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ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

PRO NOMINOVANOU KANDIDÁTKU NA KOMISAŘKU

Rumjanu ŽELEVOVOU

(Mezinárodní spolupráce, humanitární pomoc a řešení krizí)

Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

1. Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 
komisařkou a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, 
a to zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit 
plnění Vašich povinností v rámci Komise?

Mou oddanost evropské věci prokazuje má dosavadní akademická, profesní i politická dráha. 
Mou prioritou ve funkci bulharské ministryně zahraničí a předtím poslankyně Evropského 
parlamentu vždy bylo posilovat spolupráci mezi EU a členskými státy a důrazně se zasazovat 
za evropskou věc. Jsem přesvědčena, že silná a sjednocená EU je ku prospěchu nás všech. 
Toto přesvědčení, jímž jsem se ve funkci ministryně zahraničí řídila, pokládám za 
charakteristický rys své politické i akademické minulosti. Vždy jsem věřila, že úspěšní 
můžeme být v Evropě pouze tehdy, budeme-li spolupracovat.

Po převratných změnách v roce 1989 a pádu železné opony jsem si velmi vážila udělení 
stipendia, jež mi umožnilo v EU studovat. Tuto zkušenost jsem pojala jako závazek k tomu, 
působit svou prací k přijetí své země do Evropské unie. Dívám-li se zpět na svou politickou 
dráhu, domnívám se, že se od mých univerzitních studií až do současnosti vyznačuje jasným 
kurzem. Kromě studia sociologie mne silně ovlivnilo i mé působení vysokoškolské 
pedagožky v oboru evropských studií a sociologie. Možnost diskutovat o EU a souvisejících 
sociálních otázkách s mladými studenty z celé Evropy mne výrazně inspirovala. Jasněji než 
předtím jsem si uvědomila nadčasovost evropské myšlenky i skutečnost, že my, politikové 
a ti, kdo přijímají rozhodnutí, musíme plnit očekávání mladších generací. 

I pod vlivem těchto debat se svými studenty jsem spoluzaložila občanské hnutí, jež v mé 
vlasti vyzývalo k reformám a změnám. Jeho proevropská orientace se odrážela již v jeho 
názvu, neboť jsme vyzvali k „evropskému rozvoji“ Bulharska. Toto občanské hnutí se 
nakonec přerodilo v politickou stranu, za niž jsem kandidovala ve vůbec prvních volbách do 
Evropského parlamentu, jež v mé zemi proběhly. Dvojí zvolení do Evropského parlamentu 
a práce v něm nepochybně představují jeden z dosavadních vrcholů mé profesní dráhy. 
Během tohoto působení jsem díky účasti v misích do řady zemí, např. Egypta, Gruzie 
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a Ukrajiny, získala cenné zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce.
Při pohledu nazpět musím říci, že evropská věc byla vždy mou hlavní motivací a hnací silou.
Vyrostla jsem v zemi, kde lidé bojovali za svobodu a demokracii po celá desetiletí, a proto 
jsem vždy věřila v Evropu i v to, že nám jde o společnou věc, která svým významem
překračuje naše záměry individuální. Společně můžeme nastolit změnu. Právě díky tomuto 
přesvědčení mne bulharská vláda navrhla za členku Evropské komise, jež je strážkyní smluv. 
Jsem odhodlána stát se součástí evropského procesu a přispět svým dílem k jeho úspěchu.
V této souvislosti jsem velmi potěšena tím, že mi předseda Komise pan Barroso svěřil 
důležité portfolio komisařky pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí.
Toto portfolio je odrazem společného evropského pojetí solidarity, spolupráce a dialogu, a je 
tak v plném souladu s mou vizí a chápáním Evropy. 

Mohu vás ujistit, že se jako komisařka budu řídit výhradně naším společným evropským 
zájmem, a budu tedy v plném rozsahu plnit požadavky čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské 
unii. Předložila jsem prohlášení o zájmech podle Kodexu chování komisařů a v případě 
změny okolností jsem připravena jej aktualizovat. Dále se budu v zájmu zajištění své 
nezávislosti, jakož i v zájmu dodržování etických principů a požadavků Kodexu chování 
komisařů důsledně řídit ustanovením článku 245 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Nebudu přijímat žádné postavení a vystříhám se všech situací, jež by mohly zpochybnit mou 
nezávislost, nestrannost a využití mých schopností ku prospěchu Komise.

