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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT VOOR KANDIDAAT-COMMISSARIS

Rumiana JELEVA

(Internationale Samenwerking, Humanitaire Hulp en Crisisinterventie)

Algemene bekwaamheid, Europese inzet en onafhankelijkheid

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor 
het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het 
Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? 
Welke is uw motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het 
Europees Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw 
vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de 
uitoefening van uw plichten binnen de Commissie?

Uit mijn opleiding, werkervaring en politieke loopbaan blijkt duidelijk mijn toewijding aan 
Europa. Als minister van Buitenlandse Zaken van Bulgarije, en daarvoor als lid van het 
Europees Parlement, behoorde de intensivering van de samenwerking tussen de EU en haar 
lidstaten tot mijn vaste prioriteiten en ik heb mij altijd sterk gemaakt voor de Europese zaak. 
Ik ben ervan overtuigd dat een sterk en geconsolideerd Europa in ieders voordeel is. Deze 
overtuiging lag ten grondslag aan mijn werk als minister van Buitenlandse Zaken en loopt ook 
als een rode draad door mijn politieke en wetenschappelijke loopbaan. Ik geloof dat we in 
Europa alleen kunnen slagen als we samenwerken.

Na de omwenteling van 1989 en de val van het ijzeren gordijn, was ik zeer blij dat ik de 
gelegenheid kreeg om met een beurs in de EU te studeren. Sindsdien heb ik het altijd als mijn 
taak gezien om te streven naar de integratie van mijn land in de Europese Unie. Terugkijkend 
op mijn politieke carrière zie ik een duidelijke lijn vanaf mijn studententijd tot nu. Naast mijn 
studie sociologie ben ik sterk beïnvloed door mijn tijd als docent Europese studies en 
sociologie. Het was een zeer inspirerende ervaring om met jonge studenten uit heel Europa te 
discussiëren over Europa en sociale vraagstukken in verband daarmee. Meer dan ooit besefte 
ik dat "Europa" tijdloos is en dat wij als politici en besluitvormers onze beloften aan de 
volgende generaties moeten waarmaken.

Naar aanleiding van de discussies met mijn studenten heb ik mede een maatschappelijke 
organisatie opgericht die opriep tot hervormingen en verbeteringen in mijn vaderland. De link 
met Europa was al verankerd in de naam, want we riepen op tot de "Europese ontwikkeling"
van Bulgarije. Uiteindelijk werd deze beweging een politieke partij en ik was kandidaat bij de 
eerste Bulgaarse verkiezingen voor het Europees Parlement. Ik ben twee termijnen lid van het 
Europees Parlement geweest, wat zonder twijfel het hoogtepunt van mijn carrière tot nu toe 
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was. Tijdens mijn periode in het Europees Parlement heb ik veel geleerd over internationale 
samenwerking door mijn deelname aan missies naar een aantal landen, zoals Egypte, Georgië 
en Oekraïne.
Terugkijkend kan ik stellen dat de Europese zaak altijd mijn belangrijkste motivatie en 
stuwende kracht is geweest. Ik ben opgegroeid in een land waar mensen decennialang hebben 
gevochten voor vrijheid en democratie. Ik heb altijd in Europa geloofd en ik ben ervan 
overtuigd dat we een gemeenschappelijk doel hebben dat onze individuele doelen overstijgt. 
Samen kunnen we het verschil maken. Vanwege deze overtuiging heeft de Bulgaarse regering 
mij gevraagd lid te worden van de Europese Commissie, de hoedster van de verdragen. Ik kijk 
ernaar uit deel uit te maken van het Europese proces en mijn steentje bij te dragen. Daarom 
ben ik blij dat voorzitter Barroso mij de belangrijke portefeuille van internationale 
samenwerking, humanitaire hulp en crisisinterventie heeft toevertrouwd. Deze portefeuille 
houdt verband met de Europese kernwaarden solidariteit, samenwerking en dialoog en sluit 
dan ook perfect aan bij mijn visie op en ideeën over Europa.

