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VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED

EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSTIKULE

Rumiana JELEVA

(Rahvusvaheline koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamine)

Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus 

1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel 
ja Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest 
vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa 
Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, 
praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis?

Nii mu akadeemiline ja tööalane taust kui ka senine tegevus poliitikuna näitavad minu 
pühendumust Euroopa ühisele eesmärgile. Bulgaaria välisministrina – ja enne seda Euroopa 
Parlamendi liikmena – oli alati üks mu prioriteete tihendada ELi ja liikmesriikide koostööd 
ning olla Euroopa veendunud eestkõneleja. Olen veendunud, et me kõik saame kasu tugevast 
ja ühtsest EList. Sellest veendumusest lähtusin ma välisministrina ning see läbib punase 
niidina mu poliitilist minevikku ja haridusteed. Olen alati uskunud, et meie, eurooplased, 
suudame saavutada edu ainult koostööd tehes.

Pärast 1989. aastal toimunud suuri muutusi ja raudse eesriide langemist olin tänulik, et sain 
tänu stipendiumile võimaluse õppida ELis. Sellest alates olen pidanud oma kohustuseks 
töötada selle nimel, et ka minu kodumaa kuuluks Euroopa Liitu. Vaadates tagasi oma 
poliitikukarjäärile, näen selget seost oma tegevuse vahel üliõpilaspäevil ja praegu. Lisaks 
sotsioloogiaõpingutele on minusse oma jälje jätnud ka aeg Euroopa õpingute ja sotsioloogia 
lektorina. Mind innustasid kogu Euroopast pärit noortega peetud arutelud ELi ja sellega 
seotud sotsiaalsetel teemadel. Mõistsin selgemalt kui kunagi varem, et Euroopa idee on ajatu 
ning meie, poliitikud ja otsuste tegijad, peame vastama nooremate põlvkondade ootustele.

Üliõpilastega peetud arutelude tulemusel sai minust Bulgaarias reforme ja muudatusi 
propageeriva kodanikuliikumise kaasasutaja. Liikumise nimi oli „Bulgaaria teel Euroopa 
suunas” ja juba selles nimes peitub seos Euroopaga.  Kodanikuliikumisest sai poliitiline partei 
ja mina kandideerisin esimestel oma kodumaal toimunud Euroopa Parlamendi valimistel. 
Mind on valitud kahel korral Euroopa Parlamenti ja see on kahtlemata mu senise karjääri 
tipphetki. Parlamendi liikmeks oleku ajal olen kogunud väärtuslikke kogemusi rahvusvahelise 
koostöö alal, osaledes missioonidel sellistes riikides nagu Egiptus, Gruusia ja Ukraina.
Vaadates tagasi, pean ütlema, et Euroopa asja ajamine on alati olnud minu peamine stiimul ja 
liikumapanev jõud. Olles kasvanud üles riigis, kus inimesed võitlesid aastakümneid vabaduse 
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ja demokraatia eest, olen alati uskunud Euroopasse. Olen alati uskunud, et meil on ühine 
eesmärk, mis on tähtsam kui meie üksikeesmärgid. Koos tegutsedes on meil võimalik midagi 
muuta. Bulgaaria valitsus esitas mu Euroopa Komisjoni liikme kandidaadiks – aluslepingute 
täitmise eest vastutajaks – just minu kindla veendumuse tõttu. Ootan kannatamatult võimalust 
osaleda Euroopa Liidu arengus ja anda oma panus selle protsessi edusse. Eelnevat silmas 
pidades on mul hea meel, et president Barroso on usaldanud mulle rahvusvahelise koostöö, 
humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku tähtsa ametikoha. See ametikoht peegeldab Euroopa 
üldarusaama solidaarsusest, koostööst ja dialoogist ning vastab seega täielikult minu 
ettekujutusele ja arusaamale Euroopast.

Kinnitan, et volinikuna lähtun ainult meie ühistest huvidest Euroopas. Luban täielikult järgida 
ELi lepingu artikli 17 lõiget 3. Volinike käitumisjuhendi kohaselt olen täitnud majanduslike 
huvide deklaratsiooni ja muudatuste korral luban seda ajakohastada. Luban täielikult austada 
ELi toimimise lepingu artiklit 245, et tagada sõltumatus ning volinike käitumisjuhendis 
sätestatud põhimõtete ja nõuete järgimine. Luban vältida olukordi, kus võiks sattuda kahtluse 
alla mu sõltumatus, erapooletus ja kättesaadavus komisjonile.

Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast 
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma 
osakondade tegevusega?

Volinike kolleegiumi liikmena pean oma ülesandeks Euroopa ühiste huvide ausameelset 
kaitsmist. Kolleegium on keskse tähtsusega Euroopa poliitika üldsuuna ja seisukohtade 
väljatöötamisel. See on komisjoni poliitiline süda. Pean seetõttu väga tähtsaks arutada alati 
kõiki küsimusi oma kolleegidega kolleegiumis avatult ja õiglaselt. Meil on ühine vastutus ja 
meie üle tuleb otsustada meie jõupingutuste järgi Euroopa kodanike huvide teenimisel. 
Seetõttu jälgin tähelepanelikult arutelusid kõikidel teemadel ja teen koostööd ning vajaduse 
korral sekkun, püüdes alati tegutseda kollegiaalsuse ja erapooletuse põhimõttest lähtuvalt. 
Humanitaarabi ja kriisiohjamise volinikuna on mu eesmärk suurendada teadlikkust nendest 
tähtsatest Euroopa poliitikavaldkondadest. Luban anda oma parima, et tutvustada neid 
valdkondi kolleegiumile.

Usun, et suudame edasi liikuda ja saavutada paremaid poliitilisi tulemusi ainult dialoogi 
kaudu. See on üks Euroopa mõttevabaduse peamisi edusamme ja ma usun, et uus kolleegium 
on selle veenvaks näiteks. Ootan pikisilmi võimalust teha tihedat koostööd uue asepresidendi 
ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga. Koos tema ja arengu ning laienemise 
ja naabruspoliitika volinikega teen kõik, et esindada Euroopa huve kogu maailmas. Samuti 
teen tihedat koostööd siseasjade volinikuga, kelle ülesandeks on tegeleda kriisiohjamisega 
Euroopa Liidus, ja teiste komisjoniliikmetega, kes vastutavad komisjoni hallatavate 
kriisiohjamise vahendite eest. Meie valdkondade ametiülesandeid tuleb veel täpsustada, kuid 
olen veendunud, et lähtudes kollegiaalsuse põhimõttest, tagame ELi piisava esindatuse 
maailmas ning ELi tõhusa abi kriiside korral.

Tänu parlamendis omandatud kogemustele tean omast käest, kuidas parlament ja komisjon 
saavad kõige paremini koos töötada. Põlen soovist seda koostööd ka praktikas rakendada ja 
tööle asuda. Minu kogemused välisministrite nõukogus aitavad mul parandada koostööd 
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parlamendiga, sest mul on vilumus ELi otsustusprotsessi üksikasjades. Tahaksin rõhutada, et 
parlamendi panus on alati teretulnud ja see on meie koostöö aluseks. Võtan loomulikult 
täieliku poliitilise vastutuse oma pädevusvaldkonda kuuluvate komisjoni talituste tegevuse 
eest.

Kinnitan teile, et minu tulevase kabineti ja talituste suhted minuga põhinevad lojaalsusel, 
usaldusel, läbipaistvusel, teabevahetusel ja vastastikusel abistamisel. Nad töötavad sageli väga 
rasketes tingimustes, et võidelda inimsuse põhimõtete eest. Usun, et ELis nõustub sellega 
igaüks, ja volinikuna luban teha kõik, mis minu võimuses, et neid toetada.

Minu eesmärk on konstruktiivne ja viljakas poliitiline dialoog kahe Euroopa keskse 
institutsiooni vahel. Parlamendil kui ainsal otse valitud Euroopa institutsioonil on seega 
keskne roll ELi otsustusprotsessis ning ma luban seda alati silmas pidada. Soovin, et meie 
koostöö aluseks oleks avatus, läbipaistvus, vastastikune usaldus ja korrapärane teabevahetus. 
Euroopa Parlamendi demokraatlik järelevalve ei eksisteeri ainult paberil, vastupidi: see on 
Euroopa demokraatia nurgakivi ja parim tõend.

3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse 
suurendamise, koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud 
algatuste ja taotluste tõhusate järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu 
jõustumist? Kas olete seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate 
menetlustega valmis edastama parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente 
kui nõukogule?