Správa úřadu a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory

2. Jak byste zhodnotila Vaši úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 
odpovědnost za vykonávání Vašeho úřadu a za činnost Vašich oddělení a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

Svou úlohu členky sboru komisařů spatřuji v tom, zasazovat se s přesvědčením o společný 
evropský zájem. Sbor komisařů má klíčový význam pro obecné směřování a budoucnost 
evropského politického procesu. Je politickým centrem Komise. Pokládám proto za velmi 
důležité vést se svými kolegy ve sboru stálou debatu o veškerých otázkách otevřeným 
a čestným způsobem. Neseme společnou odpovědnost a budeme hodnoceni podle našeho úsilí 
sloužit co nejlépe zájmu evropských občanů. Budu proto pozorně sledovat diskusi o všech 
otázkách a zapojovat se do ní, a budu-li to pokládat za potřebné, pokusím se intervenovat, a to 
vždy v duchu kolegiality a nestrannosti. Ve funkci komisařky odpovědné za humanitární 
pomoc a řešení krizí budu zvyšovat povědomí o těchto důležitých politikách EU a ve sboru 
komisařů učiním vše pro jejich prosazování.

Věřím, že postupovat vpřed a dosahovat lepších politických výsledků dokážeme pouze cestou 
dialogu. Dialog představuje jeden z hlavních úspěchů svobodného evropského myšlení a nový 
sbor bude podle mého přesvědčení jedním z jeho významných příkladů. Těším se na úzkou 
spolupráci s novou místopředsedkyní a vysokou představitelkou pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku. Ve spolupráci s ní a s komisaři pro rozvoj a pro rozšíření a evropskou 
politiku sousedství jsem odhodlána prosazovat evropský zájem po celém světě. Těsnou 
součinnost naváži rovněž s komisařkou pro vnitřní věci odpovědnou za řešení krizí v rámci 
Unie, jakož i s ostatními členy Komise, do jejichž působnosti bude spadat řada nástrojů řešení 
krizí, jež má Komise ve své gesci. Přestože ještě zbývá doladit vzájemný vztah mezi našimi 
portfolii, jsem přesvědčena, že necháme-li se vést duchem kolegiality, podaří se nám 
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zastupovat EU na světové scéně optimálním způsobem a zajistit účinnou podporu ze strany 
EU v dobách krize. 

Ze své vlastní zkušenosti z Parlamentu vím, jak nejlépe se může odvíjet jeho spolupráce 
s Komisí. Jsem odhodlána tuto zkušenost uplatnit a pustit se do práce. Spolupráci 
s Parlamentem mi dále usnadní má zkušenost z Rady ve složení ministrů zahraničí, díky níž 
jsem dobře obeznámena se specifiky rozhodovacího procesu na úrovni EU. V této souvislosti 
bych ráda zdůraznila, že podněty Parlamentu budou vždy vítány a budou základem naší 
spolupráce. Netřeba říkat, že přijmu plnou politickou zodpovědnost za činnost útvarů Komise, 
jež budou spadat do mé působnosti. 

Ráda bych vás ujistila, že vztahy mezi mnou a mým budoucím kabinetem a podřízenými 
útvary budou založeny na loajalitě, důvěře, transparentnosti, oboustranném toku informací 
a vzájemné pomoci. Jejich pracovníci usilují o pomoc lidem za nezřídka velmi obtížných 
podmínek. Věřím, že je toto jejich nasazení všeobecně uznáváno, a jako komisařka proto 
učiním vše pro jejich podporu. 

Budu se plně zasazovat o to, aby uvedené dva klíčové evropské orgány spolu vedly 
konstruktivní a plodný politický dialog. Parlament jakožto jediný přímo volený evropský 
orgán má z podstaty klíčový význam v evropském politickém procesu a já budu této 
skutečnosti náležitě dbát. Budu proto usilovat o spolupráci založenou na otevřenosti, 
transparentnosti, vzájemné důvěře a pravidelné výměně informací. Demokratická kontrola ze 
strany Parlamentu není něco, co by existovalo pouze na papíře, naopak, je to základní kámen 
a důkaz naší evropské demokracie.

