desetletje sem spremljal in spodbujal celotni proces vključevanja 
Hrvaške v EU ter v njem dejavno sodeloval. V tem času sem imel čast, da sem opravljal 
različne funkcije, v okviru katerih sem pomagal pri pripravah Hrvaške na članstvo v EU, 
zlasti kot glavni pogajalec pri stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu z EU in njenimi 
državami članicami, minister za evropsko povezovanje, predsednik odbora za evropsko 
povezovanje v hrvaškem parlamentu, član nacionalnega odbora za spremljanje pristopnih 
pogajanj z EU ter podpredsednik vlade za notranje, zunanje in evropske zadeve. Tako sem se 
imel priložnost sestati z mnogimi ključnimi evropskimi osebnostmi iz Evropskega parlamenta 
in drugih institucij. Bil sem velik zagovornik pristopnega procesa, ker sem prepričan, da je ta 
proces Hrvaški po njeni neodvisnosti in uničujoči vojni omogočil edinstveno priložnost za 
mir, socialno in politično stabilnost ter razvoj njenega gospodarskega potenciala kot države 
članice Unije. Danes lahko rečem, da je bil proces pristopa k EU prav tako pomemben kot 
sam pristop. To je bil proces reform ter sprememb vsega in vsakogar na boljše, proces 
posodobitve gospodarskega, socialnega, institucionalnega in zakonodajnega okvira ter 
sprememb miselnosti ljudi, kar je bil najobčutljivejši in najzahtevnejši proces. Na podlagi 
svojih izkušenj z evropskim povezovanjem sem prepričan, da je dejanska korist širitve 
reforma, ki zbližuje evropske politike in državljane.
Na moji poklicni poti sta bili vloga in blaginja potrošnikov del mojega političnega zanimanja
in strokovnih odgovornosti, bodisi v smislu njunih koristi od odprtih in konkurenčnih 
trgovinskih odnosov ter vzajemnega delovanja s tretjimi državami bodisi kot del uskladitve 
Hrvaške s politiko in zakonodajo EU na tem področju. Kot namestnik ministra za 
gospodarske zadeve, glavni pogajalec pri stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu in 
minister za evropsko povezovanje sem se zelo dobro zavedal, kako pomembna je učinkovita
potrošniška politika za pravilno delovanje tržnega gospodarstva. Zato sem leta 2003 
nadzoroval postopek priprave in končno sprejetje prvega hrvaškega zakona o varstvu 
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potrošnikov. Nato sem se leta 2007 v hrvaškem parlamentu zelo zavzemal za sprejetje novega 
zakona o varstvu potrošnikov in njegovih poznejših sprememb, s katerimi je bila hrvaška 
zakonodaja v celoti usklajena z ustreznimi direktivami EU. Na podlagi teh izkušenj sem imel 
kot predsednik odbora za evropsko povezovanje v hrvaškem parlamentu priložnost 
nadzorovati prenos drugih poglavij pravnega reda EU v zvezi s potrošniki v hrvaško 
zakonodajo, npr. prek zakona o splošni varnosti proizvodov ali zakona o obveznih odnosih, in 
pri njem sodelovati.

Trdno sem prepričan, da sta integriteta in neodvisnost od kakršnih koli nedovoljenih vplivov 
bistveni za zaupanje javnosti v delo, kakovost in spoštovanje Komisije. Vedno sem bil zelo 
pozoren na to, da bi se izognil kakršnim koli povezavam z gospodarskimi dejavnosti, ki bi 
lahko povzročile navzkrižja interesov, in menim, da sem bil pri tem uspešen, kar je razvidno 
tudi iz moje izjave o interesih, ki sem jo pripravil v skladu s kodeksom ravnanja komisarjev. 
Če bo moje imenovanje potrjeno, sem zavezan k spoštovanju najvišjih standardov 
strokovnosti in integritete, kot je izraženo v kodeksu, ter posodobitvi izjave o interesih ob 
vsaki spremembi in vsaj enkrat letno. Slovesno se zavezujem, da bom ravnal v skladu z 
obveznostmi in etičnimi standardi iz Pogodb (člen 17(3) PEU, člen 245 PDEU) ter kodeksom 
ravnanja komisarjev. Zlasti ne bom zahteval ali sprejemal navodil katere koli vlade ali 
katerega koli drugega organa in se bom vzdržal vseh dejanj, ki so nezdružljiva z naravo moje 
funkcije, kot je opravljanje katere koli druge poklicne dejavnosti.

