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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

Rumiana JELEVA

(Διεθνής συνεργασία, ανθρωπιστική βοήθεια και αντιμετώπιση 
κρίσεων)

Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα, προσωπική ανεξαρτησία

1. Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του 
ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε 
υπεύθυνη; Τι σας παρακινεί; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε 
παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν 
αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής;

Οι πανεπιστημιακές μου σπουδές, καθώς και η επαγγελματική και πολιτική μου 
σταδιοδρομία φανερώνουν την αφοσίωσή μου στην Ευρώπη. Ως Υπουργός Εξωτερικών της 
Βουλγαρίας, και πολύ πριν, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μία από τις 
προτεραιότητές μου ήταν πάντα να ενισχύσω τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών 
μελών της, υπερασπίζοντας σθεναρά το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Είμαι πεπεισμένη ότι μια 
ισχυρή και εδραιωμένη ΕΕ είναι προς όφελος όλων μας. Η πεποίθηση αυτή, την οποία θεωρώ 
ως τον συνεκτικό ιστό της πολιτικής και εκπαιδευτικής μου ζωής στο παρελθόν, με 
καθοδηγούσε καθ’όλη τη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργού Εξωτερικών. Ανέκαθεν 
πίστευα ότι στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα μόνο αν 
ενώσουμε τις προσπάθειές μας και συνεργαστούμε.

Mετά τις ριζικές αλλαγές του 1989 και την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος, δέχθηκα με 
βαθιά ευγνωμοσύνη την υποτροφία που μου έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσω στην ΕΕ. 
Έκτοτε, αισθανόμουν πάντα ότι, κατά κάποιο τρόπο, είχα υποχρέωση να εργαστώ για να 
βοηθήσω τη χώρα μου να ενταχθεί κάποια μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν κάνω 
αναδρομή στην πολιτική μου σταδιοδρομία, πιστεύω ότι διακρίνεται καθαρά η πορεία που 
ακολούθησα από τις πανεπιστημιακές μου σπουδές μέχρι σήμερα. Πέρα από τις σπουδές μου 
στον τομέα της κοινωνιολογίας, ο χρόνος που αφιέρωσα ως λέκτορας ευρωπαϊκών σπουδών 
και κοινωνιολογίας με επηρέασε καθοριστικά. Η δυνατότητα να συζητώ για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και για τα σχετικά κοινωνικά θέματα με νέους από ολόκληρη την Ευρώπη υπήρξε 
πολύτιμη πηγή έμπνευσης. Περισσότερο από ποτέ, κατάλαβα ξεκάθαρα ότι η «ιδέα της 
Ευρώπης» είναι διαχρονική και ότι όλοι εμείς, οι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι για τη λήψη 
αποφάσεων, πρέπει να είμαστε στο ύψος των προσδοκιών των νεότερων γενεών.
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Ύστερα ακριβώς από τις συζητήσεις με τους φοιτητές μου συνίδρυσα ένα πολιτικό κίνημα 
που τάχθηκε υπέρ των μεταρρυθμίσεων και των βελτιώσεων στη χώρα μου. Ο δεσμός με την 
Ευρώπη ήταν ήδη σφυρηλατημένος στο όνομα αυτού του κινήματος, επειδή κάναμε έκκληση 
για «ευρωπαϊκή ανάπτυξη» της Βουλγαρίας. Από το πολιτικό αυτό κίνημα δημιουργήθηκε 
τελικά ένα πολιτικό κόμμα και υπέβαλα υποψηφιότητα στις πρώτες εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διεξήχθησαν στη χώρα μου. Το γεγονός ότι εξελέγην δύο φορές 
και ότι διετέλεσα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα 
ισχυρά σημεία της επαγγελματικής μου ζωής. Κατά την περίοδο της κοινοβουλευτικής μου 
εντολής, απέκτησα πολύτιμη πείρα στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας χάρη στη 
συμμετοχή μου σε αποστολές σε διάφορες χώρες, όπως στην Αίγυπτο, στη Γεωργία και την 
Ουκρανία.

