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RESPOSTAS DA COMISSÁRIA INDIGITADA

Rumiana JELEVA

(Cooperação Internacional, Ajuda Humanitária e Resposta às Crises)

AO QUESTIONÁRIO DO PARLAMENTO EUROPEU

Competência geral, empenho europeu e independência pessoal

1. Quais são os aspectos das suas qualificações e experiência pessoais que considera 
particularmente relevantes para vir a ser Comissária e promover o interesse geral 
europeu, nomeadamente no domínio pelo qual poderá vir a ser responsável? Quais 
são as suas motivações? Que garantias de independência pode dar ao Parlamento 
Europeu e como tenciona assegurar que nenhuma das suas actividades passadas, 
presentes ou futuras possa levantar dúvidas sobre o desempenho das suas funções 
na Comissão?

O meu percurso académico e profissional e a minha carreira política testemunham o meu 
profundo empenho europeu. Como Ministra dos Negócios Estrangeiros da Bulgária e, 
anteriormente, como deputada do Parlamento Europeu, uma das minhas prioridades foi 
sempre reforçar a cooperação entre a UE e os seus Estados-Membros e defender 
energicamente a causa europeia. Estou convencida de que é do interesse de todos nós 
construirmos uma UE forte e consolidada. Foi esta convicção que me norteou ao longo do 
meu mandato de Ministra dos Negócios Estrangeiros e é para mim o fio condutor do meu 
passado no mundo da política e do ensino. Sempre acreditei que só podemos ser 
bem-sucedidos na Europa se cooperarmos e trabalharmos em conjunto.

Após as profundas mudanças de 1989 e a queda da Cortina de Ferro, tive a grande 
oportunidade, pela qual estou profundamente grata, de ter recebido uma bolsa de estudos que 
me permitiu estudar na UE. Desde então, sempre pensei que, de certo modo, tinha a 
responsabilidade de trabalhar para que o meu país integrasse um dia a União Europeia. 
Olhando para trás e analisando a minha carreira política, creio que o meu percurso é claro 
desde os meus estudos universitários até hoje. Além dos estudos em sociologia, a minha 
experiência como professora de estudos europeus e de sociologia marcou-me profundamente. 
A possibilidade de debater a UE e as questões sociais com ela relacionadas com jovens 
estudantes oriundos de toda a Europa foi para mim fonte de grande inspiração. Mais do que 
nunca, é para mim hoje claro que a «ideia da Europa» é intemporal e que nós, políticos e 
decisores, temos de estar à altura das expectativas das gerações mais jovens.

Foi na sequência de debates realizados com os meus estudantes que co-fundei um movimento 
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civil que reclamava reformas e melhorias no meu país. A vocação europeia deste movimento 
estava já inscrita no seu próprio nome: «Desenvolvimento Europeu» da Bulgária. Este 
movimento civil acabou por se converter num partido político, e fui candidata às primeiras 
eleições para o Parlamento Europeu realizadas no meu país. O facto de ter sido eleita por duas 
vezes e de ter exercido o meu mandato no Parlamento Europeu constitui, sem dúvida, um dos 
pontos fortes da minha carreira profissional até à data. Durante o meu mandato parlamentar 
adquiri uma experiência preciosa no domínio da cooperação internacional graças à minha 
participação em missões a vários países, como o Egipto, a Geórgia e a Ucrânia. 
Retrospectivamente, posso hoje afirmar que a causa europeia sempre foi, em si, a minha 
principal motivação e força motriz. Tendo crescido num país no qual as pessoas lutaram pela 
liberdade e pela democracia durante décadas a fio, sempre acreditei na Europa e que 
lutávamos por uma causa comum, que ultrapassava as nossas motivações individuais. Juntos, 
podemos mudar as coisas. Foi esta minha convicção que levou o Governo búlgaro a propor a 
minha candidatura para Membro da Comissão Europeia – a guardiã dos Tratados. Desejo 
firmemente fazer parte do processo europeu e dar o meu contributo para o seu êxito. É por 
esta razão que me regozijo pelo facto de o Presidente Barroso me ter confiado o importante 
pelouro da Cooperação Internacional, Ajuda Humanitária e Resposta às Crises. Esta pasta 
reflecte os valores europeus de solidariedade, cooperação e diálogo e corresponde totalmente 
à minha visão da Europa e ao modo como a apreendo.

