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SV

SVAR PÅ EUROPAPARLAMENTETS  

SKRIFTLIGA FRÅGOR TILL DEN NOMINERADE 
KOMMISSIONSLEDAMOTEN

NEVEN MIMICA

(KONSUMENTPOLITIK)

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska 
allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle komma att ansvara för? 
Vad sporrar dig? På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din 
personliga oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller 
framtida verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av 
dina skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Under nästan tre decennier har jag varit aktiv inom politik, politiskt beslutsfattande och 
samhällsstyrning, och har haft olika funktioner inom diplomati, statsförvaltning och politik. 
Att bygga upp ömsesidigt fördelaktiga förbindelser med grannländerna genom utrikes- och 
handelspolitik och ekonomisk politik har från början varit en central drivkraft för mina 
yrkesmässiga och politiska insatser. Under mer än tio år har jag ledsagat, främjat och aktivt 
deltagit i hela processen när det gäller Kroatiens anslutning till EU. Under denna process har 
jag haft glädjen att inneha olika funktioner där jag har bidragit till att förbereda Kroatien för 
EU-medlemskap, framför allt som chefsförhandlare vid förhandlingarna med EU och dess 
medlemsstater om stabiliserings- och associeringsavtalet, som minister för europeisk 
integration, som ordförande för kommittén för europeisk integration i Kroatiens parlamentet, 
som ledamot av den nationella kommittén för övervakning av anslutningsförhandlingarna 
med EU samt som vice premiärminister för inrikes- och utrikespolitik samt Europafrågor. 
Detta gav mig möjlighet att träffa många viktiga aktörer från Europaparlamentet och andra 
institutioner. Jag har varit starkt engagerad i anslutningsprocessen eftersom jag är övertygad 
om att den har gett Kroatien – efter det att landet blivit självständigt och gått igenom ett 
förödande krig – en unik möjlighet att leva i fred och åtnjuta social och politisk stabilitet samt 
att utveckla sin ekonomiska potential som medlemsstat i EU. I dag kan jag säga att 
anslutningsprocessen har varit lika viktig som själva anslutningen. Det har varit en 
reformprocess som syftat till att ändra allt och alla till det bättre – att modernisera den 
ekonomiska, sociala, institutionella och rättsliga ramen och förnya människornas tankesätt, 
vilket har varit den känsligaste och mest krävande processen. Utifrån min erfarenhet av den 
europeiska integrationen är jag övertygad om att utvidgningens verkliga skönhet ligger i de 
reformer som för politiken och invånarna i Europa närmare samman.

Under min karriär har ett av mina politiska intressen och yrkesmässiga ansvarsområden varit 
konsumenternas roll och välbefinnande, oavsett om det gäller de fördelar konsumenterna drar 
av öppna och konkurrensutsatta handelsförbindelser, samspelet med tredjeländer eller som en 
del av Kroatiens anpassning till EU:s politik och lagstiftning inom detta område. Som 
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biträdande minister för ekonomiska frågor, chefsförhandlare vid förhandlingarna om 
stabiliserings- och associeringsavtalet och minister för europeisk integration blev det mycket 
tydligt för mig hur viktig en ändamålsenlig konsumentpolitik är för en väl fungerande 
marknadsekonomi. Därför övervakade jag utarbetandet och det slutliga antagandet av den 
första konsumentskyddslagen i Kroatien 2003. Senare gav jag ett kraftfullt stöd i det kroatiska 
parlamentet åt antagandet av den nya konsumentskyddslagen från 2007 och dess senare 
ändringar, som innebar att Kroatiens lagstiftning fullt ut anpassades till EU:s direktiv. I min 
egenskap av ordförande för kommittén för europeisk integration i Kroatiens parlamentet hade 
jag utifrån dessa erfarenheter möjlighet att överse och bistå vid införlivandet av andra 
konsumentrelaterade delar av EU:s regelverk i Kroatiens lagstiftning, t.ex. genom den 
allmänna produktsäkerhetslagen eller lagen om medborgerliga skyldigheter.