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

Trdno sem prepričan, da je tesno sodelovanje s kolegijem komisarjev bistveno za 
zagotavljanje skladnosti, kakovosti in uspešnosti različnih politik. Zavezujem se, da bom v 
primeru potrditve svojega imenovanja strogo spoštoval načelo kolegialnosti. Med pripravami 
Hrvaške na pristop sem si v okviru svojih funkcij glavnega pogajalca pri stabilizacijsko-
pridružitvenem sporazumu, ministra za evropsko povezovanje in predsednika odbora za 
evropsko povezovanje vedno prizadeval za pristop, ki zajema več politik, kar je bilo nujno za 
zagotavljanje uspešnega in dobro usklajenega procesa.
Sodelovanje z zunanjimi partnerji in zlasti drugimi komisarji bo ena od mojih ključnih 
prednostnih nalog kot komisarja za potrošniško politiko. Slednja je lahko uspešna le, če je 
sestavni del vseh zadevnih politik. Moj cilj bo tesno in redno sodelovati s kolegi komisarji, da 
bi lahko pri svojih dejavnostih vedno upoštevali vidik potrošnikov. Obnašanje in interesi 
potrošnikov lahko znatno okrepijo sektorske politike in obratno, pri čemer so zelo povezani s 
prizadevanjem Unije za nadaljnje izboljšanje usklajevanja njenih proračunskih in 
gospodarskih politik.

Prevzel bom polno politično odgovornost za dejavnosti mojih služb na področju potrošniške 
politike, da bi Parlamentu omogočil učinkovito izvajanje demokratičnega nadzora. 
Sodelovanje s partnerji hkrati pomeni, da bom moral tesno sodelovati tudi s Parlamentom, ki
ima odločilno vlogo pri potrošniški zakonodaji in nezakonodajnih pobudah. Med pripravami 
Hrvaške na pristop in zlasti v skupnem parlamentarnem odboru EU-Hrvaška sem se imel čast 
sestati s številnimi poslanci, njihovi pomembni nasveti in podpora pa so bili bistveni za 
pristop k EU. Če bom potrjen za komisarja za potrošniško politiko, se bom zelo zavzemal za 
konstruktivni politični dialog s Parlamentom in njegovimi odbori, ki bo temeljil na odprtosti, 
preglednosti, medsebojnem zaupanju, rednem poročanju in izmenjavi informacij.
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3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali ste 
v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Trdno sem zavezan k zagotavljanju preglednosti svojega dela in dela mojih služb z vidika 
Parlamenta, da bi zagotovil dobro medinstitucionalno sodelovanje, okrepil zakonitost in 
odgovornost svojega dela ter prispeval k učinkovitosti in dobremu upravljanju. Zavezujem se, 
da bom v celoti izvajal določbe okvirnega sporazuma v zvezi z odprtostjo za izboljšanje 
preglednosti in povečanje pretoka informacij. Podprl bi širše prizadevanje Komisije za 
nadaljnje izboljšanje preglednosti za splošno javnost in javnega posvetovanja kot dela procesa 
oblikovanja politik ter prispeval k temu prizadevanju. Širši razmislek o sedanjem 
zakonodajnem okviru v zvezi s sodelovanjem držav članic na področju izvrševanja 
potrošniške zakonodaje, ki naj bi se začel pozneje tega leta, je odlična priložnost za tako 
poglobljeno posvetovanje.