Kui minust saab volinik, kuuluvad läbipaistvus ja koostöö Euroopa Parlamendiga minu 
prioriteetide hulka. Usun, et volinikuna on võimalik olla edukas ainult siis, kui teha 
parlamendiga tihedat koostööd. Tihe partnerlus ainult suurendab minu töö õiguspärasust ja 
tõhusust ning minu vastutust. Seetõttu on minu ülesandeks täielikult rakendada ja kohaldada 
raamlepingu sätteid kõikides valdkondades, eelkõige teabevahetuse alal, et tagada läbipaistvus 
ja parandada info liikumist meie institutsioonide vahel ning kindlustada Lissaboni lepingu 
sätete igakülgne täitmine. Üks minu prioriteete volinikuna on tihedate sidemete loomine 
avalikkusega. Tihe koostöö parlamendi ja selle liikmetega on enesestmõistetavalt parim viis 
kodanike kaasamiseks ning nende teavitamiseks Euroopa Liidu tegemistest ja eelistest.

Tahaksin korrata, et institutsioonidevaheline koostöö on ELi optimaalse toimimise tagamise 
nurgakivi. Lissaboni lepingu jõustumine suurendas veelgi parlamendi rolli. Ma ainult tervitan 
seda, sest nii toonitatakse ELi demokraatlikke põhimõtteid, tagatakse institutsioonide paremad 
poliitilised tulemused ning kinnitatakse veel kord tõsiasja, et komisjon peab andma oma 
tegevusest aru parlamendile. Soovin luua tihedad sidemed parlamendiga ja eelkõige nende 
komisjonidega, kelle tegevus hõlmab minu vastutusala. Püüan seetõttu olla alati kättesaadav, 
kui mul palutakse osaleda mõnel komisjoni koosolekul ja vahetada mõtteid selle üle, kuidas 
kõige paremini edendada minu tegevusvaldkonna poliitikat. Olen veendunud, et koos 
saavutame abi vajavate inimeste jaoks parima tulemuse. Sellega seoses ootan arutelu 
parlamendi ideede üle ELi humanitaarabioperatsioonide elluviimise raamistiku ja Euroopa 
vabatahtliku humanitaarabikorpuse loomise alal, nagu sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 214. Hindan kõrgelt parlamendi panust, et 2011. aasta kui Euroopa vabatahtliku 
tegevuse aasta oleks edukas. Samuti ootan Euroopa Parlamendi 2008. aasta juuni 
resolutsiooni kohast arutelu parlamendiga meie edusammude üle ELi katastroofidele 
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reageerimise suutlikkuse tugevdamise valdkonnas ning ELi toimimise lepingu artikli 196 
kohase kodanikukaitse rakendamise üle. Et meie mõttevahetus oleks sisukas, ootan 
individuaalseid kohtumisi parlamendisaadikute ja fraktsioonidega.

Poliitikaga seotud küsimused

4. Millised on kolm peamist prioriteeti / peamised prioriteedid, mida kavatsete oma 
kavandatavas valdkonnas edendada, võttes vajaduse korral arvesse rahandus-, 
majandus- ja sotsiaalset kriisi ning säästva arenguga seotud probleeme?

Humanitaarabi ja kodanikukaitse koondamine uude rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja 
kriisiohjamise tegevusvaldkonda on tervitatav, sest nii luuakse üks ühtne talitus, mis annab 
komisjonile vajalikud vahendid, et tõhustada kriisiohjamist. Humanitaarabi valdkonna eelarve 
on umbes 800 miljonit eurot, samuti tegutsevad selles valdkonnas kogenud asjatundjad ja 
rahvusvahelised eksperdid kohapeal. Eriolukorras nii ELis kui ka sellest väljaspool on 
kodanikukaitse käsutuses liikmesriikide elukutselised eriüksused. Katastroofidele 
reageerimise korral keskendutakse vajadustele ning austatakse inimlikkuse, neutraalsuse, 
erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtet kui ELi solidaarsuse väljendust, mida ei allutata 
välispoliitilistele kaalutlustele.

Lisaks erimissioonidele rahvusvahelise koostöö valdkonnas on minu tulevikuprioriteedid 
järgmised:

- luua lisaväärtust, kasutades Lissaboni lepingust ning humanitaarabi ja kodanikukaitse 
valdkondade ühendamisest tulenevaid võimalusi;

- lahendada kriisiohjamise valdkonnas tekkivad välispoliitilised ülesanded;
- suurendada ELi humanitaarabi tõhusust;
- parandada kodanikukaitse alast koostööd Euroopas.