Jag är djupt övertygad om att integritet och oberoende från otillbörlig påverkan är avgörande 
för allmänhetens förtroende för kommissionens arbete och dess kvalitet samt för den respekt 
som kommissionen åtnjuter. Jag har alltid varit mycket noggrann med att undvika kopplingar 
till ekonomisk verksamhet som skulle kunna skapa intressekonflikter. Jag anser att jag har 
lyckats med detta, vilket framgår av min intresseförklaring som jag har utarbetat i enlighet 
med uppförandekodexen för kommissionsledamöter. Om min utnämning bekräftas är jag fast 
besluten att, i enlighet med kodexen, uppfylla de strängaste krav när det gäller 
professionalism och integritet, och att uppdatera min intresseförklaring vid eventuella 
förändringar och åtminstone varje år. Jag förbinder mig också att iaktta de skyldigheter och 
etiska normer som anges i fördraget (artikel 17.3 i EU-fördraget och artikel 245 i EUF-
fördraget) och uppförandekodexen för kommissionsledamöter. I synnerhet kommer jag 
varken att be om eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ, och 
kommer att avstå från alla handlingar som är oförenliga med mitt uppdrag, t.ex. att bedriva 
annan verksamhet.

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På vilket 
sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?  

Jag är fast övertygad om att ett nära samarbete inom kommissionskollegiet krävs för att 
garantera samstämmighet, kvalitet och verkningsfullhet inom de olika politikområdena. Om 
min utnämning bekräftas förbinder jag mig att strikt iaktta principen om kollegialt ansvar. 
Under förberedandet av Kroatiens anslutning har jag alltid eftersträvat ett tvärpolitiskt synsätt 
i mina funktioner som chefsförhandlare vid förhandlingarna om stabiliserings- och 
associeringsavtalet, minister för europeisk integration och ordförande för kommittén för 
europeisk integration. Detta synsätt var avgörande för en god samordning och ett lyckat utfall.
Som kommissionär med ansvar för konsumentpolitik kommer samarbetet med externa 
partner, särskilt med andra kommissionsledamöter, att vara en av mina huvudprioriteringar. 
För att konsumentpolitiken ska lyckas måste den vara en integrerad del av alla berörda 
politikområden. Min ambition är att inleda ett mycket nära och regelbundet samarbete med 
mina kollegor i kommissionen så att de kontinuerligt integrerar konsumenternas perspektiv i 
sin egen verksamhet. Konsumenternas beteende och intressen har en betydande potential när 
det gäller att stärka den sektoriella politiken och vice versa, och har starka kopplingar till 
unionens pågående ansträngningar att ytterligare förbättra samordningen av budgetpolitiken 
och den ekonomiska politiken.
Jag kommer att ta fullt politiskt ansvar för verksamheten i mina avdelningar på området 
konsumentpolitik så att parlamentet kan utöva sin demokratiska kontroll på ett verkningsfullt 
sätt. Att samarbeta med partner innebär samtidigt för mig också att eftersträva ett nära 
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samarbete med parlamentet, som har en avgörande roll när det gäller konsumentlagstiftning 
och andra initiativ. I arbetet med att förbereda Kroatiens anslutning och särskilt i den 
gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Kroatien hade jag äran att träffa många 
parlamentsledamöter, vars avgörande råd och stöd var vitala på vägen mot EU-anslutning. 
Om jag bekräftas som kommissionär med ansvar för konsumentpolitik är jag fast besluten att 
genomföra en sådan konstruktiv politisk dialog med parlamentet och dess utskott, baserad på 
öppenhet, insyn, ömsesidigt förtroende, regelbunden rapportering och informationsutbyte.

3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat 
samarbete med Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets 
ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även med hänsyn till 
Lissabonfördragets ikraftträdande? Är du beredd att förse både parlamentet och 
rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller planerade initiativ och 
pågående förfaranden?

Jag är fast besluten att ge parlamentet insyn i mitt och mina avdelningars arbete för att 
garantera ett gott interinstitutionellt samarbete, stärka legitimiteten och ansvarsskyldigheten i 
mitt arbete samt bidra till effektivitet och god förvaltning. Jag förbinder mig att fullt ut 
tillämpa bestämmelserna i ramavtalet om öppenhet för att öka insynen och förbättra 
informationsflödet. Jag skulle stödja och bidra till kommissionens mer övergripande 
ansträngningar att ytterligare öka insynen för och samrådet med allmänheten som en del av 
den politiska beslutsprocessen. Den bredare debatt som ska inledas senare i år om det 
nuvarande regelverket för medlemsstaternas samarbete vid tillämpningen av 
konsumentlagstiftningen är ett utmärkt tillfälle för ett sådant djupgående samråd.