Ik verzeker u dat ik mij als commissaris uitsluitend zal laten leiden door het algemene 
Europese belang. Ik zal volledig voldoen aan artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Ik heb mijn belangenverklaring in het kader van de gedragscode ingevuld en 
zal deze bijwerken wanneer dat nodig is. Ook zal ik artikel 245 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie volledig eerbiedigen om mijn onafhankelijkheid en de 
naleving van de deontologische beginselen te waarborgen en zal ik voldoen aan alle 
verplichtingen van de gedragscode voor commissarissen. Ik zal voorkomen dat ik in een 
positie of situatie kom te verkeren waardoor mijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 
beschikbaarheid voor de Commissie in het gedrang zouden kunnen komen.

Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement en zijn 
commissies

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording 
willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?

Als lid van het college van commissarissen zie ik het als mijn taak de gemeenschappelijke 
Europese belangen te behartigen. Het college is cruciaal voor het algemeen bestuur en de
grote lijnen van het Europese beleid. Het college vormt het politieke hart van de Commissie. 
Voortdurend open en eerlijk overleg met mijn medecommissarissen acht ik daarom van het 
grootste belang. We zijn samen verantwoordelijk en we moeten worden beoordeeld op onze 
inspanningen om de belangen van de Europese burgers zo goed mogelijk te dienen. Daarom 
zal ik het overleg over alle thema's op de voet volgen en waar nodig interveniëren, waarbij ik 
altijd in de geest van collegialiteit en onpartijdigheid zal handelen. Als commissaris voor 
humanitaire hulp en crisisinterventie ben ik van plan meer bekendheid te geven aan deze 
belangrijke Europese beleidsterreinen en ik zal mijn best doen om ook binnen het college hier 
meer aandacht voor te vragen.

Ik denk dat we alleen door middel van dialoog vooruitgang en betere resultaten kunnen 
boeken. Dit is een van de belangrijkste successen van het Europese vrijdenken en ik weet 
zeker dat het nieuwe college hierin het goede voorbeeld zal geven. Ik verheug mij erop nauw 
samen te werken met de nieuwe vicevoorzitter en hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse 
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zaken en het veiligheidsbeleid. Samen met haar en de commissarissen die verantwoordelijk 
zijn voor ontwikkeling, uitbreiding en het nabuurschapsbeleid zal ik ervoor zorgen dat de 
Europese belangen overal in de wereld worden behartigd. Ik zal ook nauw samenwerken met 
de commissaris voor binnenlandse zaken, die bevoegd is voor crisisinterventie binnen de EU, 
en met de andere leden van de Commissie die bevoegd zijn voor de verschillende 
crisisresponsinstrumenten van de Commissie. De interactie tussen onze portefeuilles moet nog 
nader worden bepaald, maar ik ben ervan overtuigd dat we in collegiale samenwerking ervoor 
zullen zorgen dat de EU optimaal wordt vertegenwoordigd op het wereldtoneel en dat de EU 
in crisissituaties effectief steun verleent.

Dankzij mijn ervaring in het Europees Parlement weet ik uit de eerste hand hoe het Parlement 
en de Commissie het beste kunnen samenwerken. Ik popel om dit in de praktijk te brengen en 
aan het werk te gaan. Dankzij mijn ervaring in de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken 
zal ik de samenwerking met het Parlement soepeler kunnen laten verlopen, aangezien ik goed 
op de hoogte ben van de specifieke kenmerken van de Europese besluitvorming. In dit 
verband wil ik er graag op wijzen dat de inbreng van het Parlement altijd op prijs wordt 
gesteld en de basis zal vormen van onze samenwerking. Uiteraard neem ik de volledige 
politieke verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de diensten van de Commissie die 
onder mijn bevoegdheid vallen.

De betrekkingen tussen mij, mijn toekomstige kabinet en de diensten zullen gebaseerd zijn op 
loyaliteit, vertrouwen, transparantie, wederzijdse uitwisseling van informatie en wederzijdse 
bijstand. In vaak zeer moeilijke omstandigheden werken zij hard om de humanitaire situatie te 
verbeteren. Ik denk dat iedereen in de EU dit erkent en als commissaris zal ik er dus alles aan 
doen om mijn medewerkers te ondersteunen.

Ik zal mij ten volle inzetten voor een constructieve en vruchtbare politieke dialoog tussen 
twee van de belangrijkste Europese instellingen. Het Europees Parlement is de enige 
rechtstreeks verkozen Europese instelling en neemt daarmee per definitie een centrale plaats 
in binnen de Europese besluitvorming, en ik zal daarmee terdege rekening houden. Ik streef 
naar samenwerking op basis van openheid, transparantie, wederzijds vertrouwen en 
regelmatige uitwisseling van informatie. Het democratische toezicht van het Europees 
Parlement bestaat niet alleen op papier, maar het vormt de hoeksteen en het bewijs van onze 
Europese democratie.