3. Jak konkrétně zamýšlíte zvýšit transparentnost postupů, posílit spolupráci 
s Evropským parlamentem a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na 
stanoviska EP a jeho výzvy k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 
probíhající postupy, jste připravena poskytovat EP stejné informace a dokumenty 
jako Radě?

Budu-li potvrzena ve funkci komisařky, budou transparentnost a spolupráce s Evropským 
parlamentem mezi mými prioritami. Domnívám se, že úspěšný výkon této funkce závisí na 
úzké součinnosti s Parlamentem, neboť toto úzké partnerství jen posílí legitimitu, 
odpovědnost a efektivnost mé práce. Jsem proto odhodlána důsledně provádět a uplatňovat 
rámcovou dohodu ve všech jejích aspektech, zejména pokud jde o tok informací, neboť 
hodlám zajistit transparentnost a zlepšit toky informací mezi našimi dvěma orgány a plně 
využít potenciálu Lisabonské smlouvy. Mou další prioritou ve funkci komisařky bude úzký 
kontakt s veřejností. Těsná spolupráce s Parlamentem a jeho poslanci je ze své povahy tou 
nejlepší cestou k zainteresování občanů na evropské věci a k jejich informování o činnosti 
Evropské unie a výhodách, které jim přináší. 

Ráda bych zde zopakovala, že pro optimální fungování EU má interinstitucionální spolupráce 
zcela zásadní význam. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost doznala úloha Parlamentu 
v tomto ohledu dalšího posílení. Tuto posílenou úlohu velice vítám, neboť podtrhuje 
demokratické principy EU, zajišťuje lepší politické výsledky orgánů a zdůrazňuje skutečnost, 
že je Komise Parlamentu odpovědná. S Parlamentem, a zejména s výbory, do jejichž agendy 
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spadají oblasti mé kompetence, hodlám vybudovat pevný vztah. Jsem tedy připravena se 
pravidelně účastnit schůzí těchto výborů a výměn názorů při debatě o tom, jak nejlépe rozvíjet 
politiky v mém portfoliu. Jsem přesvědčena, že společně dosáhneme nejlepšího výsledku pro 
ty, kdo potřebují naši pomoc. V této souvislosti se zejména těším na diskusi o stanovisku 
Parlamentu k vymezení rámce pro činnosti humanitární pomoci Unie a na dobrovolnický sbor 
humanitární pomoci podle článku 214 Smlouvy o fungování Evropské unie. Velmi si dále 
cením příspěvku Parlamentu k tomu, aby Evropský rok dobrovolné činnosti – rok 2011 –
proběhl s úspěchem. Těším se rovněž na debatu s Parlamentem o pokroku, jehož jsme dosáhli 
při posilování schopnosti EU reagovat na pohromy a který EP ve svém usnesení z června 
2008 požaduje, a dále o provádění ustanovení o civilní ochraně v článku 196 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Těším se i na setkání s jednotlivými poslanci EP a politickými 
skupinami, jež budou sloužit skutečné výměně názorů.

Otázky týkající se svěřené oblasti politik

4. Jaké tři priority jste si stanovila v rámci Vašeho navrženého postu a jak hodláte 
v případech, kde je to vhodné, zohlednit finanční, hospodářskou a sociální krizi 
a otázky spojené s udržitelným rozvojem?

Sloučení humanitární pomoci a civilní ochrany do nového portfolia „mezinárodní spolupráce, 
humanitární pomoc a řešení krizí“ představuje pozitivní vývoj. Vzniká jím totiž jediná služba, 
jež disponuje prostředky k tomu, aby Komise posílila svou úlohu při řešení krizí. Humanitární 
pomoc se na tomto portfoliu podílí rozpočtem ve výši zhruba 800 milionů EUR, rozsáhlým 
know-how a mezinárodní sítí odborníků v terénu, zatímco civilní ochrana nabízí potenciál 
mobilizovat v případě krize v rámci EU i mimo ni odborníky a specializované síly 
v členských státech. Skutečnost, že hlavní součástí tohoto portfolia je schopnost reagovat na 
pohromy, je dána potřebami a vyžaduje důsledné dodržování zásad humanity, neutrality, 
nestrannosti a nezávislosti, jež jsou výrazem solidarity EU, která nesmí být podřízena jiným 
aspektům zahraniční politiky. 

