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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ADRESATE COMISARULUI DESEMNAT

Rumiana JELEVA

(Cooperare internațională, ajutor umanitar și reacţia
la situații de criză)

Competență generală, angajament european și independență personală

1. Ce aspecte ale experienței și calificării dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante din perspectiva de a deveni comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă 
motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului 
European și cum veți proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile 
dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune sub semnul 
întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei?

Studiile și experiența mea profesională, precum și cariera mea politică demonstrează 
angajamentul meu față de cauza europeană. În calitate de ministru pentru afacerile externe al 
Bulgariei, precum și înainte, ca membru al Parlamentului European, intensificarea cooperării 
dintre UE și statele sale membre și susținerea energică a cauzei europene au constituit în 
permanență una dintre prioritățile mele. Sunt convinsă că o UE puternică și consolidată este în 
avantajul fiecăruia dintre noi. Această convingere m-a ghidat de-a lungul mandatului de 
ministru al afacerilor externe și o consider drept firul călăuzitor al trecutului meu politic și 
academic. Am considerat întotdeauna că în Europa putem avea succes numai dacă lucrăm 
împreună și cooperăm.

După schimbările majore din 1989 și după căderea cortinei de fier, am apreciat foarte mult 
șansa de a fi primit o bursă care mi-a permis să studiez în UE. De atunci, am privit 
întotdeauna acest lucru ca pe un fel de responsabilitate, aceea de a activa în vederea integrării 
țării mele în Uniunea Europeană. Privind retrospectiv la cariera mea politică, cred că se poate 
distinge clar parcursul meu, începând cu anii de studenție la universitate și până în prezent. 
Alături de studiile mele de sociologie, perioada petrecută ca lector în domeniul studiilor 
europene și sociologiei a avut un impact real asupra mea. Posibilitatea de a discuta despre UE 
și aspectele sociale referitoare la aceasta cu studenți din întreaga Europă a constituit pentru 
mine o sursă importantă de inspirație. Mai mult ca niciodată mi-a devenit limpede faptul că 
„ideea unei Europe” nu cunoaște granițe în timp și că noi, politicienii și cei care luăm 
deciziile, trebuie să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor generațiilor mai tinere.

Înființarea, în calitate de cofondator, a unei mișcări civice care a militat pentru reforme și 
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îmbunătățiri în țara mea natală, este o consecință a discuțiilor cu studenții mei. Legătura cu 
Europa era deja consacrată în denumirea acestei mișcări întrucât lansam un apel pentru 
„dezvoltarea europeană” a Bulgariei. Până la urmă, mișcarea civică a devenit un partid politic, 
iar eu am candidat la primele alegeri pentru Parlamentul European din țara mea natală. Faptul 
că am fost aleasă de două ori de atunci și că mi-am exercitat mandatul în Parlamentul 
European a fost, fără îndoială, unul dintre punctele forte ale vieții mele profesionale de până 
acum. În perioada activității la Parlament am dobândit o experiență valoroasă în domeniul 
cooperării internaționale prin participarea la misiuni în numeroase țări, cum ar fi Egipt, 
Georgia și Ucraina.
Privind înapoi, trebuie să spun că întotdeauna, cauza europeană în sine a constituit principala 
motivație și forța care mi-a dat puterea să acționez. Ca cineva care a crescut într-o țară în care 
oamenii au luptat decenii la rând pentru libertate și democrație, am crezut întotdeauna în 
Europa și am considerat întotdeauna că împărtășim o cauză comună, care este mai importantă 
decât cauzele noastre individuale. Împreună, putem schimba ceva. Datorită acestei convingeri 
personale guvernul bulgar m-a propus membru al Comisiei Europene – gardianul tratatelor. 
Sunt nerăbdătoare să devin parte a procesului european și să îmi aduc contribuția în vederea 
asigurării succesului acestuia. De aceea, sunt bucuroasă că președintele Barroso mi-a 
încredințat importantul portofoliu de comisar responsabil pentru cooperare internațională, 
ajutor umanitar și reacţia la situații de criză. Acest portofoliu reflectă noțiunea europeană de 
solidaritate, cooperare și dialog în ansamblul ei. El corespunde astfel în întregime viziunii și 
înțelegerii mele cu privire la Europa.