Εκ των υστέρων, μπορώ να πω ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα αυτό καθεαυτό υπήρξε για εμένα 
το κυριότερο κίνητρό μου και η κινητήρια δύναμή μου. Επειδή μεγάλωσα σε μια χώρα, της 
οποίας ο λαός της αγωνίστηκε επί δεκαετίες για την ελευθερία και τη δημοκρατία, πίστευα 
ανέκαθεν στην Ευρώπη και θεωρούσα πάντα ότι έχουμε ένα κοινό σκοπό, σημαντικότερο 
από τα ατομικά μας συμφέροντα. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Γι’ 
αυτήν ακριβώς την προσωπική μου πεποίθηση, η βουλγαρική κυβέρνηση με πρότεινε ως 
μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – τον θεματοφύλακα των συνθηκών. Επιθυμώ ολόψυχα να 
συμμετάσχω στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να συμβάλω στην επιτυχία 
της. Με την προοπτική αυτή, είμαι ικανοποιημένη που ο Πρόεδρος Μπαρόζο μου ανέθεσε το 
σημαντικό χαρτοφυλάκιο για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την 
αντιμετώπιση των κρίσεων. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αντανακλά τη θεμελιώδη ευρωπαϊκή 
αρχή της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και του διαλόγου και, επομένως, ανταποκρίνεται 
απόλυτα στο δικό μου όραμα και στη δική μου αντίληψη για την Ευρώπη.

Μπορώ να εγγυηθώ ότι, ως μέλος της Επιτροπής, θα καθοδηγούμαι αποκλειστικά από το 
κοινό ευρωπαϊκό μας συμφέρον, σεβόμενη πλήρως το άρθρο 17 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. 
Συμπλήρωσα τη δήλωση για τα χρηματοοικονομικά μου συμφέροντα σύμφωνα με τον 
κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων και αναλαμβάνω να την επικαιροποιήσω σε περίπτωση 
αλλαγών. Επιπλέον, θα τηρήσω στο ακέραιο το άρθρο 245 της ΣΛΕΕ, εγγυώμενη την 
ανεξαρτησία και τις δεοντολογικές αρχές, καθώς και όλες τις απαιτήσεις του κώδικα 
δεοντολογίας των Επιτρόπων. Θα αποφύγω κάθε θέση ή κατάσταση που μπορεί να θέσει υπό 
αμφισβήτηση την ανεξαρτησία μου, την αμεροληψία μου και τη διαθεσιμότητά μου έναντι 
της Επιτροπής.

Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
επιτροπές του

2. Πώς θα εκτιμούσατε το ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από 
ποια άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι στο 
Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;

Ως μέλος του Σώματος των Επιτρόπων, θεωρώ ότι ο ρόλος μου είναι να υπερασπίζομαι με 
εντιμότητα το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Το Σώμα των Επιτρόπων έχει σημαίνοντα ρόλο 
για τη γενική κατεύθυνση και το μέλλον της ευρωπαϊκής διαδικασίας χάραξης πολιτικών. 
Είναι ο πολιτικός πυρήνας της Επιτροπής. Επομένως, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να συζητώ διαρκώς με τους συναδέλφους μου στο Σώμα για όλα τα θέματα που μας αφορούν 
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με διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Έχουμε συλλογική ευθύνη και θα κριθούμε με βάση τις 
προσπάθειες που καταβάλλουμε για να ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Για τον λόγο αυτόν, θα παρακολουθώ στενά τις 
συζητήσεις για όλα τα θέματα και θα αντιδρώ, και όταν το θεωρώ απαραίτητο, θα προσπαθώ 
να παρεμβαίνω, σεβόμενη πάντα το πνεύμα συλλογικότητας και αμεροληψίας. Ως Επίτροπος 
υπεύθυνη για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης κρίσεων, είμαι 
αποφασισμένη να ευαισθητοποιήσω την κοινή γνώμη για τις σημαντικές πολιτικές της ΕΕ και 
θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προωθήσω τις πολιτικές αυτές εντός του 
Σώματος.

