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SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS 

SPØRGSMÅL TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR

Rumiana JELEVA 

(Internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring)

1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har 
særlig relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's 
almene interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad 
motiverer Dem? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-
Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller 
fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i 
Kommissionen?

Såvel min akademiske og professionelle baggrund som min politiske karriere viser mit 
europæiske engagement. Mens jeg var Bulgariens udenrigsminister og inden da medlem af 
Europa-Parlamentet, var en af mine prioriteter altid at styrke samarbejdet mellem EU og 
medlemsstaterne og være en stærk fortaler for den europæiske sag. Jeg er overbevist om, at et 
stærkt og samlet EU er en fordel for os alle. Denne overbevisning har været retningsgivende 
for mig i min tid som udenrigsminister og ledetråd i min uddannelse og politiske fortid. Jeg 
har altid ment, at vi i Europa kun kan opnå gode resultater, hvis vi samarbejder. 

Jeg var meget taknemmelig over, at jeg som følge af de store omskiftelser i 1989 og 
jerntæppets fald var så heldig at få et legat til studier i EU. Lige siden har jeg følt, at dette har 
givet mig en slags forpligtelse til at arbejde for at få mit hjemland med i EU. Når jeg ser 
tilbage på min politiske karriere, mener jeg, at der er en klar linje fra min tid som 
universitetsstuderende til i dag. Foruden mine sociologistudier har min tid som underviser i 
europæiske studier og sociologi sat sit præg på mig. Muligheden for at diskutere EU og 
samfundsspørgsmål i tilknytning hertil med unge studerende fra hele Europa var mig til stor
inspiration. Mere end nogensinde kom det til at stå klart for mig, at "den europæiske ide" er 
tidløs, og at vi politikere og beslutningstagere må leve op til de yngre generationers 
forventninger. 

Det var som følge af diskussionerne med mine studerende, at jeg var med til at grundlægge en 
borgerretsbevægelse, som krævede reformer og forbedringer i mit hjemland. Forbindelsen til 
Europa var allerede cementeret i dens navn, idet vi arbejdede for Bulgariens "Europæiske 
Udvikling". Denne borgerretsbevægelse endte med at blive et politisk parti, og jeg blev
opstillet som kandidat ved Bulgariens allerførste valg til Europa-Parlamentet. Det har uden 
tvivl været et af højdepunkterne i min hidtidige karriere, at jeg siden er blevet valgt ind i 
Europa-Parlamentet to gange. I min tid i Parlamentet har jeg opnået værdifulde erfaringer 
med internationalt samarbejde gennem besøg i en række lande, såsom Egypten, Georgien og 
Ukraine. 
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Når jeg ser tilbage, må jeg sige, at den europæiske sag i sig selv altid har været min største 
motivation og drivkraft. Med min opvækst i et land, hvor folk i årtier kæmpede for frihed og 
demokrati, har jeg altid troet på Europa, og jeg har altid ment, at vi havde en fælles sag, som 
rækker ud over den enkelte. Sammen kan vi gøre en forskel. Det er således på grund af min 
overbevisning, at den bulgarske regering har foreslået mig som medlem af Europa-
Kommissionen - traktaternes vogter. Jeg er ivrig efter at blive en del af den europæiske proces 
og at bidrage til, at den bliver en succes. På denne baggrund er jeg glad for, at 
Kommissionens formand J. M. Barroso har tildelt mig den vigtige portefølje som kommissær
for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring. Denne portefølje afspejler 
den overordnede europæiske tanke om solidaritet, samarbejde og dialog. Det svarer derfor 
fuldt ud til min vision for og opfattelse af Europa.

Jeg kan forsikre, at jeg som kommissær kun vil lade mig lede af vore fælles europæiske 
interesser. Jeg vil således overholde EU-traktatens artikel 17, stk. 3, fuldt ud. Jeg har udfyldt 
interesseerklæringen i henhold til adfærdskodeksen og forpligter mig til at ajourføre den i 
tilfælde af ændringer. Desuden vil jeg overholde EUF-traktatens artikel 245 om uafhængighed 
og dens etiske principper foruden samtlige krav i adfærdskodeksen for kommissærer. Jeg vil 
undgå enhver stilling eller situation, som kunne bringe min uafhængighed, upartiskhed og 
beredvillighed over for Kommissionen i tvivl. 