3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in 
het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met 
betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het 
Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?

Als ik benoemd word tot commissaris, zullen transparantie en samenwerking met het 
Europees Parlement tot mijn prioriteiten behoren. Ik kan als commissaris alleen succesvol zijn 
als de samenwerking met het Parlement goed is. Een intensief partnerschap zal de legitimiteit, 
verantwoordelijkheid en efficiëntie van mijn werk alleen maar versterken. Ik zal alle aspecten 
van de Kaderovereenkomst volledig uitvoeren en toepassen, met name wat betreft de 
informatiestroom, om de transparantie te waarborgen en de uitwisseling van informatie tussen 
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onze instellingen te verbeteren, zodat de bepalingen van het Verdrag van Lissabon volledig 
worden uitgevoerd. Een van mijn prioriteiten als commissaris zal ook het onderhouden van 
intensieve contacten met het publiek zijn. Nauwe samenwerking met het Parlement en zijn 
leden is een van de beste manieren om burgers te betrekken bij en te informeren over de 
werkzaamheden en de voordelen van de Europese Unie.

De interinstitutionele samenwerking is cruciaal voor het functioneren van de EU. Met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de rol van het Parlement in dit verband 
verder versterkt. Ik ben hier een groot voorstander van, want hiermee wordt de nadruk gelegd 
op het democratische beginsel van de EU en op het feit dat de Commissie verantwoording 
moet afleggen aan het Parlement. Ook kunnen de instellingen betere beleidsresultaten boeken. 
Ik wil een nauwe band met het Parlement tot stand brengen, en met name met de commissies 
op de terreinen waarvoor ik bevoegd ben. Ik zal de commissievergaderingen dan ook 
regelmatig bijwonen en standpunten uitwisselen om te bespreken hoe het beleid binnen mijn 
portefeuille het beste kan worden bevorderd. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de beste 
resultaten kunnen boeken voor de mensen die onze hulp nodig hebben. In dit verband kijk ik 
met name uit naar de besprekingen over de ideeën van het Parlement met betrekking tot het 
kader voor de uitvoering van de humanitaire hulpacties van de Unie en de oprichting van het 
Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening, zoals beschreven in artikel 214 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Ik hecht grote waarde aan de 
inbreng van het Parlement om het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk tot een succes te 
maken. Ik zie ook uit naar de besprekingen met het Parlement over de uitbreiding van de 
capaciteit van de EU wat betreft het optreden bij rampen, overeenkomstig de resolutie van het 
Parlement van juni 2008, en de tenuitvoerlegging van de clausule inzake civiele bescherming 
van artikel 196 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Daarnaast 
hoop ik ook individuele parlementsleden en fracties te ontmoeten om concrete standpunten te 
kunnen uitwisselen.

Beleidskwesties

4. Welke zijn de drie voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u 
aangeboden portefeuille wilt nastreven, waar nodig rekening houdend met de 
financiële, economische en sociale crisis en de punten van zorg in verband met de 
duurzame ontwikkeling?

Het is een goede ontwikkeling dat humanitaire hulp en civiele bescherming zijn 
samengebracht in de nieuwe portefeuille "Internationale samenwerking, humanitaire hulp en 
crisisinterventie", want hiermee ontstaat één dienst waarmee de Commissie de nodige 
middelen heeft om een grotere rol op het gebied van crisisinterventie te spelen. Voor 
humanitaire hulp is een begroting van ongeveer 800 miljoen euro beschikbaar, evenals veel 
deskundigheid en een internationaal netwerk van deskundigen ter plaatse. Voor civiele 
bescherming kan in noodsituaties binnen of buiten de EU gebruik worden gemaakt van 
professionele en gespecialiseerde capaciteit in de lidstaten. De nadruk zal liggen op het 
optreden bij rampen, waarbij wordt uitgegaan van de behoeften. Hierbij worden de beginselen 
met betrekking tot humaniteit, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid volledig 
geëerbiedigd, waarmee uiting wordt gegeven aan de solidariteit van de EU ongeacht andere 
overwegingen in verband met het buitenlandse beleid.
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Naast de specifieke missies op het gebied van internationale samenwerking zullen mijn 
belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren de volgende zijn:

- toegevoegde waarde creëren door de mogelijkheden te benutten van het Verdrag van 
Lissabon en van de integratie in één portefeuille van humanitaire hulp en civiele 
bescherming;

- inspelen op nieuwe behoeften op het gebied van crisisinterventie;
- de humanitaire hulp van de EU efficiënter maken;
- de Europese samenwerking op het gebied van civiele bescherming versterken.