Πιστεύω ότι μόνο με τον διάλογο θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά και να επιτύχουμε 
καλύτερα πολιτικά αποτελέσματα. Ο διάλογος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις 
της ελευθερίας της ευρωπαϊκής σκέψης και είμαι πεπεισμένη ότι το νέο Σώμα θα αποτελέσει 
λαμπρό παράδειγμα. Είμαι ευχαριστημένη που θα μπορέσω να εργαστώ στενά με τη νέα 
Αντιπρόεδρο και Ύπατη Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας. Μαζί της καθώς και με τους αρμόδιους επιτρόπους για την ανάπτυξη, τη 
διεύρυνση και την πολιτική γειτονίας, αναλαμβάνω να προαγάγω τα ευρωπαϊκά συμφέροντα 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, θα συνεργαστώ στενά με τον αρμόδιο Επίτροπο για τις 
εσωτερικές υποθέσεις, που είναι υπεύθυνος για τις κρίσεις εντός της Ένωσης, καθώς και με 
άλλα μέλη της Επιτροπής, υπεύθυνα για τα μέσα αντιμετώπισης των κρίσεων που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή. Αν και πρέπει ακόμη να καθοριστούν σαφώς οι σχέσεις μεταξύ των 
χαρτοφυλακίων, είμαι πεπεισμένη ότι, με γνώμονα το πνεύμα της συλλογικότητας, θα 
εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη εκπροσώπηση της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή και ότι θα 
μπορέσουμε να παράσχουμε την αποτελεσματική βοήθεια της ΕΕ σε περίοδο κρίσης.

Ως πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωρίζω από πρώτο χέρι πώς μπορούν 
το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Ανυπομονώ να 
εφαρμόσω στην πράξη τις γνώσεις μου και να αρχίσω να εργάζομαι. Η εμπειρία μου στο 
Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών θα με βοηθήσει επιπλέον να διευκολύνω ακόμη 
περισσότερο τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, επειδή κατέχω πλήρως τις ιδιαιτερότητες της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός της ΕΕ. Εν προκειμένω, θα ήθελα να τονίσω ότι η 
συνεισφορά του Κοινοβουλίου είναι πάντα ευπρόσδεκτη και ότι θα χρησιμεύσει ως βάση για 
τη συνεργασία μας. Είναι προφανές ότι θα αναλάβω πλήρως την πολιτική ευθύνη για τις 
δραστηριότητες των υπηρεσιών της Επιτροπής στον τομέα των αρμοδιοτήτων μου.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι οι σχέσεις μεταξύ εμού, του μελλοντικού γραφείου μου 
και των υπηρεσιών βασίζονται στην εντιμότητα, στην εμπιστοσύνη, στη διαφάνεια, στην 
αμφίδρομη ροή των πληροφοριών και στην αμοιβαία βοήθεια. Οι υπηρεσίες μου εργάζονται 
συχνά πολύ σκληρά και υπό αντίξοες συνθήκες για να ανταποκριθούν στους ανθρωπιστικούς 
τους σκοπούς. Πιστεύω ότι ο καθένας μας στην ΕΕ το αναγνωρίζει και, ως Επίτροπος, θα 
κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τους υποστηρίξω.

Αισθάνομαι απόλυτα αφοσιωμένη στον εποικοδομητικό και παραγωγικό πολιτικό διάλογο 
μεταξύ των δύο αυτών βασικών ευρωπαϊκών οργάνων. Εν προκειμένω, το Κοινοβούλιο είναι 
το μόνο άμεσα εκλεγμένο ευρωπαϊκό όργανο και έχει εκ φύσεως βαρύνοντα ρόλο στη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων της ΕΕ, γεγονός που θα λάβω δεόντως υπόψη μου. 
Επομένως, θα επιδιώξω συνεργασία με βάση τη διαφάνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών. Η άσκηση δημοκρατικής εποπτείας από το 



CM\800828EL.doc 5/9 PE431.147v03-00

EL

Κοινοβούλιο δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνο στο χαρτί, αλλά αντίθετα, είναι ο ακρογωνιαίος 
λίθος και η ίδια η απόδειξη της ευρωπαϊκής δημοκρατίας μας.

3. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένη να αναλάβετε σε σχέση με τη 
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων, ενόψει της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της 
Λισαβόνας; Σε σχέση με σχεδιασμένες πρωτοβουλίες και συνεχιζόμενες 
διαδικασίες, είστε διατεθειμένη να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και 
έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο;

Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου, η διαφάνεια και η συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποτελέσουν τις προτεραιότητές μου. Πιστεύω ότι ένας 
Επίτροπος μπορεί να επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα μόνο όταν εργάζεται στενά με το 
Κοινοβούλιο. Εξάλλου, μια στενή σύμπραξη θα ενισχύσει τη νομιμότητα, την ευθύνη και την 
αποτελεσματικότητα του έργου μου. Επομένως, είμαι απόλυτα αποφασισμένη να εκτελέσω 
και να εφαρμόσω πλήρως τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου, σε όλες τις πτυχές της, ιδίως 
όσον αφορά τη ροή των πληροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να ενισχυθεί η 
ροή των πληροφοριών μεταξύ των δύο αυτών θεσμικών οργάνων μας, καθώς και για να 
εφαρμοστούν πλήρως οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επιπλέον, μία από τις 
προτεραιότητές μου ως Επιτρόπου θα είναι να εξασφαλίσω τη στενή συνεργασία μου με την 
κοινή γνώμη. Η στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τα μέλη του είναι εξ ορισμού ο 
καλύτερος τρόπος συμμετοχής και πληροφόρησής των πολιτών για το έργο και τα οφέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η διοργανική συνεργασία είναι θεμελιώδους σημασίας για τη 
βέλτιστη λειτουργία της ΕΕ. Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο 
ρόλος του Κοινοβουλίου έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο από αυτή την πλευρά. Το γεγονός 
που με ικανοποιεί βαθύτατα, επειδή θεμελιώνει τη δημοκρατική αρχή της ΕΕ, διασφαλίζει 
στα θεσμικά όργανα καλύτερα πολιτικά αποτελέσματα και υπογραμμίζει επιπλέον το γεγονός 
ότι η Επιτροπή είναι υπόλογη ενώπιον του Κοινοβουλίου. Θέλω να δημιουργήσω στενούς 
δεσμούς με το Κοινοβούλιο και ιδίως με τις επιτροπές που δραστηριοποιούνται σε τομείς των 
αρμοδιοτήτων μου. Για τον λόγο αυτόν, θα είμαι διαθέσιμη για να παρίσταμαι τακτικά στις 
συνεδριάσεις των επιτροπών και για να ανταλλάσσω απόψεις ως προς τον καλύτερο τρόπο 
προώθησης των πολιτικών του χαρτοφυλακίου μου. Είμαι πεπεισμένη ότι, μαζί, θα πετύχουμε 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους όσοι έχουν ανάγκη τη βοήθεια μας. Εν 
προκειμένω, ανυπομονώ να συζητήσω τις ιδέες του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη δημιουργία 
του πλαισίου στο οποίο θα εφαρμοστούν οι ενέργειες ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης 
και του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 
214 της ΣΛΕΕ. Επιπλέον, εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες που κατέβαλε το Κοινοβούλιο για 
να εξασφαλίσει την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού, το 2011. Ανυπομονώ να 
συζητήσω με το Κοινοβούλιο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την ενίσχυση της 
ικανότητας αντιμετώπισης των καταστροφών από την ΕΕ, σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ 
του Ιουνίου 2008, και για την εφαρμογή της ρήτρας πολιτικής προστασίας που προβλέπει το 
άρθρο 196 της ΣΛΕΕ. Επιπλέον, προσβλέπω σε συνάντηση με μεμονωμένα μέλη του 
Κοινοβουλίου ή με πολιτικές ομάδες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί μια πραγματική 
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ανταλλαγή απόψεων.