Posso assegurar que, como Comissária, a minha actuação será pautada exclusivamente pelo 
nosso interesse europeu comum. Assim, respeitarei na íntegra as disposições do artigo 17.º, 
n.º 3, do TFUE. Fiz a declaração de interesses em conformidade com o Código de Conduta e 
comprometo-me a actualizá-la, se for caso disso. Além disso, observarei integralmente o 
artigo 245.º do TFUE que visa garantir a independência e o cumprimento dos princípios 
éticos, bem como todas as exigências previstas no Código de Conduta dos Comissários. 
Abster-me-ei de assumir qualquer cargo ou situação que possa pôr em causa a minha 
independência, imparcialidade e disponibilidade em relação à Comissão.

Gestão do pelouro e cooperação com o Parlamento Europeu e as suas comissões

2. De que modo avaliaria o seu papel, enquanto membro do Colégio de Comissários? 
Em que sentido se consideraria responsável e obrigado a prestar contas, perante o 
Parlamento, por acções suas ou dos seus serviços?

Enquanto membro do Colégio de Comissários, considero ser meu dever defender com 
honestidade o interesse europeu comum. O Colégio, enquanto coração político da Comissão, 
tem uma importância fundamental em termos de orientação e visão geral da política europeia. 
É por esta razão que considero primordial debater numa base permanente com os meus 
colegas do Colégio todas as questões de forma transparente e equilibrada. Partilhamos uma 
responsabilidade colectiva e seremos avaliados em função dos esforços que desenvolvermos 
para servir da melhor forma o interesse dos cidadãos europeus. Assim, acompanharei de perto 
os debates sobre todas as questões e reagirei, intervindo se o considerar necessário, sempre 
num espírito de colegialidade e imparcialidade. Enquanto Comissária responsável pela Ajuda 
Humanitária e a Resposta às Crises, estou decidida a aumentar a sensibilização para estas 
importantes políticas da UE e tudo farei para as promover junto do Colégio.

Acredito que só o diálogo nos permitirá avançar e obter melhores resultados das nossas 
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políticas. Trata-se de uma das principais conquistas da liberdade de pensamento europeu da 
qual, estou convencida, o novo Colégio será um óptimo exemplo. Neste contexto, 
congratulo-me por poder colaborar estreitamente com a nova Alta Representante para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança da UE e Vice-Presidente da Comissão. 
Juntamente com a Alta Representante e os Comissários responsáveis pelo Desenvolvimento e 
o Alargamento e a Política de Vizinhança, estou empenhada em promover o interesse europeu 
em todo o mundo. Estabelecerei igualmente uma estreita cooperação com a Comissária para 
os Assuntos Internos responsável pela resposta às crises no seio da União, bem como com 
outros Membros da Comissão responsáveis pelos diferentes instrumentos de resposta a crises 
geridos por esta instituição. Embora a interacção entre os nossos pelouros tenha ainda de ser 
definida de forma clara, acredito que, guiados pelo espírito de colegialidade, asseguraremos 
uma representação digna da UE a nível mundial, bem como a concretização eficaz da ajuda da 
UE nestes tempos de crise. 

Graças à minha experiência no Parlamento, sei em primeira mão que esta instituição e a 
Comissão têm tudo a ganhar em cooperarem. Estou ansiosa por começar a pôr tudo isto em 
prática e lançar mãos à obra. A minha experiência no Conselho dos Ministros dos Negócios 
Estrangeiros ajudar-me-á a facilitar a cooperação com o Parlamento, na medida em que me 
permitiu adquirir um conhecimento directo das especificidades do processo de decisão na UE. 
Gostaria de salientar a este respeito que a contribuição do Parlamento é sempre bem-vinda e 
estará na base da nossa cooperação. Como é óbvio, aceitarei a plena responsabilidade política  
pelas actividades desenvolvidas pelos serviços da Comissão nas minhas áreas de competência.

Gostaria de vos assegurar que as relações que tenho a intenção de manter com o meu futuro 
Gabinete e com os diferentes serviços basear-se-ão na lealdade, confiança, transparência, 
troca recíproca de informações e assistência mútua. Estas pessoas trabalham afincadamente, 
por vezes em condições muito difíceis, em prol da causa humanitária. Penso que todos na UE 
reconhecem este facto e, por conseguinte, como Comissária, tudo farei para apoiar estas 
pessoas. 

Estou profundamente empenhada em estabelecer um diálogo construtivo e frutuoso entre estas 
duas instituições europeias fundamentais. A este respeito, o Parlamento, a única instituição 
europeia eleita por sufrágio directo, desempenha naturalmente um papel de primeiro plano no 
processo de definição das políticas da UE, facto que não deixarei de ter em devida conta. Por 
conseguinte, procurarei estabelecer uma cooperação baseada na abertura, transparência, 
confiança mútua e troca regular de informações. O controlo democrático exercido pelo 
Parlamento não é um mero princípio teórico, mas sim a pedra de toque e uma prova concreta 
da nossa democracia europeia.

