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KANDIDATO Į KOMISIJOS NARIUS ATSAKYMAI

Į EUROPOS PARLAMENTO KLAUSIMYNĄ

Rumiana JELEVA

(Tarptautinis bendradarbiavimas, humanitarinė pagalba ir krizių 
valdymas)

Bendroji kompetencija, nusiteikimas dirbti Europos labui ir asmeninis 
savarankiškumas

1. Į kuriuos Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus turėtų būti ypač 
atsižvelgta svarstant galimybę Jus paskirti Komisijos nariu? Kurie iš šių aspektų 
itin svarbūs siekiant, kad būtų skatinamas bendrasis Europos interesas, ypač 
srityje, už kurią būtumėte atsakingas (atsakinga)? Kas Jus motyvuoja? Kaip 
galėtumėte įtikinti Europos Parlamentą savo savarankiškumu? Kaip 
užtikrintumėte, kad dėl Jūsų ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių 
abejonių dėl Jūsų pareigų vykdymo Komisijoje?

Mano išsilavinimas, profesinė patirtis ir politinė karjera byloja apie mano atsidavimą Europai. 
Kaip Europos Parlamento narės, o vėliau kaip Bulgarijos užsienio reikalų ministrės vienas iš 
prioritetų visada buvo glaudesnio ES ir valstybių narių bendradarbiavimo siekis ir Europos 
idėjos propagavimas. Esu įsitikinusi, kad tvirta ir vieninga ES naudinga mums visiems. Šiuo 
įsitikinimu vadovavausi eidama užsienio reikalų ministrės pareigas, šis principas buvo 
svarbus mano ankstesnėje politinėje karjeroje ir dirbant švietimo srityje. Visada buvau 
įsitikinusi, kad Europa sėkmingai veikti gali tik mums visiems dirbant išvien ir 
bendradarbiaujant.

Po radikalių pokyčių 1989 m. ir geležinės uždangos griūties, nepaprastai džiaugiausi gavusi 
stipendiją, kuri suteikė man galimybę studijuoti ES. Nuo tada jaučiausi iš dalies atsakinga už 
tai, kad mano gimtoji šalis taptų Europos Sąjungos nare. Prisimindama savo karjerą politikoje, 
matau aiškų kelią, nueitą nuo studijų universitete iki nūdienos. Be sociologijos mokslų, didelį 
poveikį man padarė Europos studijų ir sociologijos dėstymas. Galimybė aptarti ES klausimus 
ir susijusias socialines problemas su studentais iš visos Europos man buvo svarbus įkvėpimo 
šaltinis. Tuomet kaip niekad aiškiai suvokiau, kad Europos idėja yra nepavaldi laikui, ir kad 
mes – politikai ir sprendimus priimantieji – turime pateisinti jaunesnių kartų lūkesčius.

Diskusijų su studentais pasekmė – bendrai sukurtas piliečių judėjimas, kurio tikslas – siekti 
reformų ir teigiamų pokyčių mano gimtajame krašte. Ryšį su Europa liudijo judėjimo 
pavadinimas – Europinė Bulgarijos raida. Galiausiai piliečių judėjimas tapo politine partija, o 
aš dalyvavau pirmuosiuose Europos Parlamento rinkimuose savo šalyje. Dvi kadencijos 
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Europos Parlamente iki šiol buvo vienas svarbiausių įvykių mano profesinėje karjeroje. 
Dirbdama Parlamente ir dalyvaudama misijose įvairiose šalyse, pvz., Egipte, Gruzijoje ir 
Ukrainoje, įgijau vertingos patirties tarptautinio bendradarbiavimo srityje.
Žvelgdama į praeitį galiu pasakyti, kad Europos idėja visada buvo mano įkvėpimo šaltinis ir 
varomoji jėga. Kadangi užaugau šalyje, kurioje žmonės dešimtmečiais kovojo už laisvę ir 
demokratiją, visada tikėjau Europa ir kad mus vienija bendras siekis, kuris svarbesnis už 
asmeninius troškimus. Veikdami išvien galime įgyvendinti savo siekius. Dėl šio mano 
įsitikinimo Bulgarijos Vyriausybė iškėlė mano kandidatūrą Europos Komisijos – sutarčių 
sergėtojos – narės pareigoms eiti. Esu pasiryžusi dalyvauti Europos kūrimo procese ir 
stengtis, kad jis vyktų sėkmingai. Džiaugiuosi, kad Pirmininkas J. M. Barroso man patikėjo 
svarbų Komisijos nario, atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir 
krizių valdymą, portfelį. Šios pareigos – visuotinio Europos solidarumo, bendradarbiavimo ir 
dialogo išraiška. Todėl jos visiškai atitinka mano Europos viziją ir supratimą.