Tesno in konstruktivno medinstitucionalno sodelovanje je nujno za učinkovitost, zakonitost in 
dobro upravljanje procesa odločanja EU, ki mora temeljiti na odprtosti, preglednosti, 
medsebojnem zaupanju, učinkovitosti, nenehnem dialogu, rednem poročanju in izmenjavi 
informacij. Če bo moje imenovanje potrjeno, si bom prizadeval za dobre odnose s 
Parlamentom in ustreznimi odbori. Zavezujem se, da se bom udeleževal ustreznih srečanj na 
povabilo Parlamenta, in prepričan sem, da bi bil nenehen in reden dialog, kot je določen v 
okvirnem sporazumu, na medsektorskem področju potrošniške politike še posebej pomemben. 
Odločen sem, da bom zagotavljal reden in neposreden pretok informacij z ustreznimi 
parlamentarnimi odbori. Vedno bom na voljo za dvostranska srečanja in neposredno 
komunikacijo s člani odborov, pri čemer se zavezujem k zagotavljanju takojšnjih in jasnih 
informacij.
Zavezujem se, da bom pozorno proučil stališča Parlamenta ter zagotavljal hitro in celovito 
nadaljnje ukrepanje, kot je predvideno v določbah okvirnega sporazuma. Poleg tega si bom 
prizadeval za enako obravnavo Parlamenta in Sveta v okviru omejitev iz Pogodb in okvirnega 
sporazuma.

4. Katere so najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi glede na dosedanje zaveze Evropske 
komisije, finančno, gospodarsko in socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostno 
rastjo?

Moje prednostne naloge bodo odvisne od interesov potrošnikov ter širšega političnega in 
gospodarskega okvira. Glede na to, da izdatki potrošnikov predstavljajo 56 % BDP EU, si 
bom moral nenehno prizadevati za vključitev vidika potrošnikov v prizadevanje EU za 
okrepitev gospodarskega okrevanja, npr. v zvezi z notranjim trgom. Zaupanje potrošnikov bo 
prispevalo k večjemu povpraševanju. Vendar potrošniki niso le kupci. Posebno pozornost bi 
namenil tistim potrošnikom, na katere sedanje gospodarske razmere negativno vplivajo, in si 
prizadeval dokazati, da je evropska potrošniška politika pomembna tudi v praksi, saj lahko 
državljanom zagotavlja večjo stroškovno učinkovitost ali celo manjše stroške.
Poleg tega se zavedam pomena izpolnjevanja ciljev Evropske agende za potrošnike. V njej je 
določena celovita in veljavna vizija o potrošniški politiki EU za prihodnost, pri čemer bi bil 
moj cilj prizadevati si za tesno sodelovanje z drugimi, da bi se zagotovilo njeno hitro in 
učinkovito izvajanje.
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Ena od ključnih prednostnih nalog bi bila zaključiti zakonodajne postopke, ki so še v teku, ter 
zagotoviti prenos in učinkovito uporabo nedavno sprejete zakonodaje, kot je zakonodaja o 
alternativnem in spletnem reševanju sporov, da bi se uresničile predvidene koristi za 
potrošnike. V zvezi s tem bi izpostavil predvsem zakonodajo o medicinskih napravah, ki se 
nanaša na varnost pacientov in bi jo sozakonodajalci morali obravnavati kot absolutno 
prednostno nalogo, da bi se pospešila morebitna hitra rešitev. Obravnavani predlogi o varnosti 
proizvodov bodo zagotovili boljšo zaščito evropskih potrošnikov ter prispevali k potrošnji in 
rasti na podlagi večjega zaupanja v trg. Sprejeti bi jih bilo treba do začetka naslednjega leta. 
Poleg tega sem zelo zavezan k napredku v zvezi z nedavnim predlogom o bančnih računih.

Druga ključna prednostna naloga bi bila vzpostaviti tesno in konstruktivno sodelovanje z 
glavnimi partnerji, vključno s Parlamentom, državami članicami in zainteresiranimi stranmi, 
kot sem že pojasnil v odgovoru na drugo vprašanje. Potrošniška politika je medsektorska 
politika in kot taka je lahko uspešna le, če je vključena v različne vzporedne in sektorske 
politike ter je v njih podprta. V okviru tega sodelovanja bi se osredotočil zlasti na 
zagotavljanje bolj ciljno usmerjenih informacij državljanom in učinkovitejše izvrševanje 
obsežnega pravnega reda o varstvu potrošnikov, ki je bil v EU že sprejet. V zvezi s tem 
menim, da je pomembno upoštevati posebne potrebe tistih potrošnikov, ki nimajo zadostnih 
informacij o svojih pravicah niti zadostnega zaupanja vanje.
Tretja in zadnja ključna prednostna naloga bi bila nenehno in konkretno obveščati o tem, kako 
lahko EU pomaga potrošnikom v njihovem vsakdanjem življenju, zlasti v državah članicah s 
sorazmerno šibko potrošniško kulturo. To je v tej fazi mandata še posebej pomembno, saj
bodo državljani zaradi prihodnjih volitev želeli biti obveščeni o zadevah EU in bodo iskali 
informacije o njih.

