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KOMISSAARIEHDOKKAAN VASTAUKSET 

EUROOPAN PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Rumiana JELEVA

(Kansainvälinen yhteistyö, humanitaarinen apu ja 
kriisinhallintatoimet)

Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen 
riippumattomuus

1. Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 
tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 
ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Mitä takeita 
riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten 
varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa 
kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa?

Niin akateeminen ja ammatillinen taustani kuin poliittinen uranikin osoittavat, että olen 
omistautunut Euroopan asialle. Palvellessani Bulgarian ulkoministerinä ja sitä ennen 
Euroopan parlamentin jäsenenä yhtenä ensisijaisista tavoitteistani oli aina tiivistää EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja ajaa vahvasti Euroopan asiaa. Olen vakuuttunut siitä, että 
vahva ja yhtenäinen EU on meidän kaikkien etu. Tämä vakaumus on ohjannut työtäni 
ulkoministerinä. Se on mielestäni myös ohjannut kaikkea poliittista toimintaani ja 
koulutustani. Olen aina uskonut, että me eurooppalaiset voimme menestyä vain, jos toimimme 
yhteistyössä.

Vuoden 1989 suurten muutosten ja rautaesiripun murtumisen jälkeen arvostin suuresti 
mahdollisuutta opiskella EU:ssa apurahan turvin. Siitä lähtien olen pitänyt eräänlaisena 
velvollisuutena toimia sen hyväksi, että kotimaani pääsee Euroopan unioniin. Tarkastellessani 
poliittista uraani näen selkeän linjan opiskeluajoistani tähän päivään. Sosiologian opintojeni 
jälkeen toimin Eurooppa-opintojen ja sosiologian opintojen luennoitsijana, mikä on 
vaikuttanut minuun suuresti. Mahdollisuus keskustella EU:sta ja EU:hun liittyvistä 
yhteiskunnallisista kysymyksistä kaikkialta Euroopasta tulleiden nuorten opiskelijoiden 
kanssa oli minulle suuri innoituksen lähde. Tulin entistäkin vakuuttuneemmaksi siitä, että 
Eurooppa-aate on ajaton ja että meidän politiikkojen ja päätöstentekijöiden on lunastettava 
nuorempien sukupolvien odotukset.

Opiskelijoitteni kanssa käymieni keskustelujen seurauksena olin mukana perustamassa 
kansalaisliikettä, joka vaati uudistuksia ja parannuksia kotimaassani. Liikkeen yhteys 
Eurooppaan vahvistettiin jo sen nimessä ”Bulgarian eurooppalainen kehitys”. 
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Kansalaisliikkeestä tuli lopulta puolue, ja olin ehdokkaana ensimmäisissä kotimaassani 
järjestetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Se, että minut on valittu sittemmin kahdesti ja 
että olen palvellut Euroopan parlamentissa, on epäilemättä työelämäni tähänastisia 
huippuhetkiä. Sain parlamentissa arvokasta kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä 
käydessäni työmatkoilla useissa maissa, kuten Egyptissä, Georgiassa ja Ukrainassa.
Tarkastellessani menneisyyttäni minun on pakko sanoa, että juuri Eurooppa-aate on saanut 
minut liikkeelle ja ollut aina tärkein motivaationi lähde. Kasvoin maassa, jossa ihmiset 
taistelivat vapauden ja demokratian puolesta vuosikymmeniä. Olen aina uskonut Eurooppaan 
ja yhteiseen eurooppalaiseen aatteeseen, joka on yksityisiä aatteitamme suurempi. Voimme 
vaikuttaa asioihin yhdessä. Juuri tämän vakaumukseni ansiosta Bulgarian hallitus nimesi 
minut ehdokkaaksi Euroopan komissioon, joka on perussopimusten valvoja. Olen innokas 
osallistumaan Euroopan yhdentymiskehitykseen ja tekemään oman osani sen onnistumiseksi. 
Olenkin hyvin iloinen, että puheenjohtaja Barroso antoi vastuulleni tärkeän salkun, 
kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan 
komissaarin salkun.  Salkku kuvastaa eurooppalaisia yhteisvastuun, yhteistyön ja 
vuoropuhelun periaatteita, ja vastaa näin täysin näkemystäni ja ymmärrystäni Euroopasta.