Užtikrinu, kad kaip Komisijos narė vadovausiuosi tik mūsų bendrais Europos interesais. 
Todėl laikysiuosi Europos Sąjungos sutarties 17.3 straipsnio nuostatų. Užpildžiau interesų 
deklaraciją pagal elgesio kodeksą ir prireikus esu pasiryžusi ją atnaujinti. Be to, laikysiuosi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 245 straipsnio nuostatų nepriklausomumui užtikrinti 
ir vadovautis etikos principais ir visais reikalavimais, įtrauktais į Komisijos narių elgesio 
kodeksą. Vengsiu bet kokios veiklos ar situacijos, dėl kurių kiltų abejonių mano 
nepriklausomumu, nešališkumu ir pasirengimu dirbti Komisijai.

Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu bei jo 
komitetais

2. Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte 
savo atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir už Jums pavaldžių 
departamentų veiklą?

Būdama Komisijos narių kolegijos nare, sąžiningai ginsiu bendrą Europos interesą. Kolegija 
atlieka svarbią funkciją – nurodo bendrą Europos politikos kryptį ir perspektyvas. Tai politinis 
Komisijos centras. Todėl manau, kad labai svarbu Komisijos narių kolegijoje su kolegomis 
atvirai ir sąžiningai aptarti visus klausimus. Mums tenka bendra atsakomybė, mes būsime 
vertinami pagal dedamas pastangas geriausiai ginti Europos piliečių interesus. Todėl aš seksiu 
diskusijas visais klausimais ir reaguosiu, o prireikus mėginsiu ir įsikišti, visada laikydamasi 
kolegialumo ir nešališkumo principų. Eidama už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą 
atsakingo Komisijos nario pareigas, ryžtingai sieksiu daugiau informuoti visuomenę apie šias 
svarbias ES politikos sritis ir kolegijoje joms skirti kuo daugiau dėmesio.

Esu įsitikinusi, kad žengti į priekį ir pasiekti teigiamų politikos rezultatų galime tik 
palaikydami dialogą. Tai yra vienas iš didžiausių Europos laisvo mąstymo pasiekimų, 
neabejoju, kad ir naujoji kolegija seks šiuo pavyzdžiu. Esu pasiryžusi glaudžiai 
bendradarbiauti su naująja pirmininko pavaduotoja ir Vyriausiąja užsienio reikalų ir saugumo 
politikos įgaliotine. Kartu su Vyriausiąja įgaliotine, už vystymąsi, plėtrą ir kaimynystės 
politiką atsakingais Komisijos nariais sieksiu ginti Europos interesus visame pasaulyje. Taip 
pat glaudžiai bendradarbiausiu su Komisijos nariu, atsakingu už vidaus reikalus, kurio 
kompetencijai priklauso krizių valdymas Sąjungoje, taip pat su kitais Komisijos nariais, 
atsakingais už Komisijos kompetencijai priklausančias įvairias krizių valdymo priemones. 
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Nors mūsų kompetencijos ribos kol kas aiškiai neapibrėžtos, esu tikra, kad vadovaudamiesi 
kolegialumo principu užtikrinsime optimalų ES atstovavimą pasaulinėje arenoje ir veiksmingą 
ES paramą kilus krizėms.