Nad rámec specifických úkolů na poli mezinárodní spolupráce bude v nadcházejících letech 
mou hlavní prioritou:

– vytvářet přidanou hodnotu využitím příležitostí, jež Lisabonská smlouva a sloučení 
humanitární pomoci a civilní ochrany do jednoho portfolia přináší,

– řešit nové vnější problémy při řešení krizí,
– zvyšovat účinnost humanitární pomoci EU,
– posilovat na evropské úrovni spolupráci v oblasti civilní ochrany.

Kombinace příležitostí, které Lisabonská smlouva a toto nové portfolio přinášejí, umožní Unii 
jakožto největšímu světovému dárci dále posilovat vedoucí úlohu v oblasti řešení krizí 
a humanitární pomoci v zámoří a maximalizovat schopnost řešit domácí krize v duchu 
praktické solidarity. 

Lisabonská smlouva uznává humanitární pomoc a civilní ochranu jako samostatné politiky, 
k čemuž v evropské historii dochází vůbec poprvé. Této příležitosti se proto hodlám chopit, 
tak abych v zájmu dalšího posílení reakcí na humanitární krize na evropské úrovni v souladu 
s Evropským konsensem o humanitární pomoci plně využila vztahu komplementarity mezi 
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humanitární pomocí a civilní ochranou na straně jedné a mezi činnostmi Komise a členských 
států EU na straně druhé. 

Monitorovací a informační středisko (MIC) a mechanismus civilní ochrany Společenství patří 
k úspěchům EU, neboť se podílejí na řešení široké škály krizí uvnitř EU i mimo ni. Bude-li se 
jejich činnost týkat vnitřních věcí, budu úzce spolupracovat s příslušnou komisařkou. 

Hlavní nové vnější problémy při řešení krizí plynou z porušování mezinárodního 
humanitárního práva, omezování humanitárního prostoru a z následků změny klimatu. 
Mezinárodní humanitární právo stále častěji a výrazněji porušují státní i nestátní subjekty. 
Prostředkem vedení konfliktů se stalo sexuálně motivované násilí. Přístup k obětem konfliktů 
je ztížen následkem neúcty k právům osob, jež se neúčastní bojů, a humanitárních pracovníků. 
K nejzranitelnějším obětem se tak pomoc nemůže někdy dostat vůbec. 

Prostředků, jež budu mít k dispozici, využiji k tomu, abych se na politické úrovni 
v součinnosti s Evropským parlamentem důsledně zasazovala o dodržování mezinárodního 
humanitárního práva a abych podpořila naše partnery při naplňování opatření na ochranu 
obětí ozbrojených konfliktů. Naváži rovněž dialog s předními evropskými politickými 
a vojenskými činiteli, tak aby v situacích, kdy spolu v jednom místě působí humanitární 
pracovníci EU a vojenské síly EU, byla jasně vymezena a respektována jejich příslušná úloha 
a aby humanitární činnost nebyla ohrožena v důsledku nevyjasněných kompetencí.

Četnost a intenzita přírodních pohrom vyvolaných změnou klimatu nejspíše ještě vzrostou. 
Mezinárodní komunita dárců pomoci již není s to na všechny tyto pohromy účinně reagovat. 
Zajistím, aby naše reakce na pohromy měly co možná široký záběr a byly co nejúčinnější. 
Humanitární pomoci i civilní ochrany využiji ke zintenzivnění úsilí Evropské unie o snižování 
rizika katastrof, tak aby se zejména zranitelné obyvatelstvo vyrovnávalo s následky pohrom 
co nejrychleji a aby byly posíleny kapacity místních orgánů v zemích, v nichž k pohromám 
často dochází. Nadále tedy budu přisuzovat prioritu programům DIPECHO (programům 
připravenosti na katastrofy v rámci humanitární pomoci), připravenosti na katastrofy a jejich 
prevenci. Se snižováním rizika katastrof souvisí klíčový problém postupu po odeznění krize. 
V této souvislosti budu věnovat pozornost přechodu od humanitární pomoci k rozvojové 
spolupráci, tj. spojení pomoci, obnovy a rozvoje. V zájmu co nejhladšího přechodu mezi 
těmito dvěma oblastmi budu úzce spolupracovat s nominovaným kandidátem na komisaře 
Andrisem Piebalgsem.