Θέματα σχετικά με τις πολιτικές

4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες που έχετε πρόθεση να επιδιώξετε στο 
πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σας προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη, όπου 
αρμόζει, την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση και τις 
ανησυχίες που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη;

H συγχώνευση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας στο νέο 
χαρτοφυλάκιο «Διεθνής συνεργασία, ανθρωπιστική βοήθεια και αντιμετώπιση της κρίσης» 
αποτελεί θετικό βήμα, επειδή δημιουργεί μια νέα υπηρεσία που προσφέρει στην Επιτροπή τα 
απαραίτητα μέσα για την ενίσχυση του ρόλου της όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης. 
Ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια προσφέρει στο χαρτοφυλάκιο προϋπολογισμό περίπου 800 
εκατ. ευρώ, μεγάλη πείρα και ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων επιτόπου, η πολιτική 
προστασία μπορεί να κινητοποιήσει τους επαγγελματικούς και εξειδικευμένους πόρους των 
κρατών μελών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Η έμφαση 
στην αντίδραση σε περίπτωση καταστροφών εξαρτάται από τις ανάγκες και συνεπάγεται τον 
πλήρη σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών και των αρχών της ουδετερότητας, της 
αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, ως έκφραση της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η οποία δεν μπορεί να εξαρτάται από καμία άλλη εκτίμηση εξωτερικής πολιτικής.

Πέρα από τις ειδικές αποστολές στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, οι κύριες 
προτεραιότητές μου για τα επερχόμενα έτη θα είναι οι εξής:

- δημιουργία προστιθέμενης αξίας με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που απορρέουν 
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και με την ενσωμάτωση στο ίδιο χαρτοφυλάκιο της 
ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας,

- αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων για την αντίδραση στις κρίσεις,
- αύξηση της αποτελεσματικότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχει η ΕΕ,
- ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την πολιτική προστασία.

Ο συνδυασμός των δυνατοτήτων που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας και αυτό το νέο 
χαρτοφυλάκιο θα επιτρέψουν στην Ένωση, τον μεγαλύτερο δωρητή στον κόσμο, να 
μεγεθύνει ακόμη περισσότερο τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραματίζει όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της κρίσης και την ανθρωπιστική βοήθεια εκτός της ΕΕ, καθώς και να 
μεγιστοποιήσει την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις κρίσεις στο εσωτερικό με 
πνεύμα πραγματικής αλληλεγγύης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης, η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει την 
ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία ως αυτοτελείς πολιτικές. Επομένως, 
σκοπεύω να επωφεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να αξιοποιήσω στο έπακρο τα σημεία 
συμπληρωματικότητας που υπάρχουν μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής 
προστασίας, καθώς και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ, για να ενισχύσω ακόμη 
περισσότερο την ευρωπαϊκή αντίδραση στις ανθρωπιστικές κρίσεις, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες διατάξεις της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια.

To Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφοριών και ο μηχανισμός κοινοτικής πολιτικής 
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προστασίας περιλαμβάνονται μεταξύ των επιτευγμάτων της ΕΕ που ανταποκρίνονται σε 
διάφορες κρίσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Όσον αφορά το εσωτερικό σκέλος, θα 
εργαστώ στενά με τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων.

Τα κυριότερα νέα εξωτερικά προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε για την αντιμετώπιση 
των κρίσεων απορρέουν από την παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τη 
συρρίκνωση του ανθρωπιστικού χώρου και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Κρατικοί 
και μη κρατικοί φορείς αθετούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο με συνεχώς αυξανόμενη 
συχνότητα και βία. Οι σεξουαλικές και σεξιστικές βιαιότητες έχουν μετατραπεί σε όργανα 
πολέμου. Η έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων του άμαχου πληθυσμού και των 
ανθρωπιστικών φορέων εκφράζεται με τη μείωση της πρόσβασης στα θύματα των 
συγκρούσεων και, πολλές φορές, καθιστά αδύνατη την αποστολή της βοήθειας στα πιο 
ευάλωτα άτομα.