Iš darbo Parlamente patirties žinau, kaip geriausiai Parlamentas ir Komisija gali 
bendradarbiauti. Nekantrauju pritaikyti savo žinias praktikoje ir pradėti darbą. Mano patirtis 
Užsienio reikalų ministrų taryboje padės man palaikyti bendradarbiavimą su Parlamentu, nes 
gerai išmanau sprendimų priėmimo ES subtilybes. Šiuo atžvilgiu norėčiau pabrėžti, kad 
Parlamento indėlis visada yra vertinamas ir bus laikomas mūsų bendradarbiavimo pagrindu. 
Savaime suprantama, prisiimsiu visą politinę atsakomybę už mano kompetencijai 
priklausančių Komisijos tarnybų veiklą.

Norėčiau jus patikinti, kad mano ir būsimo kabineto bei tarnybų ryšiai bus grindžiami 
lojalumu, pasitikėjimu, skaidrumu, dvipusiu informacijos srautu ir savitarpio pagalba. Dažnai 
labai sunkiomis sąlygomis tarnybos žmonijos labui. Tikiu, kad ES visi tai suvokia, ir kaip 
Komisijos narė dėsiu visas pastangas tarnyboms remti.

Esu pasiryžusi palaikyti konstruktyvų ir rezultatų duodantį dviejų pagrindinių Europos 
institucijų politinį dialogą. Parlamentas, kaip vienintelė tiesiogiai išrinkta Europos institucija 
dėl savo pobūdžio yra svarbus dalyvis formuojant ES politiką, ir aš deramai į tai atsižvelgsiu. 
Todėl sieksiu, kad bendradarbiavimas būtų grindžiamas atvirumu, skaidrumu, abipusiu 
pasitikėjimu ir nuolatiniais informacijos mainais. Demokratinė Parlamento priežiūra nėra tik 
formalumas, priešingai, tai Europos demokratijos kertinis akmuo ir apčiuopiamas įrodymas.

3. Kokius ypatingus įsipareigojimus esate pasirengęs (pasirengusi) prisiimti, kad būtų 
užtikrinta daugiau skaidrumo, paskatintas bendradarbiavimas ir veiksmingai 
įgyvendintos Parlamento pozicijos bei raginimai imtis teisėkūros iniciatyvų, taip 
pat Lisabonos sutarties įsigaliojimo požiūriu? Ar esate pasirengęs (pasirengusi) 
teikti Parlamentui, kaip ir Tarybai, informaciją ir dokumentus, susijusius su 
planuojamomis iniciatyvomis ar vykdomomis procedūromis?

Jei mano kandidatūra bus patvirtinta, mano prioritetai bus skaidrumas ir bendradarbiavimas su
Europos Parlamentu. Esu įsitikinusi, kad sėkmingai dirbti Komisijos narys gali tik glaudžiai 
bendradarbiaudamas su Parlamentu. Glaudi partnerystė padės užtikrinti mano darbo 
teisėtumą, atskaitomybę ir veiksmingumą. Todėl esu pasiryžusi iki galo įgyvendinti Pagrindų 
susitarimo nuostatas ir jas taikyti visais aspektais, visų pirma informacijos srautų atžvilgiu, 
kad būtų užtikrintas skaidrumas, šios dvi institucijos geriau keistųsi informacija ir būtų iki 
galo įgyvendinamos Lisabonos sutarties nuostatos. Be to, mano, kaip Komisijos narės 
prioritetas bus palaikyti glaudžius ryšius su visuomene. Glaudus bendradarbiavimas su 
Parlamentu ir jo nariais pats savaime yra geriausias būdas įtraukti piliečius ir juos informuoti 
apie Europos Sąjungos darbą ir teikiamą naudą.

Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad institucijų tarpusavio bendradarbiavimas yra nepaprastai 
svarbus siekiant užtikrinti optimalų ES veikimą. Įsigaliojusia Lisabonos sutartimi Parlamento 
vaidmuo šiuo požiūriu dar labiau sustiprintas. Aš tai vertinu teigiamai, nes taip pabrėžiamas 
ES demokratijos principas, užtikrinami geresni institucijų vykdomos politikos rezultatai ir dar 
kartą pabrėžiama, kad Komisija atsiskaito Parlamentui. Sieksiu užmegzti tvirtus ryšius su 
Parlamentu ir visų pirma su komitetais, kurie priklauso mano kompetencijai. Todėl esu 
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pasiryžusi nuolat rasti laiko lankytis komiteto posėdžiuose ir keistis nuomonėmis siekiant 
aptarti, kaip geriausia plėtoti mano portfeliui priklausančias politikos sritis. Esu tikra, kad 
veikdami išvien užtikrinsime geriausius rezultatus tiems, kuriems reikalinga mūsų pagalba. 
Todėl nekantriai laukiu galimybės aptarti Parlamento siūlymus dėl Sąjungos humanitarinės 
pagalbos operacijų pagrindo nustatymo ir Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos 
korpuso, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 214 straipsnyje. Be to, 
nepaprastai džiaugiuosi, kad Parlamento įnašas siekiant 2011 m. paskelbti Europos 
savanoriškos veiklos metais sulaukė didelės sėkmės. Nekantriai laukiu galimybės aptarti su 
Parlamentu pažangą stiprinant ES pajėgumą reaguoti į nelaimes, kaip nurodyta 2008 m. 
birželio mėn. EP rezoliucijoje, ir pažangą įgyvendinant Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 196 straipsnį dėl civilinės saugos. Be to, kad būtų iš tiesų keičiamasi nuomonėmis, 
rengsiu susitikimus su atskirais EP nariais ar politinėmis grupėmis.

Klausimai, susiję su politika 

4. Kokius tris svarbiausius Jums siūlomos srities prioritetus išskirtumėte prireikus 
atsižvelgdamas (atsižvelgdama) į finansų, ekonominę ir socialinę krizę, taip pat į 
problemas, susijusias su tvariu vystymusi?

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos sujungimas naujame portfelyje „Tarptautinis 
bendradarbiavimas, humanitarinė pagalba ir krizių valdymas“ yra teigiamas pokytis, nes 
sukuriama viena tarnyba, suteikianti Komisijai būtinas priemones stiprinti jos vaidmenį krizių 
valdymo srityje. Portfelis papildomas 800 mln. EUR humanitarinės pagalbos biudžetu, 
praktinėmis žiniomis ir vietoje dirbančių ekspertų tarptautiniu tinklu, o civilinė sauga 
nelaimės atveju gali sutelkti valstybių narių profesionalaus pobūdžio ir specializuotus 
išteklius tiek pačioje ES, tiek už jos ribų. Krizių valdymas yra grindžiamas poreikiais, 
nuodugniu humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principų laikymusi 
reiškiant ES solidarumą, atmetant bet kokius kitus užsienio politikos sumetimus.

Be specialių misijų tarptautinio bendradarbiavimo srityje ateinančiais metais mano prioritetai 
bus tokie:

- kurti pridėtinę vertę naudojantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis ir 
sujungtu humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos portfeliu;

- spręsti naujus krizių valdymo uždavinius, kylančius už ES ribų;
- didinti ES humanitarinės pagalbos veiksmingumą;
- stiprinti bendradarbiavimą Europos civilinės saugos srityje.

Lisabonos sutarties ir šio naujo portfelio teikiamos galimybės leis Sąjungai – svarbiausiai 
pasaulyje pagalbos teikėjai – toliau plėsti ir įtvirtinti pirmaujamas pozicijas krizių valdymo ir 
humanitarinės pagalbos už ES ribų srityje, kartu didinant ES gebėjimą įveikti krizes Sąjungos 
viduje vadovaujantis praktiniu solidarumu.

Pirmą kartą Europos istorijoje Lisabonos sutartimi humanitarinė pagalba ir civilinė sauga 
pripažintos nepriklausomomis politikos sritimis. Todėl ketinu pasinaudoti šia proga remtis 
humanitarinei pagalbai ir civilinei saugai būdingais bendrais požymiais ir Komisijos bei ES 
valstybių narių papildomumu, kad būtų sustiprintas Europos pajėgumas reaguoti į 
humanitarines krizes laikantis atitinkamų Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos 
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nuostatų.