Vakuutan, että toimintaani komission jäsenenä ohjaa yksinomaan Euroopan yhteinen etu. 
Tulen noudattamaan toiminnassani Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan 3 kohtaa. Olen tehnyt selvityksen sidonnaisuuksistani toimintasääntöjen mukaisesti, 
ja olen sitoutunut päivittämään sitä tilanteen muuttuessa. Aion myös asianmukaisesti 
kunnioittaa EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 artiklaa sekä komission jäsenten 
toimintasääntöihin sisältyviä riippumattomuuden periaatetta, eettisiä periaatteita ja muita 
vaatimuksia. En aio joutua sellaiseen asemaan tai tilanteisiin, joissa voisi olla kyseenalaista, 
voinko toimia riippumattomasti ja puolueettomasti ja olla komission käytettävissä.

Tehtävien hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa

2. Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte 
olevanne vastuussa ja vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja 
osastojenne toiminnasta?

Näen asemani komission kollegion jäsenenä Euroopan yhteisen edun vilpittömänä 
puolestapuhujana. Kollegiolla on keskeinen merkitys Euroopan unionin politiikan yleisen 
suunnan ja tulevaisuudennäkymien muovaajana. Se on komission poliittinen sydän. Sen 
vuoksi pidän erittäin tärkeänä, että keskustelemme jatkuvasti kollegiossa virkatovereideni 
kanssa kaikista kysymyksistä avoimesti ja rehellisesti. Noudatamme kollegisen vastuun 
periaatetta, ja toimintamme Euroopan kansalaisten etujen ajamiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla punnitaan. Sen vuoksi tulen seuraamaan tiiviisti keskustelua kaikista kysymyksistä ja 
olemaan vuorovaikutuksessa virkatovereihini sekä puuttumaan tarvittaessa parhaani mukaan 
asioihin aina hyvässä kollegiaalisuuden hengessä ja puolueettomasti. Humanitaarisesta avusta 
ja kriisinhallintatoimista vastaavana komissaarina aion vakaasti lisätä tietoisuutta näistä 
tärkeistä EU-politiikoista ja tulen tekemään parhaani edistääkseni niitä kollegiossa.

Uskon, että vain vuoropuhelun kautta voimme edetä ja onnistua poliittisissa tavoitteissamme. 
Vuoropuhelu on yksi eurooppalaisen vapaan ajattelun saavutuksista, ja olen vakuuttunut, että 
uusi kollegio tulee olemaan siitä hyvä esimerkki. Odotan innolla pääsyä tekemään tiiviistä 
yhteistyötä uuden varapuheenjohtajan ja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean 
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edustajan kanssa. Olen sitoutunut yhdessä hänen ja kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaarin 
sekä laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaavan komissaarin kanssa vaalimaan 
Euroopan etua menestyksellisesti koko maailmassa. Tulen myös tekemään tiivistä yhteistyötä 
unionin sisäisestä kriisinhallinnasta vastaavan sisäasioiden komissaarin sekä muiden 
komission jäsenten kanssa, jotka vastaavat komission hallinnoimista lukuisista kriiseihin 
vastaamiseen tarkoitetuista välineistä. Vaikka keskinäisessä työnjaossamme on vielä 
selkeytettävää, olen vakuuttunut, että pystymme kollegiaalisuuden hengessä edustamaan 
EU:ta parhaalla mahdollisella tavalla kansainvälisellä näyttämöllä ja antamaan tehokkaasti 
apua kriisitilanteissa.

Koska minulla on omakohtaista kokemusta parlamentista, tiedän, miten parlamentti ja 
komissio voivat työskennellä yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla. Odotan tätä yhteistyötä 
innokkaasti. Myös kokemukseni ulkoministerineuvostosta edistää yhteistyön sujumista 
parlamentin kanssa, koska olen hyvin perehtynyt päätöksentekoprosessin yksityiskohtiin 
EU:ssa. Tässä kohdassa haluaisin korostaa, että parlamentin panos on aina tervetullut, ja se 
tulee olemaan yhteistyömme perustana. On sanomattakin selvää, että otan täyden poliittisen 
vastuun toimivaltaani kuuluvista komission yksiköiden toimista.