Door de mogelijkheden van het Verdrag van Lissabon en deze nieuwe portefeuille kan de 
Unie, de grootste donor ter wereld, haar leidende positie op het gebied van crisisinterventie en 
humanitaire hulp overzee versterken en haar capaciteit op het gebied van binnenlandse 
crisisinterventie optimaliseren.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van Europa worden in het Verdrag van Lissabon 
humanitaire hulp en civiele bescherming als zelfstandige beleidsterreinen erkend. Ik ben van 
plan deze gelegenheid aan te grijpen om optimaal gebruik te maken van de complementariteit 
tussen humanitaire hulp en civiele bescherming en tussen de Commissie en de EU-lidstaten 
om de Europese respons bij humanitaire crises verder te verbeteren, overeenkomstig de 
Europese consensus inzake humanitaire hulp.

Het waarnemings- en informatiecentrum (MIC) en het mechanisme voor civiele bescherming 
zijn Europese succesverhalen waarmee hulp wordt verleend bij allerlei crises, zowel binnen 
als buiten de EU. Wat de aangelegenheden binnen de EU betreft, zal ik intensief 
samenwerken met de commissaris voor binnenlandse zaken.

De belangrijkste externe taken in verband met crisisinterventie hangen samen met 
schendingen van het internationale humanitaire recht, de beperking van de humanitaire ruimte 
en de invloed van de klimaatverandering. Zowel overheden als niet-overheidsactoren negeren 
het internationale humanitaire recht steeds vaker en steeds ernstiger. Tijdens oorlogen worden 
seksuele en genderspecifieke misdaden gepleegd. De rechten van niet-strijders en humanitaire 
actoren worden niet geëerbiedigd, waardoor de slachtoffers van conflicten minder goed 
toegankelijk zijn en de hulp de meest kwetsbaren soms niet kan bereiken.

Ik zal alle middelen die mij ter beschikking staan gebruiken om samen met het Europees 
Parlement op politiek niveau krachtig te pleiten voor de eerbiediging van het internationale 
humanitaire recht en onze partners te steunen bij de uitvoering van maatregelen om de 
slachtoffers van gewapende conflicten te beschermen. Ik zal ook een dialoog opstarten met de 
Europese politieke en militaire leiders om ervoor te zorgen dat hun rollen duidelijk worden 
gedefinieerd en geëerbiedigd in situaties waar Europese humanitaire actoren en militaire 
eenheden tegelijkertijd opereren, zodat het humanitaire werk niet in gevaar komt doordat de 
scheidslijnen vervagen.

Als gevolg van de klimaatverandering zullen het aantal en de ernst van natuurrampen 
waarschijnlijk toenemen. De internationale donorgemeenschap kan niet langer effectief op 
alle rampen reageren. We moeten ervoor zorgen dat we bij rampen zo breed en effectief 
mogelijk optreden, en ik zal humanitaire hulp en civiele bescherming inzetten om de 
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inspanningen van de EU op het gebied van risicobeperking op te voeren, met name wat betreft 
de capaciteit van kwetsbare bevolkingsgroepen en de lokale overheid in landen die een groot 
risico lopen. Ik zal dan ook prioriteit blijven geven aan de Dipecho-programma's voor 
paraatheid bij en voorbereiding op rampen. In verband met risicobeperking is het ook 
belangrijk wat er ná een crisis gebeurt; daarom zal ik aandacht besteden aan de 
overschakeling van humanitaire hulp op ontwikkelingssamenwerking en de samenhang van 
noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling. Op beide terreinen zal ik nauw samenwerken met 
kandidaat-commissaris Piebalgs om ervoor te zorgen dat deze overschakeling zo soepel 
mogelijk verloopt.