Vă pot asigura că, în calitate de comisar, interesul comun european va reprezenta unicul scop 
final al acțiunilor mele. Astfel, voi respecta pe deplin articolul 17 alineatul (3) din TUE. Am 
completat declarația de interese în conformitate cu codul de conduită și mă angajez să o 
actualizez în cazul în care intervin schimbări. De asemenea, voi respecta cu strictețe articolul 
245 din TFUE pentru a asigura principiile independenței și eticii precum și toate obligațiile 
incluse în Codul de conduită al comisarilor. Voi evita orice poziție sau situație care ar putea 
pune sub semnul întrebării independența, imparțialitatea sau disponibilitatea mea față de 
Comisie.

Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile 
acestuia

2. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în Colegiul comisarilor? În 
ce sens v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile 
acțiuni și pentru acelea ale serviciilor dumneavoastră?

În calitate de membru al Colegiului comisarilor, consider că rolul meu este acela de apărător 
loial al interesului comun european. Colegiul este un element-cheie pentru orientarea generală 
și viitorul politicii europene. Acesta reprezintă inima politică a Comisiei. De aceea, consider 
foarte important să discut constant cu colegii mei, în colegiu, toate problemele, într-un mod 
deschis și corect. Noi împărțim o responsabilitate colectivă și vom fi judecați în funcție de 
eforturile noastre de a sluji cât mai bine interesele cetățenilor europeni. De aceea, voi urmări 
îndeaproape discuțiile cu privire la toate aspectele și voi interacționa, iar acolo unde voi 
considera că este necesar, voi încerca să intervin, întotdeauna în spiritul colegialității și 
imparțialității. În rolul meu de comisar responsabil pentru cooperare internațională, ajutor 
umanitar și reacţia la situații de criză, sunt hotărât să fac mai bine cunoscute aceste politici 
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importante ale UE și voi face tot ce îmi stă în putință ca să le promovez în colegiu. 

Cred că nu putem avansa și obține rezultate bune ale politicilor decât prin dialog. Acesta este 
unul din succesele–cheie ale libertății de gândire europene și sunt convinsă că noul colegiu va 
constitui un exemplu puternic în acest sens. Mă bucură perspectiva de a colabora îndeaproape 
cu noul vice-președinte și Înalt Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate. 
Împreună cu domnia sa și comisarii responsabili pentru dezvoltare și extindere și politică de 
vecinătate, mă angajez să promovez interesele europene în întreaga lume. Voi colabora 
îndeaproape, de asemenea, cu comisarul responsabil pentru afaceri interne și reacţia la situații 
de criză din cadrul Uniunii, precum și cu alți membri ai Comisiei care răspund de 
numeroasele instrumente de reacţie la situații de criză, gestionate de Comisie. Deși 
interacțiunea dintre portofoliile noastre mai trebuie încă să fie clar definită, sunt convinsă că 
ghidați de spiritul de colegialitate, vom asigura o reprezentare optimă a UE pe scena 
mondială, precum și o furnizare eficace a sprijinului UE în momente de criză.

Datorită experienței mele în Parlament, știu exact cum pot lucra cel mai bine împreună 
Parlamentul și Comisia. Sunt nerăbdătoare să pun în aplicare această experiență și să încep să 
lucrez. Experiența dobândită în cadrul Consiliului miniștrilor afacerilor externe mă va ajuta în 
continuare să facilitez cooperarea cu Parlamentul întrucât stăpânesc foarte bine specificitățile 
procesului decizional în cadrul UE. În acest sens, aș dori să subliniez faptul că, întotdeauna, 
contribuția Parlamentului va fi binevenită și că aceasta va servi drept bază a cooperării 
noastre. Nu mai este nevoie să adaug că îmi voi asuma responsabilitatea politică deplină 
pentru activitățile serviciilor Comisiei din domeniul meu de competență.