Haluan vakuuttaa teille, että suhteeni tulevaan kabinettiini sekä yksikköihini perustuvat 
lojaaliuteen, luottamukseen, avoimuuteen, kaksisuuntaiseen tiedonkulkuun ja keskinäiseen 
avunantoon. He tekevät työtään usein hyvin hankalissa olosuhteissa inhimillisyyden asialla. 
Uskon, että kaikki EU:ssa tietävät tämän. Komissaarina aion tehdä kaikkeni heidän 
tukemisekseen.

Olen täysin sitoutunut rakentavaan ja hedelmälliseen poliittiseen vuoropuheluun kahden 
keskeisen EU:n toimielimen välillä. Tulen myös ottamaan asianmukaisesti huomioon 
Euroopan parlamentin aseman – ainoana suoraan valittuna EU:n toimielimenä sillä on 
luonnostaan merkittävä painoarvo EU:n politiikanteossa. Sen vuoksi pyrin yhteistyöhön, joka 
perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, keskinäiseen luottamukseen ja säännölliseen 
tietojenvaihtoon. Parlamentin harjoittama demokraattinen valvonta ei ole vain sanoja 
paperilla, vaan se on todiste eurooppalaisesta demokratiastamme ja sen kulmakivi.

3. Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja 
toiveiden tehokkaaseen seurantaan myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
huomioon ottaen? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja 
käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille 
tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Jos minusta tulee komission jäsen, avoimuus ja yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa tulee 
olemaan yksi ensisijaisista tavoitteistani. Uskon, että komissaarina on mahdollista menestyä 
ainoastaan silloin, kun tekee tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Läheinen kumppanuus 
osaltaan vahvistaisi työni legitiimiyttä, vastuuvelvollisuutta ja tehokkuutta. Olen sen vuoksi 
sitoutunut panemaan puitepäätöksen säännökset täysimääräisesti täytäntöön ja soveltamaan 
niitä kokonaisuudessaan, erityisesti tiedonkulun osalta, läpinäkyvyyden varmistamiseksi, 
toimielintemme välisen tiedonkulun parantamiseksi ja Lissabonin sopimuksen säännösten 
täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi yksi ensisijaisista tavoitteistani komissaarina tulee olemaan 
tiivis yhteydenpito kansalaisiin. Tiivis yhteistyö parlamentin ja sen jäsenten kanssa on 
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luonnostaan paras tapa saada kansalaiset osallistumaan Euroopan unionin toimintaan ja 
tiedottaa heille EU:n toimista ja eduista.

Haluaisin toistaa, että toimielinten välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta voimme 
varmistaa, että EU toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Parlamentin asema lujittuu 
entisestään Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Pidän sitä erittäin tervetulleena 
kehityksenä, koska se korostaa demokratian periaatetta EU:ssa sekä varmistaa, että 
toimielimet tekevät parempaa politiikkaa. Siinä korostuu myös se, että komissio on 
vastuuvelvollinen parlamentille. Haluan luoda tiiviit yhteydet parlamenttiin ja erityisesti 
niihin valiokuntiin, jotka käsittelevät vastuualueeseeni kuuluvia asioita. Olen siis sitoutunut 
olemaan säännöllisesti käytettävissä valiokunnan kokouksissa ja vaihtamaan näkemyksiä siitä, 
miten voimme parhaiten edistää salkkuuni kuuluvia politiikkoja. Olen vakuuttunut siitä, että 
yhdessä pystymme parhaiten auttamaan niitä, jotka tarvitsevat apuamme. Odotankin erityisen 
innostuneena parlamentin ajatuksia siitä, millaiset puitteet määritetään unionin humanitaarisen 
avun operaatioille ja Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukoille EU:n toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 214 mukaisesti. Lisäksi arvostan suuresti parlamentin osuutta Euroopan 
vapaaehtoistyön teemavuoden 2011 onnistumiseksi. Odotan myös pääseväni keskustelemaan 
parlamentin kanssa edistymisestämme EU:n katastrofivalmiuden lujittamisessa EP:n 
kesäkuussa 2008 antaman päätöslauselman mukaisesti sekä EU:n toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 196 artiklassa tarkoitetun pelastuspalvelun järjestämisestä. Odotan myös 
pääseväni tapaamaan yksittäisiä Euroopan parlamentin jäseniä ja poliittisia ryhmiä todellista 
näkemysten vaihtoa varten.