Forvaltning af porteføljen og samarbejde med Europa-Parlamentet og dets udvalg 

2. Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet?  I hvilket
omfang mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres 
tjenestegrenes handlinger?

Som medlem af kommissærkollegiet vil min rolle bestå i at være en oprigtig fortaler for den 
fælles europæiske sag. Kollegiet har særdeles stor betydning for den generelle udformning af 
og udsigterne for den europæiske beslutningsproces. Kollegiet udgør Kommissionens 
politiske kerne. Jeg finder det derfor meget vigtigt konstant at drøfte alle spørgsmål åbent og 
oprigtigt med mine kommissærkolleger. Vi har et kollektivt ansvar, og vi vil blive bedømt på, 
hvordan vi bedst har kunnet varetage de europæiske borgeres interesser. Jeg vil derfor følge 
drøftelserne på alle områder meget nøje, samarbejde og forsøge at gribe ind, hvor jeg finder 
det nødvendigt, men altid upartisk og i en kollegial ånd. Som kommissær for humanitær 
bistand og krisestyring vil jeg være fast besluttet på at øge opmærksomheden omkring disse 
vigtige EU-politikker, og jeg skal gøre mit bedste for at fremme dem i kollegiet. 

Jeg er af den opfattelse, at vi kun kan gøre fremskridt og opnå gode politiske resultater 
gennem dialog. Dette er en af den europæiske tankefriheds vigtigste landvindinger, og jeg er 
overbevist om, at det nye kollegium vil være et lysende eksempel herpå. Jeg ser frem til et 
nært samarbejde med den nye næstformand og højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Jeg vil sammen med hende og de kommissærer, der 
er ansvarlige for udvikling, udvidelse og naboskabspolitik, fremme de europæiske interesser 
overalt i verden. Jeg vil også arbejde nært sammen med den kommissær, der er ansvarlig for 
indre anliggender og krisestyring inden for EU, og Kommissionens øvrige medlemmer, der er 
ansvarlige for de mange krisestyringsinstrumenter, som Kommissionen forvalter. Selv om 
vores samarbejde endnu ikke er klart fastlagt, føler jeg mig overbevist om, at vi i den 
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kollegiale ånd vil sikre, at EU bliver repræsenteret optimalt på den internationale scene og kan 
yde effektiv støtte i krisesituationer.

Gennem mine erfaringer i Europa-Parlamentet har jeg indgående kendskab til, hvordan 
Parlamentet og Kommissionen bedst kan samarbejde. Jeg er meget opsat på at gennemføre 
dette og komme i gang med arbejdet. Mine erfaringer fra udenrigsministrenes møder i Rådet 
vil også gøre det lettere for mig at samarbejde med Parlamentet, da jeg således er godt 
hjemme i de særlige forhold, der kendetegner beslutningsprocessen i EU. I denne forbindelse 
vil jeg gerne understrege, at bidrag fra Parlamentet altid er velkomne, og at de vil danne 
grundlag for vort samarbejde. Det er en selvfølge, at jeg vil påtage mig det fulde politiske 
ansvar for det arbejde, der udføres af Kommissionens tjenestegrene inden for mit 
ansvarsområde. 

Jeg forsikrer Dem om, at mine forbindelser med mit fremtidige kabinet og mine fremtidige 
tjenestegrene vil bygge på loyalitet, tillid, åbenhed, tovejskommunikation og gensidig bistand. 
De arbejder hårdt, og ofte under meget vanskelige betingelser, i den humanitære sags tjeneste. 
Jeg tror, at alle i EU erkender dette, og jeg skal som kommissær gøre mit bedste for at støtte 
dem.

Jeg er helt indstillet på en konstruktiv og frugtbar politisk dialog mellem to af de vigtigste 
europæiske institutioner. På denne baggrund er Europa-Parlamentet som den eneste direkte 
valgte EU-institution en tungtvejende partner i EU's politiske beslutningsproces, hvilket jeg 
vil tage behørigt hensyn til. Jeg søger derfor at opnå et samarbejde baseret på åbenhed, 
gennemsigtighed, gensidig tillid og løbende informationsudveksling. Parlamentets 
demokratiske kontrol eksisterer ikke blot på papiret, men er tværtimod hjørnestenen i og 
beviset på vort europæiske demokrati. 