Lissaboni lepingu ja uue tegevusvaldkonna pakutavad võimalused aitavad ELil kui maailma 
suurimal abiandjal veelgi kindlustada oma juhtpositsiooni maailmas nii kriisiohjamise kui ka 
humanitaarabi valdkonnas ning maksimeerida ELi suutlikkust reageerida kohalikele kriisidele 
praktilise ühismeele vaimus.

Lissaboni lepingus tunnustatakse esmakordselt Euroopa ajaloos humanitaarabi ja 
kodanikukaitset iseseisvate poliitikavaldkondadena. Kavatsen seetõttu kasutada võimalust 
saada võimalikult suurt kasu humanitaarabi ja kodanikukaitse ning komisjoni ja ELi 
liikmesriikide vastastikkusest täiendavusest, et veelgi tõhustada Euroopa reageerimist 
humanitaarkriisidele kooskõlas Euroopa konsensusega humanitaarabi valdkonnas.

Järelevalve- ja teabekeskus ning ühenduse kodanikukaitse mehhanism on head näited ELis 
saavutatud edust: neid kasutatakse erinevatele kriisidele reageerimiseks nii ELis kui ka 
väljaspool. ELi sisestes küsimustes teen tihedat koostööd siseasjade volinikuga.

Kriisiohjamise valdkonnas tekkivad peamised välispoliitilised ülesanded tulenevad
rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisest, humanitaarruumi vähenemisest ja 
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kliimamuutuste mõjust. Nii riiklikud kui ka valitsusvälised osalejad rikuvad rahvusvahelist 
humanitaarõigust üha sagedamini ja üha rängemalt. Seksuaalkuriteod ja sooline vägivald on 
muutunud sõjapidamisvahenditeks. Võitluses mitteosalejate ja humanitaarabi andjate õiguste 
ignoreerimine tähendab, et võimalused konfliktiohvreid aidata on vähenenud, muutes 
mõnikord kõige kaitsetumate aitamise võimatuks.

Kasutan oma käsutuses olevaid vahendeid, et poliitilisel tasandil koos Euroopa Parlamendiga 
tulemuslikult seista rahvusvahelise humanitaarõiguse austamise eest ja toetada meie 
partnereid relvastatud konfliktide ohvrite kaitsmisel. Kavatsen samuti asuda dialoogi Euroopa 
poliitiliste ja sõjaväeliste liidritega, et tagada olukordades, kus ELi humanitaarabi andjad ja 
ELi sõjalised jõud tegutsevad koos, asjaomaste osalejate rollide selge määratlemine ja nende 
rollide täitmine, et vältida piiride ähmastumist, mis võiks ohustada humanitaarülesannete 
täitmist.

Kliimamuutuste tõttu on tõenäoline, et loodusõnnetused sagenevad ja muutuvad veelgi 
rängemaks. Rahvusvahelised abiandjad ei suuda enam kõikidele katastroofidele tulemuslikult 
reageerida. Seetõttu tagan, et reageerime katastroofidele nii ulatuslikult kui võimalik ja 
maksimaalselt tulemuslikult. Kasutan humanitaarabi ja kodanikukaitset, et tõhustada Euroopa 
Liidu jõupingutusi katastroofiohu vähendamisel. Minu eesmärk on eelkõige suurendada 
kaitsetute elanikkonnarühmade vastupanuvõimet ja kohalike ametiasutuste suutlikkust 
katastroofialdistes riikides. Ka minu prioriteet on DIPECHO programmid (suurõnnetusteks 
valmisolek) ning valmisoleku- ja vältimismeetmed. Katastroofiohu vähendamisega on seotud 
keskne küsimus: mis juhtub, kui meid tabab kriis? Kavatsen pöörata tähelepanu sellele, kuidas 
siirduda humanitaarabilt arengukoostööle, kaasates pääste- ja taastustööd ning arengukoostöö. 
Mõlemas valdkonnas teen tihedat koostööd volinikukandidaat Piebalgsiga, et tagada 
võimalikult sujuv üleminek.