För att EU:s beslutsprocess ska vara effektiv, legitim och styras på ett bra sätt krävs det ett 
nära och konstruktivt interinstitutionellt samarbete, som måste bygga på öppenhet, insyn, 
ömsesidigt förtroende, effektivitet, fortlöpande dialog, regelbunden rapportering och 
informationsutbyte. Om jag bekräftas som kommissionsledamot kommer jag att sträva efter 
att upprätta goda förbindelser med Europaparlamentet och de berörda utskotten. Jag förbinder 
mig att delta i relevanta möten på inbjudan från parlamentet och anser att en löpande dialog i 
enlighet med ramöverenskommelsen är särskilt betydelsefull när det gäller konsumentpolitik, 
som är ett ämnesövergripande område. Jag är fast besluten att se till att det sker ett 
regelbundet och direkt informationsutbyte med de berörda parlamentsutskotten. Jag kommer 
alltid att vara tillgänglig för bilaterala möten och direkt kommunikation med 
utskottsmedlemmarna, och jag förbinder mig att tillhandahålla snabb och tydlig information.
Jag lovar att ta noggrann hänsyn till Europaparlamentets ståndpunkter och säkerställa en 
snabb och omfattande uppföljning i enlighet med bestämmelserna i ramavtalet. Jag kommer 
också att sträva efter att behandla parlamentet och rådet på samma sätt inom ramen för 
fördragen och ramavtalet.

4. Vilka huvudprioriteringar har du för avsikt att göra inom ditt föreslagna 
ansvarsområde, med hänsyn, om så är relevant, till åtaganden som 
Europeiska kommissionen hittills har gjort, till den finansiella, ekonomiska och 
sociala krisen och till frågor angående hållbar tillväxt?

Mina prioriteringar kommer att vägledas av konsumenternas intressen och det vidare politiska 
och ekonomiska sammanhanget. Med tanke på att konsumenternas utgifter motsvarar 56 % av 
EU:s BNP skulle jag arbeta kontinuerligt för att integrera konsumentperspektivet i EU:s 
pågående ansträngningar för att stärka den ekonomiska återhämtningen, t.ex. när det gäller 
den inre marknaden. Trygga konsumenter bidrar till att stimulera efterfrågan. Samtidigt är 
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konsumenterna inte bara köpare. Jag skulle ägna särskild uppmärksamhet åt de konsumenter 
som påverkas negativt av det rådande ekonomiska läget, och sträva efter att visa att EU:s 
konsumentpolitik har betydelse i vardagen, eftersom den kan hjälpa medborgarna att få mer 
valuta för pengarna eller till och minska sina kostnader.
Jag är också medveten om vikten av att uppnå målen för strategin för konsumentpolitiken i 
EU. I strategin uppställs en övergripande och giltig vision för EU:s konsumentpolitik under de 
kommande åren, och min ambition skulle vara att inleda ett nära samarbete med andra för att 
åstadkomma snabba och verkningsfulla resultat.
En viktig prioritering skulle vara att slutföra de pågående lagstiftningsförfarandena och se till 
att nyligen antagen lagstiftning, t.ex. om alternativ tvistlösning och tvistlösning online, 
införlivas och tillämpas effektivt, så att de avsedda fördelarna för konsumenterna realiseras.
Jag skulle särskilt betona lagstiftningen om medicintekniska produkter som rör patienternas 
säkerhet. Medlagstiftarna bör göra detta till en absolut prioritet för att underlätta en snabb 
överenskommelse. De liggande förslagen om produktsäkerhet kommer att ge de europeiska 
konsumenterna ett bättre skydd samt bidra till konsumtion och tillväxt genom att stärka 
förtroendet för marknaden. Även de bör antas i början av nästa år. Jag är också fast besluten 
att främja det nyligen framlagda förslaget om bankkonton.

En annan viktig prioritering skulle vara att inleda ett nära och konstruktivt samarbete med de 
viktigaste partnerna, bl.a. parlamentet, medlemsstaterna och berörda parter, vilket jag redan 
har angett i svaret på fråga två. Konsumentpolitiken är en ämnesövergripande politik som 
bara lyckas om den tillämpas och får stöd inom olika horisontella och sektoriella 
politikområden. Jag skulle sträva efter att särskilt inrikta samarbetet på att ge konsumenterna 
bättre riktad information och på att trygga en bättre kontroll av efterlevnaden av det 
långtgående konsumentregelverk som redan antagits i EU. I detta sammanhang anser jag att 
det är viktigt att ta hänsyn till de särskilda behoven hos de konsumenter som inte har 
tillräcklig information om sina rättigheter och förtroende för att de kan hävda dem.
En tredje och sista viktig prioritering skulle vara att kontinuerligt och konkret informera om 
hur EU kan hjälpa konsumenterna i deras vardag, särskilt i medlemsstater med en 
förhållandevis svag konsumentkultur. Detta är särskilt relevant i det här skedet av mandatet 
när medborgarna kommer att inhämta kunskap och information om EU-frågor inför det 
kommande valet.