3. Hvilke specifikke tilsagn er De villig til at give om større åbenhed, øget 
samarbejde og effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger 
om lovgivningsmæssige initiativer, også under hensyntagen til Lissabontraktatens 
ikrafttræden? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende 
procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige 
fod med Rådet?

Hvis jeg bliver godkendt som kommissær, vil åbenhed og samarbejde med Europa-
Parlamentet være blandt mine prioriteter. Efter min mening kan man kun blive en god
kommissær, hvis man arbejder nært sammen med Parlamentet. Under alle omstændigheder vil 
et nært partnerskab kun styrke mit arbejdes legitimitet, ansvarlighed og effektivitet. Jeg er 
derfor indstillet på at gennemføre og anvende bestemmelserne i rammeaftalen under alle dens 
aspekter, især når det gælder informationsstrømmen for at sikre gennemsigtighed og for at 
forbedre informationsudvekslingen mellem vore to institutioner og sikre den fulde virkning af 
Lissabontraktatens bestemmelser. Det vil desuden være en af mine prioriteter som kommissær
at sikre nær kontakt med offentligheden. Et nært samarbejde med Parlamentet og dets 
medlemmer er naturligvis den bedste måde, hvorpå man kan involvere borgerne og gøre dem 
bekendt med EU's arbejde og fordele. 

Jeg vil gerne gentage, at samarbejdet mellem institutionerne er af fundamental betydning for 
at sikre, at EU fungerer optimalt. Med Lissabontraktatens ikrafttræden bliver Parlamentets 
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rolle på dette område endnu mere betydningsfuld. Det ser jeg på med stor glæde, da det
understreger EU's demokratiske princip, forbedrer institutionernes politiske resultater og 
endvidere fremhæver, at Kommissionen er ansvarlig over for Parlamentet. Jeg ønsker at 
knytte stærke bånd til Parlamentet og især til de udvalg, der dækker mit ansvarsområde. Jeg er 
derfor indstillet på løbende at deltage i udvalgenes møder og at udveksle synspunkter om, 
hvordan vi bedst fremmer de politiske tiltag, der hører under mit ansvarsområde. Jeg er 
overbevist om, at vi i fællesskab vil nå frem til det bedste resultat for dem, der har brug for 
vores hjælp. I denne forbindelse ser jeg især frem til at drøfte Parlamentets ideer med hensyn 
til fastlæggelsen af rammerne for gennemførelsen af EU's humanitære bistandsaktiviteter og 
det frivillige europæiske korps for humanitær bistand, som omhandlet i EUF-traktatens 
artikel 214. Desuden værdsætter jeg i høj grad Parlamentets bidrag til at gøre det europæiske 
år for frivilligt arbejde i 2011 til en virkelig succes. Jeg ser også frem til at føre drøftelser med 
Parlamentet om at styrke EU's katastrofeberedskab, jf. Europa-Parlamentets beslutning fra 
juni 2008, og om at gennemføre bestemmelsen om civilbeskyttelse i EUF-traktatens 
artikel 196. For at sikre udvekslingen af synspunkter i praksis glæder jeg mig også til at 
mødes med parlamentsmedlemmerne enkeltvis eller med politiske grupper. 

Porteføljespecifikke spørgsmål

4. Hvad er Deres tre vigtigste prioriteter for Deres foreslåede ansvarsområde under 
behørig hensyntagen til den finansielle, økonomiske og sociale krise og behovet 
for en bæredygtig udvikling?

Det er en glædelig udvikling, at humanitær bistand og civilbeskyttelse samles under det nye 
ansvarsområde "internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring", da der herved 
etableres en enkelt tjenestegren, som giver Kommissionen de nødvendige midler til at styrke 
sin rolle inden for krisestyring. Mens humanitær bistand bidrager til ansvarsområdet med et 
budget på 800 mio. EUR, stor ekspertise og et internationalt netværk af feltbaserede eksperter, 
kan civilbeskyttelsen mobilisere medlemsstaternes professionelle og specialiserede aktiver i 
en nødsituation både i og uden for EU. Indsatsen på katastrofeberedskabsområdet er 
behovsbaseret og indebærer fuld overholdelse af principperne for medmenneskelighed, 
neutralitet, upartiskhed og uafhængighed som udtryk for EU's solidaritet, der ikke må 
undergives andre udenrigspolitiske betragtninger.