Poliittiset kysymykset

4. Mitkä ovat tärkeimmät kolme tavoitetta, joihin aiotte pyrkiä ehdotettujen 
tehtävienne yhteydessä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon rahoitus- ja 
talouskriisi sekä sosiaalinen kriisi sekä kestävään kehitykseen liittyvä huoli?

Humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun yhdistäminen uuteen salkkuun, joka siis sisältää 
kansainvälisen yhteistyön, humanitaarisen avun ja kriisinhallintatoimet, on tervetullut muutos, 
koska näin saadaan koottua yhteen resurssit, joiden avulla komissio pystyy lujittamaan 
asemaansa kriisinhallinnan alalla. Humanitaariseen apuun on käytettävissä noin 800 
miljoonan euron määrärahat, vankkaa asiantuntemusta ja kentällä toimivien asiantuntijoiden 
kansainvälinen verkosto, minkä lisäksi pelastuspalvelu voi mobilisoida jäsenvaltioiden 
ammattitaitoista erityishenkilöstöä hätätilanteessa niin EU:ssa kuin EU:n ulkopuolellakin. 
Tarpeisiin perustuvassa katastrofiavussa noudatetaan täysimääräisesti inhimillisyyden, 
tasapuolisuuden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteita niin kuin EU:n 
yhteisvastuuseen kuuluu eikä näissä toimissa oteta huomioon muita ulkopoliittisia näkökohtia.

Kansainväliseen yhteistyöhön kuuluvien erikoistehtävien lisäksi ensisijaiset tavoitteeni 
tuleville vuosille ovat seuraavat:

- lisäarvon tuottaminen hyödyntämällä mahdollisuudet, joita Lissabonin sopimus sekä 
humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun yhdistäminen samaan salkkuun tarjoavat,

- kriisinhallinnan ulkoisiin haasteisiin vastaaminen,
- EU:n humanitaarisen avun tehokkuuden lisääminen,
- Euroopan pelastuspalveluyhteistyön lujittaminen.
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Lissabonin sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet ja tämän uuden salkun sisältö antavat 
unionille maailman suurimpana avunantajana tilaisuuden edelleen kasvattaa johtoasemaansa 
sekä kriisinhallinnassa että humanitaarisessa avussa EU:n ulkopuolella ja maksimoida EU:n 
kyky vastata kriiseihin kotona käytännön yhteisvastuun hengessä.

Ensimmäistä kertaa Euroopan historiassa Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan 
humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu itsenäisiksi politiikoiksi. Sen vuoksi tarkoituksenani on 
tarttua tähän mahdollisuuteen hyödyntää kaikelta osin sitä, että humanitaarinen apu ja 
pelastuspalvelu täydentävät toisiaan, sekä sitä, että komission ja EU:n jäsenvaltioiden 
toiminta on toisiaan täydentävää, ja lujittaa entisestään EU:n reagointia humanitaarisiin 
kriiseihin humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen vastaavien säännösten 
mukaisesti.

EU:n menestystarinoihin kuuluvat seuranta- ja tiedotuskeskus sekä yhteisön 
pelastuspalvelumekanismi vastaavat monenlaisiin kriiseihin sekä EU:n sisä- että ulkopuolella. 
Silloin kun on kyse sisäasioista, tulen tekemään tiivistä yhteistyötä sisäasiain komissaarin 
kanssa.