Wat betreft civiele bescherming zijn de belangrijkste preventieprioriteiten vastgelegd in het 
programma van Stockholm en de recente conclusies van de Raad, onder meer de ontwikkeling 
van richtsnoeren met betrekking tot risicobeoordeling en minimumnormen voor 
rampenpreventie. We moeten de beschikbaarheid van civiele bescherming blijven bevorderen 
door binnen de EU capaciteit voor snelle respons te ontwikkelen, zoals het Europees 
Parlement al herhaaldelijk heeft gevraagd.

We moeten voortbouwen op hetgeen reeds bereikt is om de beschikbare instrumenten verder 
te moderniseren.

Humanitaire hulp moet uitsluitend op de behoeften worden gebaseerd, maar draagt ook bij 
aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. Het is niet 
algemeen bekend, maar wel belangrijk om te weten dat de Commissie voor het bepalen van 
de humanitaire behoeften gebruik maakt van kernindicatoren met betrekking tot kindersterfte, 
ondervoeding, toegang tot gezondheidszorg en de genderspecifieke ontwikkelingsindex. 
Efficiëntere hulp betekent ook een grotere bijdrage aan armoedebestrijding en, in 
samenwerking met onze collega's op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, een betere 
re-integratie van de slachtoffers van rampen in een omgeving waarin duurzame 
armoedebestrijding en sociale ontwikkeling mogelijk zijn.

5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u voornemens 
voor te leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen 
kunt u doen vooral ten aanzien van de in de bijlage opgenomen prioriteiten en 
verzoeken van de commissies die onder uw bevoegdheid zouden vallen? Hoe zou u 
persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit van wetsvoorstellen?

2010 wordt een belangrijk jaar voor de beleidsterreinen humanitaire hulp en civiele 
bescherming. De Commissie zal een tussentijdse evaluatie uitvoeren van het actieplan met 
betrekking tot de consensus inzake de humanitaire hulp, die ook civiele bescherming buiten 
de EU omvat. Het doel van de tussentijdse evaluatie is om te beoordelen hoe ver we zijn 
gekomen en te bepalen welke aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om de 
uitvoering van de humanitaire hulp nog efficiënter te maken, bijvoorbeeld de herziening van 
de verordening inzake humanitaire hulp van 1996.

De Commissie zal ook een evaluatie uitvoeren van en een rapport opstellen over de uitvoering 
van het besluit tot instelling van het mechanisme voor civiele bescherming en het daarbij 
behorende financiële instrument. In verband hiermee zou een mededeling aan het Europees 
Parlement en de Raad met passende wetgevingsvoorstellen kunnen worden opgesteld.



PE431.147v03-00 8/8 CM\800828NL.doc

NL

Daarnaast moet volgens artikel 214 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening worden opgericht. De 
Commissie zal bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel indienen voor een 
verordening waarin de voorschriften en procedures voor dit korps worden vastgesteld. 2011 is 
uitgeroepen tot "Europees Jaar van het vrijwilligerswerk", dus misschien kan het voorstel 
voor de opzet van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening in datzelfde 
jaar worden ingediend.

Ik zal ervoor zorgen dat de voorbereiding van de voorstellen zo transparant en participatief 
mogelijk verloopt.

Wat betreft niet-wetgevingsvoorstellen en afhankelijk van de resultaten van de tussentijdse 
evaluatie van het actieplan met betrekking tot de consensus inzake de humanitaire hulp, 
waarbij het Parlement zal worden betrokken, wil ik samenhangend sectoraal beleid tot stand 
brengen, bijvoorbeeld op het gebied van geweld tegen vrouwen, gezondheid, de verhoudingen 
tussen burgers en militairen, behoeftenevaluaties. Op het gebied van civiele bescherming 
zullen richtsnoeren inzake rampenpreventie worden ontwikkeld.

Omdat de gevolgen van de mondiale voedselcrisis aanhouden, zal ik voorrang geven aan de 
ontwikkeling van nieuw beleid met betrekking tot voedselhulp in humanitaire noodsituaties, 
dat deel uit zal maken van een breder beleidspakket dat ook voedselzekerheid omvat. Ook 
hier zal ik nauw samenwerken met kandidaat-commissaris Piebalgs om te zorgen voor 
adequate coördinatie van de activiteiten met betrekking tot voedselzekerheid.