3. Que compromissos específicos está disposta a assumir em termos de reforço da 
transparência, de maior cooperação com o Parlamento e as suas comissões, e de 
seguimento efectivo das posições e solicitações do Parlamento em matéria de 
iniciativas legislativas, tendo igualmente em conta a entrada em vigor do Tratado 
de Lisboa? Relativamente às iniciativas previstas e aos procedimentos em curso, 
está disposta a transmitir ao Parlamento as informações e os documentos, em pé de 
igualdade com o Conselho?

Caso se confirme a minha nomeação como Comissária, a transparência e a cooperação com o 
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Parlamento Europeu farão parte das minhas prioridades. Penso que um Comissário só pode 
obter bons resultados se trabalhar em estreita colaboração com o Parlamento. Afinal, o 
desenvolvimento de uma parceria estreita contribuirá para reforçar a legitimidade, a 
responsabilização e a eficácia do meu trabalho. Estou, por conseguinte, empenhada em 
assegurar a aplicação integral das disposições do Acordo-Quadro em todos os seus aspectos, 
especialmente no que respeita às trocas de informações, a fim de garantir a transparência e 
melhorar o fluxo de informações entre as nossas duas instituições, contribuindo para dar plena 
aplicação ao Tratado de Lisboa. Além disso, uma das minhas prioridades enquanto 
Comissária será manter um contacto estreito com o público. Uma cooperação estreita com o 
Parlamento e os seus Membros é a melhor maneira de envolver os cidadãos e de os 
familiarizar com o trabalho realizado pela União Europeia, bem como com as vantagens daí 
resultantes.

Gostaria de reiterar que a cooperação interinstitucional é fundamental para garantir que a UE 
funciona da melhor forma. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o papel do 
Parlamento foi ainda reforçado a este respeito. Congratulo-me profundamente com este facto, 
na medida em que sublinha o princípio democrático da UE, garante às instituições melhores 
resultados das políticas prosseguidas e salienta ainda o facto de a Comissão responder perante 
o Parlamento. Pretendo estabelecer relações fortes com o Parlamento e, especialmente, com as 
comissões que cobrem as áreas que tutelo. Assim, comprometo-me a participar regularmente 
nas sessões das comissões e proceder a trocas de pontos de vista para decidir sobre a melhor 
forma de fazer avançar as políticas abrangidas pela minha pasta. Estou convencida de que, 
juntos, conseguiremos obter os melhores resultados para aqueles que precisam da nossa ajuda. 
A este respeito, aguardo com expectativa a oportunidade de debater as ideias do Parlamento 
sobre o estabelecimento do quadro para a realização das acções de ajuda humanitária da 
União e do Corpo Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária, como previsto no artigo 
214.º do TFUE. Além disso, aprecio profundamente os esforços desenvolvidos pelo 
Parlamento para ajudar a fazer do Ano Europeu do Voluntariado em 2011 um verdadeiro 
êxito. Aguardo também com interesse os debates a realizar com o Parlamento sobre os 
progressos alcançados para melhorar a capacidade de resposta da UE a catástrofes, tal como 
previsto na Resolução do Parlamento Europeu de Junho de 2008, bem como sobre a aplicação 
da cláusula de protecção civil prevista no artigo 196.º do TFUE. Além disso, para assegurar 
uma verdadeira troca de pontos de vista, tenciono encontrar-me individualmente com vários 
membros do Parlamento Europeu ou com os grupos políticos. 

Perguntas relativas às políticas

4. Quais são as três prioridades principais que tenciona fazer avançar enquanto parte 
do domínio de competências que lhe é proposto, tendo em conta, se tal for 
pertinente, a crise financeira, económica e social, bem como as preocupações 
relacionadas com o desenvolvimento sustentável?

A fusão das pastas da ajuda humanitária e da protecção civil numa nova pasta «Cooperação 
Internacional, Ajuda Humanitária e Resposta às Crises» é bem-vinda, na medida em que cria 
um serviço único que proporciona à Comissão os meios necessários para reforçar o seu papel 
na resposta às crises. Embora a ajuda humanitária disponha de um orçamento de cerca de 
800 milhões de euros, de uma sólida experiência e de uma rede internacional de peritos 
estabelecidos no terreno, a protecção civil, por seu lado, pode mobilizar recursos profissionais 
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e especializados dos Estados-Membros em caso de emergência, dentro ou fora da UE. O 
ênfase colocado na resposta a catástrofes baseia-se nas necessidades e implica o pleno 
respeito dos princípios da humanidade, neutralidade, imparcialidade e independência, que 
reflectem a solidariedade da UE, a qual não deve estar subordinada a outras considerações de 
política externa.