5. Med tanke på den korta tid som återstår av kommissionens mandatperiod: vilka 
specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ, som inte rör lagstiftning, tänker 
du lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika åtaganden inom 
ditt föreslagna ansvarsområde kan du göra, särskilt i förhållande till utskottens 
prioriteringar? Hur skulle du personligen se till att lagstiftningsförslagen håller god 
kvalitet?

Min avsikt skulle vara att i början av 2014 lägga fram en rapport om genomförandet av 
strategin för konsumentpolitiken i EU. Rapporten är ett utmärkt tillfälle att bedöma i vilken 
utsträckning åtgärder som på ett lovande sätt gynnar konsumenterna har vidtagits, och om 
man måste anpassa metoden eller de enskilda åtgärderna.
För att bättre rikta informationen kommer jag att utnyttja lärdomarna av den kampanj för 
konsumentkrediter som inleddes i år i syfte att undersöka hur medvetenheten kan ökas 
ytterligare i alla medlemsstater. Jag vill också ge konsumentfrågorna en mer framträdande 
plats i skolornas kursplaner genom att främja det nya verktyget ”konsumenternas klassrum” 
(Consumer Classroom).
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Jag är fast övertygad om att vi kan uppnå en bättre tillämpning av konsumentlagstiftningen 
även utan nya lagförslag. Jag skulle vara fast besluten att fullt ut använda de verktyg som 
ingår i den befintliga lagstiftningen, t.ex. genom att färdigställa riktlinjerna för 
säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter, inrätta en plattform för nätbaserad lösning av 
handelstvister eller fastställa riktlinjer för genomförande av alternativ tvistlösning. Jag vill 
dessutom sträva efter bättre samarbete och gemensamma insatser mellan nationella 
tillsynsorgan. Det befintliga nätverket för konsumentskyddssamarbete gör att vi kan lära av 
varandra, utbyta bästa praxis och samordna tillsynsåtgärder också utöver rent 
gränsöverskridande frågor.  Jag skulle sträva efter att fullt ut utnyttja denna ram. De årliga 
samordnade tillsynsåtgärderna för online-företag, s.k. sweeps, har också varit framgångsrika, 
och jag skulle försöka bygga ännu mer på dessa i framtiden. Där det är möjligt kommer jag 
också att sträva efter att undanröja produktspecifika påståenden som kan vilseleda 
konsumenterna, t.ex. inom sektorn för kosmetiska produkter där en ny 
kommissionsförordning som enligt planerna ska antas inom en nära framtid kommer att bana 
väg för ett bättre genomförande av lagstiftningen.

År 2014 skulle jag lägga fram en rapport om tillämpningen av förordningen om 
konsumentskyddssamarbete. Rapporten är ett tillfälle att fundera på om den nuvarande 
förordningen innehåller tillräckliga rättsliga verktyg för att kapaciteten att se till att 
lagstiftningen genomförs ska kunna användas så bra som möjligt, eller om regelverket måste 
ändras. Jag kommer att vara noggrann med att se till att en sådan diskussion kompletteras med 
en öppen dialog med alla intressenter och institutionella partner.

När det gäller kvaliteten på lagstiftningsförslagen har jag personligen åtagit mig att vara så 
öppen som jag kan vara när det gäller att överväga vad som är det bästa sättet att lösa ett 
problem. Jag har för avsikt att tillämpa denna metod på min politik, särskilt genom breda 
samråd och omfattande dialoger med alla aktörer. Jag är medveten om de nuvarande 
påfrestningarna på vår ekonomi och skulle arbeta för att främja såväl konsumenternas bästa 
som vår industris konkurrenskraft, vilket enligt min uppfattning är ömsesidigt förstärkande, 
utan att ge avkall på säkerheten. Jag skulle också vara uppmärksam på att se till att strategin 
för smart lagstiftning tillämpas i vederbörlig ordning och att en korrekt utvärdering görs av 
den aktuella situationen, följt av en övergripande konsekvensbedömning, innan några nya 
initiativ läggs fram.