Ud over særlige opgaver inden for det internationale samarbejde vil mine vigtigste prioriteter 
for de kommende år være:

- at skabe værditilvækst ved at udnytte Lissabontraktatens muligheder og det forhold, at 
humanitær bistand og civilbeskyttelse samles i en enkelt portefølje

- at imødegå nye eksterne udfordringer i krisestyringen
- at gøre EU's humanitære bistand mere effektiv
- at styrke det europæiske civilbeskyttelsessamarbejde.

Lissabontraktatens muligheder vil sammen med denne nye portefølje gøre det muligt for EU 
som verdens største donor at styrke sin førende rolle inden for krisestyring og humanitær 
bistand på internationalt plan og at forbedre sin evne til at reagere på krisesituationer inden for 
EU i den praktiske solidaritets ånd.  
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For første gang i Europas historie anerkendes den humanitære bistand og civilbeskyttelsen 
som et selvstændigt område ved Lissabontraktaten. Jeg vil derfor benytte lejligheden til fuldt 
ud at udnytte komplementariteten mellem humanitær bistand og civilbeskyttelse og mellem 
Kommissionen og EU's medlemsstater til yderligere at styrke det europæiske beredskab i 
forbindelse med humanitære kriser i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i den 
europæiske konsensus om humanitær bistand.

Monitorerings- og informationscentret (MIC) og Fællesskabets civilbeskyttelsesordning hører 
til EU's succeshistorier og har været anvendt i en lang række krisesituationer, både i og uden 
for EU.  I den udstrækning, dette vedrører de interne aspekter, vil jeg arbejde nært sammen 
med kommissæren for indre anliggender.

De vigtigste nye eksterne udfordringer i forbindelse med krisestyring vedrører overtrædelse af 
den humanitære folkeret, indskrænkningen af det humanitære rum og klimaændringernes 
virkninger.  

Såvel statslige som private aktører tilsidesætter stadig hyppigere og mere voldeligt den 
humanitære folkeret. Seksuelle og kønsrelaterede grusomheder er blevet krigsmetoder. 
Mangelen på respekt for nonkombattante og humanitære aktørers rettigheder har mindsket 
adgangen til ofre for konflikter, og har undertiden gjort det umuligt at få bistanden ud til de 
mest udsatte.  

Jeg vil udnytte alle de midler, jeg har til rådighed, til sammen med Europa-Parlamentet at
være en stærk politisk fortaler for overholdelse af den humanitære folkeret og bistå vore 
partnere ved gennemførelsen af foranstaltninger til beskyttelse af ofre for væbnede konflikter. 
Jeg vil desuden indlede en dialog med europæiske politiske og militære ledere for at sikre, at 
der i situationer, hvor EU's humanitære bistandsaktører og EU's militære styrker arbejder side 
om side, foreligger en klar afgrænsning af deres respektive roller, og at denne respekteres, så 
der undgås en udviskning af grænserne, som kunne bringe det humanitære arbejde i fare.

Det er sandsynligt, at naturkatastrofer, som skyldes klimaændringer, bliver hyppigere og mere 
intense. De internationale donorer er ikke længere i stand til effektivt at afhjælpe alle disse 
katastrofer.  Ud over at sikre, at vores katastrofeberedskab er så vidtrækkende og effektivt 
som muligt, vil jeg derfor benytte både humanitær bistand og civilbeskyttelse til at styrke 
EU's indsats for at nedbringe katastroferisikoen med henblik på især at forbedre de udsatte 
befolkningers overlevelsesmuligheder og de lokale myndigheders effektivitet i
katastrofetruede lande. Jeg vil derfor fortsat prioritere DIPECHO-programmerne (ECHO's 
ulykkesberedskabsprogrammer) samt beredskabs- og forebyggelsesforanstaltninger. I 
tilknytning til spørgsmålet om reduktion af katastroferisikoen er det et vigtigt spørgsmål, hvad 
der sker, når der er indtruffet en katastrofe, og jeg vil være opmærksom på overgangen fra 
humanitær bistand til udviklingssamarbejde og sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og 
udvikling. På disse områder vil jeg arbejde tæt sammen med den indstillede kommissær A. 
Piebalgs for at sikre en overgang, der er så gnidningsløs som muligt.