Kriisinhallinnan keskeiset ulkoiset haasteet johtuvat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden
loukkauksista, humanitaarisen toimintatilan kutistumisesta ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta. Sekä valtiolliset että valtiosta riippumattomat toimijat jättävät kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden huomioimatta yhä useammin ja väkivaltaisemmin. Seksuaalisista ja 
sukupuoleen perustuvista hirmuteoista on tullut sodankäyntimenetelmiä. Taisteluihin 
osallistumattomien ja humanitaaristen toimijoiden oikeuksien kunnioituksen puute on 
merkinnyt, että mahdollisuudet päästä auttamaan konfliktien uhreja ovat heikentyneet jopa 
niin paljon, että apu ei ajoittain tavoita kaikkein haavoittuvimpia.

Tulen käyttämään kaikkia käytössäni olevia keinoja ajaakseni poliittisella tasolla yhteistyössä 
Euroopan parlamentin kanssa voimakkaasti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
kunnioittamista ja tukeakseni kumppaneitamme heidän toteuttaessaan toimia aseellisten 
konfliktien uhrien suojelemiseksi. Aion myös aloittaa keskustelun Euroopan poliittisten ja 
sotilaallisten johtajien kanssa sen varmistamiseksi, että silloin kun EU:n humanitaarisen avun 
toimijat ja sotavoimat työskentelevät rinta rinnan, niiden asema määritellään selkeästi ja sitä 
kunnioitetaan, jotta vältetään kaikenlainen roolien hämärtyminen, mikä saattaisi vaarantaa 
humanitaarisen työn.

On hyvin todennäköistä, että ilmastonmuutoksen aiheuttamia luonnonkatastrofeja esiintyy 
entistä useammin ja että ne ovat yhä vakavampia. Kansainvälinen tukiyhteisö ei enää kykene 
vastaamaan tehokkaasti kaikkiin tällaisiin katastrofeihin. Sen vuoksi samalla kuin varmistan, 
että katastrofivalmiutemme ovat mahdollisimman suuret ja että hyödynnämme niitä 
mahdollisimman tehokkaasti, tulen käyttämään sekä humanitaarista apua että pelastuspalvelua 
tehostamaan Euroopan unionin toimia katastrofiriskin vähentämiseksi ja erityisesti 
vahvistamaan haavoittuvien väestöryhmien katastrofinsietokykyä ja paikallisviranomaisten 
valmiuksia katastrofeille alttiissa maissa. Sen vuoksi tulen antamaan etusijan jatkossakin 
ECHOn katastrofivalmiuteen liittyville DIPECHO-ohjelmille sekä valmius- ja 
ehkäisytoimenpiteille. Katastrofiriskin vähentämiseen liittyy keskeisesti kysymys, mitä 
tapahtuu kriisin jälkeen. Tulen kiinnittämään huomiota siirtymiseen humanitaarisesta avusta 
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kehitysyhteistyöhön ja hätäavun, jälleenrakennuksen ja kehitysyhteistyön niveltämiseen. 
Tulen tekemään molemmilla aloilla tiivistä yhteistyötä komissaariehdokas Piebalgsin kanssa 
sen varmistamiseksi, että siirtyminen humanitaarisesta avusta kehitysyhteistyöhön tapahtuu 
mahdollisimman sujuvasti.

Tukholman ohjelmassa ja vasta annetuissa neuvoston päätelmissä määritetään 
pelastuspalvelua koskevat ensisijaiset ennaltaehkäisyn tavoitteet. Niihin kuuluvat riskien 
arviointia koskevien suuntaviivojen ja katastrofien ennaltaehkäisyn vähimmäisvaatimusten 
laatiminen. On jatkettava työtä pelastuspalveluavun käytettävyyden parantamiseksi 
kehittämällä EU:n nopean toiminnan valmiuksia niin kuin Euroopan parlamentti on useasti 
vaatinut.

Sitä, mitä on saavutettu, olisi käytettävä perustana käytettävissämme olevien välineiden 
uudenaikaistamiseksi edelleen.