Stebėjimo ir informacijos centras ir Bendrijos civilinės saugos mechanizmas yra sėkmingai 
įgyvendinti ES projektai, kurie padeda įveikti įvairias krizes tiek pačioje ES, tiek už jos ribų. 
Krizių ES viduje atžvilgiu glaudžiai bendradarbiausiu su Komisijos nariu, atsakingu už vidaus 
reikalus.

Pagrindiniai su išore susiję uždaviniai krizių valdymo srityje kyla dėl tarptautinės 
humanitarinės teisės pažeidimo, mažėjančios humanitarinės erdvės ir klimato kaitos poveikio. 
Tarptautinę humanitarinę teisę vis dažniau ir šiukščiau pažeidžia tiek valstybiniai, tiek 
nevalstybiniai veikėjai. Seksualinis ir lytinis žiaurumas tapo karo priemone. Ne kovotojų ir 
humanitarinės pagalbos teikėjų teisių pažeidimai reiškia, kad konfliktų aukas sunkiau pasiekti, 
todėl kartais neįmanoma suteikti pagalbos pažeidžiamiausioms grupėms.

Pasitelksiu visas turimas priemones, kad politiniu lygmeniu – bendradarbiaujant su Europos 
Parlamentu – būtų kuo griežčiau laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės ir būtų teikiama 
parama mūsų partneriams įgyvendinant priemones ginkluotų konfliktų aukoms apginti. Taip 
pat užmegsiu dialogą su Europos politiniais ir kariniais vadovais siekdama užtikrinti, kad būtų 
aiškiai apibrėžtos ES humanitarinės pagalbos teikėjų ir ES karinių pajėgų, greta vykdančių 
operacijas, funkcijos ir jų būtų laikomasi siekiant išvengti neaiškumų, dėl kurių galėtų kilti 
pavojus humanitarinei veiklai.

Tikėtina, kad dėl klimato kaitos padažnės gamtinių nelaimių, jos bus vis skaudesnės.
Tarptautinė pagalbos bendruomenė nebegali veiksmingai reaguoti į visas šias nelaimes. Todėl 
siekdama kuo platesnės apimties ir kuo veiksmingiau įgyvendinamo krizių valdymo, 
pasitelksiu humanitarinę pagalbą ir civilinę saugą Europos Sąjungos veiksmams stiprinti, kad 
sumažėtų nelaimių rizika, visų pirma siekiant didinti pažeidžiamiausių grupių atsparumą ir 
stiprinti vietos valdžios pajėgumą šalyse, kuriose nelaimių tikimybė yra didelė. Todėl toliau 
mano prioritetu išliks DIPECHO programos (ECHO pasirengimo nelaimėms programos), 
pasirengimo ir prevencijos priemonės. Su nelaimių rizikos mažinimu glaudžiai susijęs 
klausimas dėl tolesnių veiksmų po krizės, todėl stebėsiu, kad būtų sklandžiai pereinama nuo 
humanitarinės pagalbos prie vystomojo bendradarbiavimo, glaudžiai susiejant skubią pagalbą, 
atstatymą ir vystymą. Šiose dviejose srityse glaudžiai bendradarbiausiu su kandidatu i 
Komisijos narius A. Piebalgu, kad perėjimas būtų kuo sklandesnis.

Civilinės saugos srityje Stokholmo programoje ir neseniai parengtose Tarybos išvadose 
apibrėžti pagrindiniai prevencijos prioritetai. Numatoma parengti rizikos vertinimo gaires ir 
minimalius nelaimių prevencijos standartus. Atsižvelgiant į pakartotinį Europos Parlamento 
prašymą, būtina tęsti darbą civilinės saugos pagalbos pajėgumui didinti plėtojant ES greito 
reagavimo gebėjimą.

Padaryta pažanga turėtų būti atspirties taškas toliau modernizuojant turimas priemones.