Aș dori să vă asigur că relațiile dintre mine și viitorul meu cabinet și serviciile mele vor avea 
la bază loialitatea, încrederea, transparența, fluxul de informații în ambele sensuri și asistența 
reciprocă. Aceștia fac eforturi considerabile, deseori în condiții foarte dificile, pentru cauza 
umanității. Cred că fiecare în UE este conștient de aceasta și de aceea, în calitate de comisar 
voi face tot ce pot pentru a-i sprijini.

Mă angajez cu fermitate în vederea unui dialog politic constructiv și fructuos între cele două 
instituții-cheie europene. Având în vedere acestea, Parlamentul, ca unică instituție europeană 
aleasă direct, are o pondere esențială, prin natura sa, în procesul decizional al UE și voi ține 
seama în mod corespunzător de acest lucru. De aceea, urmăresc o cooperare bazată pe 
deschidere, transparență, încredere reciprocă și schimb constant de informații. Controlul 
democratic exercitat de Parlament nu este ceva ce există doar pe hârtie, ci dimpotrivă, acesta 
reprezintă piatra de temelie și dovada democrației noastre europene.

3. Ce angajamente specifice sunteți pregătită să vă asumați în termeni de 
transparență sporită, cooperare mai intensă și luare efectivă în considerare a 
pozițiilor și cererilor Parlamentului în materie de inițiative legislative, inclusiv în 
lumina intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește 
inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți informații și 
documente Parlamentului în aceeaşi măsură ca și Consiliului?

Dacă voi fi confirmată comisar, transparența și cooperarea cu PE se vor număra printre 
prioritățile mele. Cred că un comisar poate avea succes în activitatea sa doar dacă colaborează 
îndeaproape cu Parlamentul. De altfel, un parteneriat strâns nu va face decât să sporească 
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legitimitatea, controlul și eficiența muncii mele. De aceea mă angajez să pun în aplicare 
dispozițiile acordului–cadru în toate elementele sale, în special în ceea ce privește fluxul de 
informații pentru a asigura transparența, pentru a intensifica fluxul de informații între cele 
două instituții și pentru a pune integral în aplicare dispozițiile Tratatului de la Lisabona. De 
asemenea, una din prioritățile mele în calitate de comisar va fi să asigur un contact strâns cu 
publicul. Cooperarea strânsă cu Parlamentul și membrii acestuia este prin natura ei cea mai 
bună cale prin care cetățenii sunt implicați și informați cu privire la activitatea și beneficiile 
Uniunii Europene. 

Aș dori să reiterez importanța fundamentală a cooperării interinstituționale în asigurarea unei 
funcționări optime a UE. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, rolul 
Parlamentului va crește în continuare, în acest sens. Consider acest lucru binevenit deoarece 
susține principiul democratic al UE, asigură rezultate mai bune ale politicilor instituțiilor și, 
de asemenea, asigură răspunderea Comisiei în fața Parlamentului. Doresc să stabilesc legături 
strânse cu Parlamentul și, în special, cu comisiile care acoperă domeniile pentru care sunt 
responsabilă. Mă angajez, prin urmare, să fiu în mod constant disponibilă pentru a participa la 
reuniuni ale comisiilor și a organiza schimburi de opinii pentru a discuta cum pot avansa cel 
mai bine politicile din cadrul portofoliului meu. Sunt convinsă că împreună vom obține cele 
mai bune rezultate pentru cei care au nevoie de ajutorul nostru. În acest sens, sunt 
nerăbdătoare, în special, să discut ideile Parlamentului privind instituirea cadrului pentru 
operațiunile de ajutor umanitar ale Uniunii și Corpul voluntar european de ajutor umanitar, 
astfel cum se prevede la articolul 214 din TFUE. De asemenea, apreciez foarte mult eforturile 
depuse de Parlament pentru ca 2011 - Anul european al voluntariatului să fie un adevărat 
succes. Mă bucură, de asemenea, perspectiva de a dezbate cu Parlamentul progresele noastre
privind întărirea capacității de reacție în caz de dezastre a UE, conform Rezoluției PE din 
iunie 2008, precum și privind punerea în aplicare a clauzei referitoare la protecția civilă de la 
articolul 196 din TFUE. În plus, pentru a asigura un schimb efectiv de opinii, mă bucură 
perspectiva întâlnirii cu membri individuali ai PE sau cu grupuri politice. 