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä mainittakoon, että vaikka humanitaarinen apu perustuu 
yksinomaan tarpeeseen, se myös osaltaan edistää vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamista. On vähän tunnettu mutta tärkeä tosiasia, että tehdessään kokonaisarvion 
humanitaarisista tarpeista komissio käyttää lapsikuolleisuuteen, aliravitsemukseen ja 
terveydenhuollon saatavuuteen liittyviä keskeisiä indikaattoreja ja sukupuolen mukaan 
eroteltua inhimillisen kehityksen indeksiä tarpeiden arvioimiseksi. Mitä tehokkaammin 
annamme apua, sitä enemmän lievennämme köyhyyttä ja – yhteistyössä kehitysyhteistyön 
alalla toimivien kollegoidemme kanssa – pystymme paremmin organisoimaan katastrofin 
uhrien sopeutumisen ympäristöön, jossa on mahdollisuus köyhyyden lieventämiseen ja 
yhteiskunnalliseen kehitykseen kestävällä tavalla.

5. Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita kuin lainsäädäntöaloitteita aiotte 
esittää ja millä aikataululla? Mitä erityisiä sitoumuksia voitte antaa etenkin niiden 
valiokuntien esittämien painopistealueiden ja toiveiden suhteen, jotka ovat tämän 
lomakkeen liitteenä ja jotka kuuluvat vastuualueeseenne? Miten henkilökohtaisesti 
takaisitte lainsäädäntöehdotusten hyvän laadun?

Vuosi 2010 on tärkeä vuosi humanitaariselle avulle ja pelastuspalvelulle. Komissio aikoo 
tehdä väliarvioinnin humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
toimintasuunnitelmasta, mikä kattaa myös pelastuspalvelun EU:n ulkopuolella. Väliarvioinnin 
tavoitteena on arvioida, kuinka pitkälle olemme edistyneet, ja määrittää, mitä lisätoimia olisi 
syytä toteuttaa, jotta humanitaarisen avun toimittamista voitaisiin tehostaa edelleen.
Toimenpiteisiin voitaisiin sisällyttää humanitaarisen avun asetuksen uudistaminen. Asetus on 
vuodelta 1996.

Komission on myös arvioitava pelastuspalvelumekanismia koskevan päätöksen ja siihen 
liittyvän rahoitusvälineen täytäntöönpano sekä annettava siitä kertomus. Tähän voitaisiin 
liittää tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tiedonannossa voitaisiin hahmotella 
mahdollisia tulevia lainsäädäntöehdotuksia.

Lisäksi EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 214 artiklassa määrätään Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta. Komission on tehtävä 
asetusehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi. Asetuksessa on säädettävä 
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vapaaehtoisjoukkojen perussäännöstä ja toimintatavoista. Kun otamme huomioon, että vuosi 
2011 on juuri nimetty Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi, voitaisiin Euroopan 
humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisehdotus ajoittaa sen mukaan.

Varmistan, että ehdotusten laatimisprosessi on mahdollisimman läpinäkyvä ja osallistava.

Mitä tulee muihin kuin lainsäädäntöaloitteisiin, odoteltaessa humanitaarista apua koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen toimintasuunnitelman väliarviointia, johon Euroopan 
parlamentti osallistuu, alan laatia johdonmukaisia alakohtaisia politiikkoja. Esimerkkinä voin 
mainita sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, terveyttä, siviilien ja sotavoimien välisiä suhteita 
sekä tarvearviointia koskevat politiikat. Pelastuspalvelun alalla laaditaan katastrofien 
ennaltaehkäisyä koskevat suuntaviivat.

Koska maailmanlaajuisen elintarvikekriisin vaikutukset tuntuvat yhä, annan etusijan 
elintarvikeapupolitiikan laatimiselle humanitaarisia hätätilanteita varten. Se on osa laajempaa 
politiikan kokonaisuutta, joka kattaa myös elintarviketurvakysymykset. Myös tässä tulen 
tekemään tiivistä yhteistyötä komissaariehdokas Piebalgsin kanssa riittävän koordinaation 
varmistamiseksi elintarviketurvatoimissa.