Nors humanitarinė pagalba turi būti grindžiama poreikiais, ji taip pat padeda įgyvendinti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Mažai žinoma, tačiau svarbu tai, kad atlikdama pasaulio 
humanitarinių poreikių analizę, poreikiams vertinti Komisija naudoja pagrindinius rodiklius, 
susijusius su vaikų mirtingumu, nepakankama mityba, sveikatos priežiūros prieinamumu ir 
skirtingoms lytims būdingo vystymosi indeksu. Veiksmingiau teikiama pagalba taip pat 
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padėtų labiau sumažinti skurdą, o bendradarbiaudami su kolegomis, atsakingais už vystomąjį 
bendradarbiavimą, pasiektume, kad nelaimių aukos būtų geriau integruojamos aplinkoje, 
kurioje tvariai mažinamas skurdas ir užtikrinamas socialinis vystymasis.

5. Kokias specifines teisėkūros ir su teisės aktų leidyba nesusijusias iniciatyvas 
rengiatės pateikti? Kokiu tvarkaraščiu ketinate šiuo tikslu vadovautis? Kokius 
konkrečius Jūsų atsakomybės sričiai aktualius įsipareigojimus, ypač kai jie susiję 
su komitetų prioritetais ir raginimais, galite prisiimti? Kaip asmeniškai 
užtikrintumėte aukštą teisėkūros pasiūlymų kokybę?

2010-ieji bus svarbūs metai humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos srityse. Komisija atliks 
Konsensuso dėl humanitarinės pagalbos veiksmų plano, apimančio ir civilinę saugą už ES 
ribų, laikotarpio vidurio peržiūrą. Šios laikotarpio vidurio peržiūros tikslas – įvertinti pažangą 
ir nustatyti papildomas priemones, kurių reikėtų imtis, kad humanitarinė pagalba būtų 
teikiama kuo veiksmingiau. Viena iš priemonių galėtų būti 1996 m. Humanitarinės pagalbos 
reglamento peržiūra.

Komisija taip pat turės vertinti ir parengti Sprendimo, kuriuo sukuriamas civilinės saugos 
mechanizmas, ir jo finansinės priemonės įgyvendinimo ataskaitą. Šiuos veiksmus galėtų 
papildyti Europos Parlamentui ir Tarybai skirtas komunikatas, kuriame prireikus būtų 
apibrėžti būsimi teisėkūros pasiūlymai.

Be to, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 214 straipsnyje nurodyta, kad įsteigiamas 
Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas. Komisija turės pateikti pasiūlymą dėl 
reglamento, kurį turės priimti Europos Parlamentas ir Taryba, kuriame bus nustatytos korpuso 
veiklos taisyklės ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. paskelbti Europos savanoriškos 
veiklos metais, būtų galima suderinti pasiūlymo įsteigti Europos savanoriškos humanitarinės 
pagalbos korpusą pateikimo laiką.

Užtikrinsiu, kad pasiūlymų rengimo procesas būtų kuo skaidresnis ir jame būtų kuo aktyviau 
dalyvaujama.

Su teisės aktų leidyba nesusijusių pasiūlymų srityje, atsižvelgdama į Konsensuso dėl 
humanitarinės pagalbos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūrą, į kurią bus įtrauktas ir 
Europos Parlamentas, imsiuosi veiksmų, kad būtų parengtos nuoseklios sektorių politikos 
kryptys tokiose srityse, kaip kova su moterų prievarta, sveikatos priežiūra, civilių ir kariškių 
santykiai, poreikių vertinimas ir pan. Civilinės saugos srityje bus parengtos nelaimių 
prevencijos gairės.

Atsižvelgiant į tai, kad pasaulinės maisto krizės padariniai tebejaučiami, mano prioritetas bus 
suformuoti politiką, susijusią su pagalba maistu įvykus humanitarinėms nelaimėms, kuri bus 
platesnės politikos, taip pat apimančios aprūpinimo maistu klausimus, dalimi. Ir šioje srityje 
glaudžiai bendradarbiausiu su kandidatu į Komisijos narius A. Piebalgu, kad būtų užtikrintas 
deramas veiklos aprūpinimo maistu srityje derinimas.