Θα χρησιμοποιήσω τα μέσα που θα έχω στη διάθεσή μου για να υποστηρίξω σθεναρά σε 
πολιτικό επίπεδο, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον σεβασμό του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου και για να στηρίξω τους εταίρους μας κατά την εφαρμογή των 
μέτρων προστασίας των θυμάτων ένοπλων συγκρούσεων. Επίσης, θα αρχίσω διάλογο με τους 
ηγέτες των ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων για να εξασφαλίσω, στις 
περιπτώσεις που οι φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και οι στρατιωτικές δυνάμεις της 
ΕΕ εργάζονται μαζί, ότι οι αντίστοιχοι ρόλοι τους είναι σαφείς και σεβαστοί ώστε να 
αποτρέψω κάθε σύγχυση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το ανθρωπιστικό έργο.

Είναι πιθανό να αυξηθούν με επιταχυνόμενο ρυθμό η συχνότητα και η ένταση των φυσικών 
καταστροφών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Η διεθνής κοινότητα δωρητών δεν 
είναι πλέον σε θέση να αντιδρά αποτελεσματικά σε όλες αυτές τις καταστροφές. Γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο, ενώ θα φροντίσω ώστε η αντίδρασή μας στις κρίσεις να είναι όσο το 
δυνατό περισσότερο εκτεταμένη και να εφαρμόζεται όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα, θα 
απευθύνομαι τόσο στην ανθρωπιστική βοήθεια όσο και στην πολιτική προστασία για να 
εντατικοποιήσω τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μείωση των 
κινδύνων καταστροφών, αποβλέποντας κυρίως στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
ευάλωτων πληθυσμών και των ικανοτήτων των τοπικών αρχών στις χώρες που είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένες στους κινδύνους. Επομένως, θα εξακολουθήσω να δίνω προτεραιότητα στα 
προγράμματα DIPECHO (Πρόληψη καταστροφών ECHO) και στα μέτρα πρόληψης και 
ετοιμότητας. Στενά συνδεδεμένο με το θέμα της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, είναι 
το καίριο θέμα για το τι γίνεται μετά το ξέσπασμα μιας κρίσης. Θα δώσω προσοχή στη 
μετάβαση από την ανθρωπιστική βοήθεια στην αναπτυξιακή συνεργασία συνδέοντας την 
έκτακτη βοήθεια με την αποκατάσταση και την ανάπτυξη. Στους δύο αυτούς τομείς, θα 
εργαστώ στενά με τον προτεινόμενο Επίτροπο Piebalgs για να εξασφαλίσω ότι η μετάβαση 
αυτή θα γίνει με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο.

Όσον αφορά την πολιτική προστασία, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και τα πρόσφατα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου καθορίζουν τις βασικές προτεραιότητες για την πρόληψη. 
Περιλαμβάνουν τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση των κινδύνων και 
ελάχιστα αναγκαία πρότυπα για την πρόληψη των καταστροφών. Πρέπει να συνεχιστούν οι 
εργασίες για την ενίσχυση της παροχής της συνδρομής πολιτικής προστασίας με την 
ανάπτυξη ενωσιακής ικανότητας ταχείας αντίδρασης, όπως επανειλημμένως έχει ζητήσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Αυτό που έχει επιτευχθεί πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κινητήριος μοχλός για τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας.