Pokud jde o civilní ochranu, vymezují stockholmský program a nedávné závěry Rady hlavní 
priority v oblasti předcházení pohromám. Počítají s vypracováním příslušných minimálních 
standardů a dále pokynů k posuzování rizik. Musíme pokračovat ve zlepšování dostupnosti 
civilní ochrany. Jak opakovaně požadoval Evropský parlament, musíme za tím účelem 
rozvíjet schopnost rychlé reakce na úrovni EU.

Dosaženého bychom měli využít jako mezistupně k další modernizaci nástrojů, s nimiž 
pracujeme. 

V neposlední řadě platí, že humanitární pomoc musí vycházet výlučně z potřeb, současně 
však přispívá k dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Málo známou, ale důležitou skutečností 
je, že hlavní ukazatele, s nimiž Komise ve své analýze globálních humanitárních potřeb 
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pracuje, jsou odvozeny od dětské úmrtnosti, podvýživy, přístupu ke zdravotní péči 
a genderově specifického indexu lidského rozvoje. Účinnější pomoc rovněž významněji 
přispívá ke snižování chudoby a – za součinnosti našich kolegů v oblasti rozvojové 
spolupráce – organizovanějšímu začleňování obětí pohrom zpět do prostředí, jež umožňuje 
udržitelné snižování chudoby a sociální rozvoj. 

5. Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém 
harmonogramu? Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde 
o priority a žádosti, které v souvislosti s těmito iniciativami vznesou výbory EP 
a které budou spadat do oblasti Vaší působnosti? Jak máte v úmyslu osobně
zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

Rok 2010 bude v oblasti humanitární pomoci a civilní ochrany klíčový. Komise provede 
střednědobý přezkum akčního plánu přijatého k naplnění Evropského konsensu o humanitární 
pomoci, jehož předmětem je i civilní ochrana mimo EU. Cílem tohoto přezkumu bude 
posoudit, jakého pokroku jsme dosáhli a co bychom měli učinit k dalšímu zefektivnění 
humanitární pomoci. V této souvislosti bychom mohli provést revizi nařízení o humanitární 
pomoci z roku 1996.

Komise bude dále muset zhodnotit, jak jsou prováděna rozhodnutí o vytvoření mechanismu 
civilní ochrany Společenství a o zřízení jeho finančního nástroje, a podat o stavu jejich 
provádění zprávu. Spolu s tím by mohla Evropskému parlamentu a Radě předložit sdělení, 
v němž by nastínila případné budoucí legislativní návrhy. 

Dále má být podle článku 214 Smlouvy o fungování Evropské unie zřízen Evropský 
dobrovolnický sbor humanitární pomoci. K úpravě jeho činnosti bude muset Komise předložit 
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, jež stanoví příslušná pravidla a postupy.
Vzhledem k tomu, že byl rok 2011 právě vyhlášen rokem dobrovolné činnosti, mohl by být 
termín předložení návrhu, kterým bude Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci 
zřízen, načasován do uvedeného roku.

Dohlédnu na to, aby příprava těchto návrhů měla co možná transparentní průběh a aby do ní 
byly zapojeny všechny zainteresované subjekty.

Pokud jde o nelegislativní návrhy, zamýšlím v okamžiku, kdy bude znám výsledek přezkumu 
akčního plánu k Evropskému konsensu o humanitární pomoci, jehož se bude Evropský 
parlament účastnit, iniciativně vymezit jednotné odvětvové politiky – např. v oblasti boje 
proti sexuálně motivovanému násilí, zdraví, vztahů mezi civilní a vojenskou sférou 
a posuzování potřeb, abych uvedla jen některé. V oblasti civilní ochrany budou vypracovány 
pokyny k předcházení pohromám. 

Vzhledem k přetrvávajícím dopadům globální potravinové krize bude pro mne prioritou 
vymezit politiku potravinové pomoci v rámci humanitárních krizí. Tato politika bude součástí 
balíčku, jehož předmětem bude rovněž zajišťování potravin. I zde budu úzce spolupracovat 
s nominovaným kandidátem na komisaře Andrisem Piebalgsem, tak aby byla s činnostmi 
v oblasti zajišťování potravin zajištěna náležitá koordinace. 