Med hensyn til civilbeskyttelse definerer Stockholmprogrammet og Rådets nylige 
konklusioner de vigtigste prioriteter for forebyggelse. De omfatter udarbejdelse af 
retningslinjer for risikovurdering og minimumsstandarder for katastrofeforebyggelse. Det er 
nødvendigt at fortsætte arbejdet med at forbedre mulighederne for civilbeskyttelsesbistand 
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ved at udvikle en hurtig reaktionsevne i EU, således som Europa-Parlamentet har krævet 
gentagne gange.

Det, der er opnået, bør bruges som udgangspunkt for yderligere modernisering af de
redskaber, vi har til rådighed. 

Sidst, men ikke mindst, bidrager den humanitære bistand, selv om den kun skal være 
behovsbaseret, også til at nå millenniumudviklingsmålene. Det er et ikke særlig velkendt, men 
vigtigt faktum, at Kommissionen i sin analyse af de globale behov for humanitær bistand
anvender nøgleindikatorer vedrørende børnedødelighed, fejlernæring, adgang til 
sundhedspleje og det kønsspecifikke indeks for menneskelig udvikling for at kunne vurdere 
behovene. Mere effektiv bistand betyder også et øget bidrag til fattigdomsbekæmpelse og, i 
samarbejde med vore kolleger, der beskæftiger sig med udviklingssamarbejde, en bedre 
organiseret reintegration af katastrofeofre i et miljø, der muliggør en varig
fattigdomsbekæmpelse og social udvikling.

5. Hvilke specifikke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer 
agter De at tage og ifølge hvilken tidsplan? Hvilke specifikke tilsagn kan De give, 
særlig hvad angår de af udvalgenes prioriteter og dertil knyttede anmodninger, 
som vil falde ind under Deres ansvarsområde? Hvorledes vil De personligt sikre 
de lovgivningsmæssige forslags kvalitet?

2010 vil blive et vigtigt år, når det gælder humanitær bistand og civilbeskyttelse. 
Kommissionen vil foretage en midtvejsevaluering af handlingsplanen for den europæiske
konsensus om humanitær bistand, som også omfatter civilbeskyttelse uden for EU. 
Midtvejsevalueringen vil tage sigte på at fastlægge, hvor langt vi er nået, og hvilke yderligere 
foranstaltninger der må træffes for at gøre den humanitære bistand mere effektiv. 
Foranstaltningerne kunne blandt andet omfatte en revision af forordningen om humanitær 
bistand, der stammer fra 1996.

Kommissionen skal også evaluere og aflægge beretning om gennemførelsen af beslutningen 
om etablering af civilbeskyttelsesordningen og dens finansielle instrument. Dette vil blive 
ledsaget af en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt med en skitsering af 
fremtidige lovgivningsforslag. 

Desuden skal der i henhold til EUF-traktatens artikel 214 oprettes et frivilligt europæisk korps 
for humanitær bistand. Kommissionen skal fremsætte et forslag til forordning, som skal 
vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, og som skal fastlægge reglerne og procedurerne for 
korpsets arbejde. I betragtning af, at 2011 netop er udpeget til "det europæiske år for frivilligt 
arbejde", bør tidsplanen for forslaget om oprettelse af det frivillige europæiske korps for 
humanitær bistand tilrettelægges herefter. 

Jeg vil sørge for, at den proces, der fører til udarbejdelse af forslagene, er så gennemsigtig og
deltagerorienteret som mulig.

Indtil resultaterne af midtvejsevalueringen af handlingsplanen for den europæiske konsensus 
om humanitær bistand, som også Europa-Parlamentet vil blive inddraget i, foreligger, vil jeg 
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uden for det lovgivningsmæssige område tage initiativ til at etablere ensartede 
sektorpolitikker, f.eks. på områder som kønsbaseret vold, sundhed, forbindelser mellem civile 
og militære myndigheder og behovsvurderinger, for blot at nævne nogle få. Inden for 
civilbeskyttelse vil der blive udarbejdet retningslinjer for katastrofeforebyggelse. 

Da virkningerne af den globale fødevarekrise fortsat gør sig gældende, vil jeg prioritere 
udviklingen af en politik for fødevarehjælp i humanitære nødsituationer, der vil indgå i en 
større politisk pakke, som også vil omfatte spørgsmål om fødevaresikkerhed. Jeg vil også på 
dette område arbejde nært sammen med den indstillede kommissær A. Piebalgs med henblik 
på at sikre en tilstrækkelig samordning med aktiviteter vedrørende fødevaresikkerhed.