Τέλος και κυρίως, αν και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις 
ανάγκες, συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Είναι 
ελάχιστα γνωστό αλλά σημαντικό το γεγονός ότι στη συνολική ανάλυσή της για τις 
ανθρωπιστικές ανάγκες, η Επιτροπή χρησιμοποιεί θεμελιώδεις δείκτες σχετικά με την παιδική 
θνησιμότητα, τον υποσιτισμό, την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη και τον δείκτη 
ανθρώπινης ανάπτυξης βάσει του φύλου για την αξιολόγηση των αναγκών. 
Αποτελεσματικότερη βοήθεια σημαίνει επίσης σημαντικότερη συνεισφορά στη μείωση της 
φτώχειας και, σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας στον τομέα της συνεργασίας για την 
ανάπτυξη, καλύτερα οργανωμένη ένταξη των θυμάτων καταστροφών σε περιβάλλον που 
επιτρέπει τη μείωση της φτώχειας και την κοινωνική ανάπτυξη.

5. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
έχετε πρόθεση να παρουσιάσετε, και σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα; Ποιες 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορείτε να αναλάβετε ιδίως σε σχέση με τις 
συνημμένες στο παρόν προτεραιότητες και τα αιτήματα των επιτροπών που 
πρόκειται να ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό σας; Πώς θα εξασφαλίσετε προσωπικά 
την καλή ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων;

Το 2010 θα είναι ένα έτος καθοριστικό για τους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας και της 
πολιτικής προστασίας. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει ενδιάμεση επανεξέταση της δράσης σχετικά 
με την κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια που καλύπτει επίσης την πολιτική 
προστασία εκτός της ΕΕ. Ο στόχος της ενδιάμεσης επανεξέτασης θα είναι να αξιολογηθεί η 
πρόοδος που έχει σημειωθεί και να προσδιοριστούν τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η αποτελεσματικότητα της παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν αναθεώρηση του 
κανονισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια, ο οποίος ανάγεται στο 1996.

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει την εφαρμογή της απόφασης για τη δημιουργία 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας και του χρηματοδοτικού του μέσου και να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτή. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να συνοδευθούν με 
ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα περιγράφει, ανάλογα 
με τις ανάγκες, τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις.

Επιπλέον, το άρθρο 214 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Σώματος 
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση 
κανονισμού, προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που θα 
καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη λειτουργία του εν λόγω Σώματος. 
Δεδομένου ότι το 2011 έχει ήδη ανακηρυχθεί ως το «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού», το 
χρονοδιάγραμμα της πρότασης για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας θα μπορούσε να εναρμονιστεί ανάλογα.

Θα φροντίσω ώστε η διαδικασία για την προετοιμασία των προτάσεων να διεξαχθεί με όσο το 
δυνατό πιο διαφανή και συμμετοχικό τρόπο.
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Όσον αφορά τις μη νομοθετικές προτάσεις και εν αναμονή του αποτελέσματος της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης του σχεδίου δράσης σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για 
την ανθρωπιστική βοήθεια, στην οποία θα συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα 
αναλάβω την πρωτοβουλία να δημιουργήσω συνεκτικές τομεακές πολιτικές, για παράδειγμα 
σε τομείς όπως η βία έναντι των γυναικών, η υγεία, οι σχέσεις μεταξύ πολιτικών και 
στρατιωτικών και οι εκτιμήσεις των αναγκών, για να αναφέρω μερικές. Στον τομέα της 
πολιτικής προστασίας, θα εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των 
καταστροφών.

Δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης θα εξακολουθήσουν να 
υφίστανται, θα δώσω προτεραιότητα στην ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα της επισιτιστικής 
βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης που θα αποτελέσουν 
αναπόσπαστο μέρος ευρύτερης πολιτικής δέσμης, η οποία θα καλύψει επίσης τα ζητήματα 
ανθρωπιστικής ασφάλειας. Εδώ επίσης, θα εργαστώ στενά με τον προτεινόμενο Επίτροπο 
Piebalgs για να εξασφαλίσω ικανοποιητικό συντονισμό με τις δραστηριότητες στον τομέα της 
ανθρωπιστικής ασφάλειας.