Kodanikukaitse prioriteedid on esitatud Stockholmi programmis ja hiljutistes nõukogu 
järeldustes. Nende hulka kuuluvad riskihindamise suuniste ja suurõnnetuste ennetamise 
miinimumnõuete väljatöötamine. Tuleb jätkata tööd, et parandada kodanikukaitseabi 
kättesaadavust ELi kiirreageerimismehhanismi arendamise abil, nagu korduvalt taotletud 
Euroopa Parlamendis.

Juba saavutatut tuleks kasutada hüppelauana meie käsutuses olevate vahendite edasisel 
moderniseerimisel.

Viimase olulise aspektina rõhutaksin, et kuigi humanitaarabi andmisel tuleb lähtuda ainult 
vajadustest, aitab see kaasa aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele. On väheteada, 
kuid tähtis tõsiasi, et komisjon kasutab oma üleilmsete humanitaarvajaduste analüüsi 
tegemisel vajaduste hindamiseks järgmisi põhinäitajaid: laste suremus, alatoitumus, 
juurdepääs tervishoiuteenustele ja soospetsiifiline inimarenguindeks. Tõhusam abi tähendab 
ühtlasi suuremat panust vaesuse vähendamisse ning koostöös meie kolleegidega 
arengukoostöö alal ka katastroofiohvrite paremini korraldatud kaasamist sellise elukeskkonna 
loomisse, mis võimaldab vaesust jätkusuutlikult vähendada ja soodustab sotsiaalset arengut.

5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja mitteseotud algatusi kavatsete 
esitada ning milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil 
võimalik võtta eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetide ja taotlustega, 
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mis on lisatud käosolevale dokumendile ning mis kuuluvad Teie 
vastutusvaldkonda? Kuidas Te isiklikult tagaksite õigusakti ettepanekute kõrge 
kvaliteedi?

2010. aasta on oluline aasta humanitaarabi ja kodanikukaitse valdkonnas. Komisjon koostab 
vahekokkuvõtte konsensuse kohta humanitaarabi valdkonnas. See konsensus hõlmab ka 
kodanikukaitset väljaspool ELi. Vahekokkuvõtte eesmärk on hinnata, kui kaugele me oleme 
jõudnud ja milliseid lisameetmeid oleks vaja võtta, et humanitaarabi andmise tõhusust veelgi 
suurendada. Nende meetmete hulka võiks kuuluda 1996. aasta humanitaarabi määruse 
läbivaatamine.

Samuti peab komisjon andma hinnangu kodanikukaitse mehhanismi kehtestamise otsuse ja 
selle rahastamisvahendi rakendamisele ning esitama asjakohase aruande. Eelneva tulemusena 
võiks komisjon esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatise, milles kavandatakse 
tulevased õigusaktide ettepanekud.

ELi toimimise lepingu artiklis 214 on sätestatud, et asutatakse Euroopa vabatahtlik 
humanitaarabikorpus. Komisjon ülesanne on esitada ettepanek, et Euroopa Parlament ja 
nõukogu saaksid võtta vastu määruse, millega nähakse ette humanitaarkorpuse põhikiri ja 
töökord. Kuna 2011. aasta on kuulutatud Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks, oleks sobiv 
aeg esitada ettepanek Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse asutamise määruse kohta.

Luban tagada, et ettepanekute koostamise protsess on võimalikult läbipaistev ja sellesse 
kaasatakse kõik huvirühmad.

Muude ettepanekute jaoks ja enne tegevuskava „Euroopa konsensus humanitaarabi 
valdkonnas” vahekokkuvõtte valmimist on mul kavas välja töötada järjekindel valdkondlik 
poliitika näiteks sellistes valdkondades nagu sooline vägivald, tervishoid, tsiviilsektori ja 
sõjaväe vahelised suhted ning vajaduste hindamine. Kodanikukaitse valdkonnas töötatakse 
välja suurõnnetuste vältimise suunised.

Arvestades, et ülemaailmse toidukriisi mõju püsib, on minu prioriteediks töötada välja 
humanitaarkriisides antava toiduabi poliitika. See oleks osa ulatuslikumatest meetmetest, mis 
hõlmavad ka toiduga kindlustatust. Teen ka selles valdkonnas tihedat koostööd 
volinikukandidaat Piebalgsiga, et tagada toiduga kindlustatuse meetmete vajalik 
kooskõlastamine.