Além das missões específicas no domínio da cooperação internacional, as minhas principais 
prioridades para os próximos anos serão as seguintes:

- Criar um valor acrescentado, explorando plenamente as oportunidades decorrentes do 
Tratado de Lisboa e da integração numa mesma pasta da ajuda humanitária e da 
protecção civil;

- Enfrentar os novos desafios externos no âmbito da resposta às crises;
- Aumentar a eficácia da ajuda humanitária da UE;
- Reforçar a cooperação em matéria de protecção civil europeia.

A combinação das oportunidades oferecidas pelo Tratado de Lisboa e por esta nova pasta 
permitirá à União, o maior doador do mundo, continuar a reforçar o papel de primeiro plano 
que desempenha em termos de resposta às crises e de ajuda humanitária no exterior, bem 
como optimizar a capacidade da UE de responder a crises no seu próprio território num 
espírito de solidariedade concreta.

Pela primeira vez na história da Europa, o Tratado de Lisboa reconhece a ajuda humanitária e 
a protecção civil como verdadeiras políticas. Tenciono, pois, aproveitar esta oportunidade 
para explorar inteiramente as complementaridades que existem entre ajuda humanitária e 
protecção civil, bem como entre a Comissão e os Estados-Membros da UE, para reforçar 
ainda mais a resposta europeia às crises humanitárias, em conformidade com as disposições 
correspondentes do Consenso Europeu sobre Ajuda Humanitária.

O Centro de Informação e Vigilância (CIV) e o Mecanismo de Protecção Civil da 
Comunidade fazem parte das histórias de sucesso da UE, dando resposta a diferentes tipos de 
crises, tanto dentro como fora da UE. No que respeita à sua vertente interna, trabalharei em 
estreita colaboração com a Comissária para os Assuntos Internos. 

Os principais novos desafios externos na resposta às crises derivam da violação do direito 
humanitário internacional, da erosão do espaço humanitário e do impacto das alterações 
climáticas. Tanto intervenientes estatais como não estatais desrespeitam o direito humanitário 
internacional cada vez com maior frequência e maior violência. As atrocidades sexuais e 
baseadas no género tornaram-se um instrumento de guerra. O desrespeito dos direitos das 
populações civis e dos agentes humanitários torna cada vez mais difícil o acesso às vítimas 
dos conflitos, impedindo por vezes que a ajuda chegue às populações mais vulneráveis.

Utilizarei os meios à minha disposição para, em cooperação com o Parlamento Europeu, 
defender vigorosamente a nível político o respeito pelo direito humanitário internacional e 
para apoiar os nossos parceiros na aplicação das medidas de protecção das vítimas de 
conflitos armados. Iniciarei igualmente um diálogo com os dirigentes políticos e militares 
europeus para assegurar que, em situações em que os agentes da ajuda humanitária e as forças 
militares da UE trabalham lado a lado, a definição dos seus papéis respectivos seja clara e 
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respeitada a fim de evitar eventuais confusões que possam comprometer o trabalho 
humanitário.

É provável que a frequência e a intensidade das catástrofes naturais provocadas pelas 
alterações climáticas se venham a intensificar. A comunidade internacional de doadores 
deixou de ter capacidade para responder com eficácia a todas estas catástrofes. É por esta 
razão que, assegurando simultaneamente que a nossa resposta às catástrofes seja tão ampla e 
tão eficaz quanto possível, recorrerei tanto à ajuda humanitária como à protecção civil para 
intensificar os esforços da União Europeia para reduzir os riscos de catástrofes, a fim de 
reforçar mais especialmente a capacidade de resistência das populações vulneráveis e as 
capacidades das autoridades locais de países especialmente ameaçados por catástrofes. 
Continuarei a conferir prioridade aos programas DIPECHO (Disaster Preparedness ECHO) e 
às medidas de preparação e prevenção. Associada à questão da redução do risco de catástrofes 
está a importante questão de saber o que acontece após uma crise, pelo que prestarei especial 
atenção à transição entre ajuda humanitária e cooperação para o desenvolvimento, 
interligando ajuda de emergência, reabilitação e desenvolvimento. Nestas duas áreas, 
trabalharei estreitamente  com o Comissário indigitado Andris Piebalgs para assegurar que a 
transição decorra da melhor forma possível.