5. Glede na kratek čas, ki ga boste imeli na voljo do konca mandata Komisije, katere 
specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate predlagati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite zlasti v zvezi s 
prednostnimi nalogami odborov, ki spadajo v vaše delovno področje? Kako bi 
osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih predlogov?

Na začetku leta 2014 bi predstavil poročilo o izvajanju Evropske agende za potrošnike. To 
poročilo bo odlična priložnost za oceno o napredku pri izvajanju ukrepov, ki naj bi zagotovili 
koristi za potrošnike, in o tem, ali je treba prilagoditi pristop ali posamezne ukrepe.
Da bi bile informacije bolj ciljno usmerjene, bom na podlagi pridobljenih izkušenj iz 
kampanje o potrošniških posojilih, ki se je začela letos, ocenil, kako bi bilo mogoče nadalje 
povečati ozaveščenost v vseh državah članicah. Poleg tega bi okrepil potrošniška vprašanja v 
učnem načrtu v šolah, tako da bi spodbujal novo spletno orodje „Consumer Classroom“.
Trdno sem prepričan, da lahko dosežemo učinkovitejše izvrševanje potrošniške zakonodaje 
tudi brez novih pravnih predlogov. Odločno bi si prizadeval za čim boljšo uporabo orodja v 
okviru veljavne zakonodaje, da bi se dokončno oblikovale smernice o oceni varnosti 
kozmetičnih izdelkov, vzpostavila platforma za spletno reševanje sporov in določile smernice 
za izvajanje alternativnega reševanja sporov. Poleg tega bi si prizadeval za boljše sodelovanje 
in skupno delo med nacionalnimi izvršilnimi organi. Obstoječa mreža za sodelovanje na 
področju varstva potrošnikov nam omogoča, da se učimo drug od drugega, si izmenjujemo 
najboljše prakse in usklajujemo izvršilne ukrepe, ki presegajo izključno čezmejna vprašanja. 
Ta okvir bi poskušal čim bolj izkoristiti. Podobno bi v prihodnosti poskušal še naprej graditi 
na uspehu tako imenovanih „čistk“, tj. letnih usklajenih izvršilnih ukrepov za spletno 
poslovanje. Kjer bo to mogoče, si bom prizadeval tudi za odstranitev s trga izdelkov z 
navedbami, ki bi lahko zavajale potrošnike, npr. v sektorju kozmetičnih izdelkov, pri čemer 
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bo nova uredba Komisije, ki naj bi bila sprejeta v bližnji prihodnosti, omogočila boljše 
izvrševanje.
Leta 2014 bi predstavil poročilo o delovanju uredbe o sodelovanju na področju varstva 
potrošnikov. To poročilo omogoča razmislek o tem, ali sedanja uredba zagotavlja zadostna 
pravna orodja za najučinkovitejšo uporabo zmogljivosti izvrševanja oziroma ali je treba ta 
okvir spremeniti. Posebej bom pozoren na to, da bo takšen razmislek dopolnjen s celovitim 
dialogom z vsemi zainteresiranimi stranmi in institucionalnimi partnerji.

V zvezi s kakovostjo zakonodajnih predlogov se osebno zavezujem, da bom pri razmisleku o 
najboljšem možnem pristopu k reševanju težave poskušal upoštevati čim več mnenj. Ta 
pristop nameravam uporabiti pri oblikovanju politik, zlasti prek širokega posvetovanja in 
obsežnih dialogov z vsemi akterji. Zavedam se trenutnih omejitev našega gospodarstva ter bi 
si prizadeval za spodbujanje vidika potrošnikov in konkurenčnosti naše industrije, ki se po 
mojem mnenju medsebojno krepita, brez ogrožanja varnosti. Poleg tega bi bil pozoren na to, 
da se ustrezno upošteva pristop pametne pravne ureditve ter da se pred vsakim predlogom o 
novi pobudi izvedeta primerna ocena obstoječih razmer in obsežna ocena učinka.