Întrebări legate de politică

4. Care sunt cele trei mari priorități asupra cărora intenționați să vă axați în cadrul 
portofoliului ce vă este propus, ținând seama, acolo unde este cazul, de criza 
financiară, economică și socială și de preocupările legate de dezvoltarea durabilă?

Fuzionarea ajutorului umanitar și a protecției civile în noul portofoliu „Cooperare 
internațională, ajutor umanitar și reacţia la situații de criză” reprezintă o evoluție binevenită, 
deoarece instituie un serviciu unic ce oferă Comisiei mijloacele necesare pentru întărirea 
rolului acesteia în domeniul reacţiei la situații de criză. În timp ce ajutorul umanitar aduce 
portofoliului un buget de aproximativ 800 de milioane €, o expertiză considerabilă și o rețea 
internațională de experți în domeniu, protecția civilă poate mobiliza resursele profesionale și 
specializate ale statelor membre în caz de urgență, în interiorul și în afara UE. Concentrarea 
asupra reacţiei la dezastre răspunde unor nevoi și implică respectarea deplină a principiilor 
umanității, neutralității, imparțialității și independenței, ca expresie a solidarității UE care nu 
va fi subordonată altor considerațiuni de politică externă.

În plus față de misiunile specifice în domeniul cooperării internaționale, prioritățile mele 
principale pentru următorii ani vor fi:
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- să creez valoare adăugată prin utilizarea oportunităților oferite de Tratatul de la 
Lisabona și de integrarea ajutorului umanitar și a protecției civile într-un portofoliu 
unic;

- să fac față provocărilor externe care apar, în ceea ce privește reacţia la situații de criză;
- să cresc eficiența ajutorului umanitar al UE; 
- să consolidez cooperarea în materie de protecție civilă la nivel european.

Combinarea oportunităților oferite de Tratatul de la Lisabona și de acest portofoliu nou va 
permite Uniunii, cel mai important donator din lume, să își extindă în continuare rolul de prim 
plan pe care îl deține în domeniul reacţiei la situații de criză și al ajutorului umanitar în 
teritoriile de peste mări, precum și să maximizeze capacitatea UE de a reacționa în situații de 
criză la fața locului într-un spirit de solidaritate pragmatică.

Pentru prima dată în istoria Europei, Tratatul de la Lisabona recunoaște ajutorul umanitar și 
protecția civilă ca politici de sine stătătoare. Prin urmare intenția mea este de a profita de 
această oportunitate pentru a utiliza integral complementaritățile existente între ajutorul 
umanitar și protecția civilă și între Comisie și statele membre UE pentru a consolida în 
continuare reacţia la nivel european la situații de criză umanitară, în acord cu dispozițiile 
corespunzătoare din consensul european privind ajutorul umanitar.

Centrul de monitorizare și informare (CMI) și mecanismele comunitare de protecție civilă se 
numără printre reușitele UE, care răspund unor tipuri diverse de crize, atât în interiorul, cât și 
în afara UE. În ceea ce privește aspectul intern, voi colabora îndeaproape cu comisarul pentru 
afaceri interne.