No que respeita à protecção civil, o Programa de Estocolmo e as recentes conclusões do 
Conselho definem prioridades-chave em matéria de prevenção que incluem a elaboração de 
directrizes para a análise de riscos e normas mínimas para a prevenção de catástrofes. Será 
necessário prosseguir os trabalhos para aumentar a disponibilidade de intervenções de socorro 
no âmbito da protecção civil, através da criação de um mecanismo de resposta rápida da UE, 
como aliás repetidamente solicitado pelo Parlamento Europeu. 

O que já alcançámos até à data deverá ser utilizado como um trampolim para prosseguir a 
modernização dos instrumentos de que dispomos.

Por último, e trata-se de um facto não negligenciável, embora a ajuda humanitária deva 
basear-se exclusivamente nas necessidades identificadas, contribui igualmente para a 
realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. É um facto pouco conhecido mas 
importante que na análise que faz das necessidades humanitárias a nível global, a Comissão 
utiliza indicadores-chave relativos à mortalidade infantil, à malnutrição, ao acesso aos 
cuidados de saúde, bem como o índice do desenvolvimento humano ajustado ao género. Uma 
ajuda mais eficaz significa igualmente uma contribuição mais importante para a redução da 
pobreza e, em colaboração com os nossos colegas responsáveis pela cooperação para o 
desenvolvimento, uma melhor organização da reintegração das vítimas de catástrofes num 
contexto favorável à redução da pobreza e ao desenvolvimento social de uma forma 
sustentável.

5. Quais são as iniciativas legislativas e não legislativas específicas que tenciona 
apresentar, e de acordo com que calendário? Que compromissos específicos pode 
assumir, nomeadamente no que diz respeito às prioridades e solicitações das 
comissões, apresentadas em anexo, que poderão vir a ser do seu domínio de 
competências? De que modo garantiria, a título pessoal, a boa qualidade das 
propostas legislativas?
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2010 será um ano crucial nos domínios da ajuda humanitária e da protecção civil. A Comissão 
realizará uma revisão intercalar do Plano de Acção para a aplicação do Consenso Europeu em 
matéria de Ajuda Humanitária, que cobre igualmente a protecção civil fora da UE. O 
objectivo desta revisão intercalar será avaliar os progressos realizados e identificar as medidas 
adicionais que deverão ser tomadas para melhorar a eficácia da ajuda humanitária. Estas 
medidas poderão incluir uma revisão do Regulamento sobre a ajuda humanitária que remonta 
a 1996. 

A Comissão deverá igualmente avaliar a aplicação da decisão que estabelece o Mecanismo de 
Protecção Civil e o seu instrumento financeiro e apresentar um relatório nesta matéria. Estes 
exercícios poderão ser acompanhados de uma comunicação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho na qual serão delineadas eventuais propostas legislativas futuras.

Além disso, o artigo 214.º do TFUE prevê a criação de um Corpo Europeu de Voluntários 
para a Ajuda Humanitária. A Comissão deverá apresentar uma proposta de regulamento a 
adoptar pelo Parlamento Europeu e o Conselho que defina o estatuto e as modalidades de 
funcionamento deste Corpo. Tendo em conta que 2011 foi recentemente proclamado «Ano 
Europeu do Voluntariado», o calendário da proposta que cria o Corpo Europeu de Voluntários 
para a Ajuda Humanitária poderá ser fixado em conformidade.

Tudo farei para que o processo de elaboração das propostas seja o mais transparente e 
participativo possível.

No que respeita às propostas não legislativas e enquanto se aguarda o resultado da revisão 
intercalar do Plano de Acção para a aplicação do Consenso Europeu em matéria de Ajuda 
Humanitária, à qual o Parlamento Europeu será associado, tomarei a iniciativa de definir 
políticas sectoriais coerentes, nomeadamente em domínios como a violência com base no 
sexo, a saúde, as relações entre civis e militares e as avaliações das necessidades, para citar 
apenas alguns exemplos. No domínio da protecção civil, serão elaboradas linhas directrizes 
em matéria de prevenção de catástrofes.

Dado que os efeitos da crise alimentar global persistem, darei prioridade ao desenvolvimento 
de uma política em matéria de ajuda alimentar em casos de urgência humanitária que fará 
parte integrante de uma estratégia mais vasta que cobrirá igualmente questões de segurança 
alimentar. Também nesta área trabalharei em estreita colaboração com o Comissário 
indigitado Andris Piebalgs para assegurar uma coordenação adequada com as actividades em 
matéria de segurança alimentar.