Principalele provocări externe care apar în domeniul reacţiei la situații de criză au drept cauză 
violarea dreptului umanitar internațional, restrângerea spațiului umanitar și impactul 
schimbărilor climatice. Atât actorii statali, cât și cei nestatali încalcă dreptul umanitar 
internațional cu o frecvență și violență din ce în ce mai mari. Atrocitățile sexuale și cele pe 
criterii de sex au devenit mijloace de luptă. Nerespectarea drepturilor necombatanților și ale 
actorilor umanitari a avut drept consecință reducerea accesului la victimele conflictelor, 
făcând uneori imposibil transportul ajutorului către cei mai vulnerabili.

Voi utiliza mijloacele de care dispun mea pentru a susține cu fermitate la nivel politic, în 
cooperare cu Parlamentul European, respectarea dreptului umanitar internațional și pentru a 
ne sprijini partenerii în punerea în aplicare de măsuri de protecție a victimelor conflictelor 
armate. Voi angaja, de asemenea, un dialog cu conducătorii politici și militari europeni pentru 
a asigura, în situațiile în care actorii ajutorului umanitar al UE și forțele militare ale UE 
lucrează împreună, o delimitare clară și respectată a rolului fiecăruia pentru a evita orice 
confuzie care ar putea pune în pericol munca umanitară.

Este posibil să se accelereze frecvența și intensitatea dezastrelor naturale datorate 
schimbărilor climatice. Comunitatea internațională de ajutor nu mai este în poziția de a 
interveni cu eficacitate în cazul tuturor acestor dezastre. De aceea, asigurându-mă ca 
intervenția noastră în caz de dezastre să acopere o sferă cât mai extinsă și să fie cât mai 
eficace posibil, din punct de vedere al punerii în aplicare, voi folosi atât ajutorul umanitar, cât 
și protecția civilă pentru a intensifica eforturile Uniunii Europene de reducere a riscului de 
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producere a dezastrelor în vederea întăririi, în special, a rezistenței populațiilor vulnerabile și 
a capacităților autorităților locale din țările expuse dezastrelor. Voi continua, prin urmare, să 
dau prioritate programelor DIPECHO (ECHO - pregătire pentru dezastre) și măsurilor de 
pregătire și prevenire. Legată de problema reducerii riscului de dezastre, este problema–cheie 
a ceea ce se întâmplă după criză, și voi acorda atenție tranziției de la ajutorul umanitar către 
cooperarea pentru dezvoltare, stabilind o legătură între ajutorul de urgență, reabilitare și 
dezvoltare. În ambele sectoare voi colabora îndeaproape cu comisarul-desemnat Piebalgs 
pentru a asigura o tranziție cât mai ușoară posibil. 

În ceea ce privește protecția civilă, Programul de la Stockholm și concluziile recente ale 
Consiliului stabilesc prioritățile-cheie în materie de prevenire. Acestea includ elaborarea de 
orientări privind evaluarea riscului și standardele minime pentru prevenirea dezastrelor. Este 
necesară continuarea activității în vederea creșterii disponibilității asistenței de protecție civilă 
prin dezvoltarea unei capacități de reacție rapidă a UE, astfel cum a fost cerut în repetate 
rânduri de către Parlamentul European.

Ceea ce s-a realizat deja ar trebui să fie folosit ca un prim pas pentru modernizarea în 
continuare a instrumentelor aflate la dispoziția noastră.

În ultimul rând, dar nu mai puțin important, ajutorul umanitar care trebuie să răspundă strict 
unor nevoi contribuie și la realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Este puțin 
cunoscut, dar cu toate acestea important, faptul că în analiza sa globală privind nevoile 
umanitare Comisia utilizează, pentru a evalua nevoile, indicatori-cheie privind mortalitatea 
infantilă, malnutriția, accesul la asistență medicală și indexul specific pe sexe al dezvoltării 
umane. Un ajutor mai eficient înseamnă, de asemenea, o contribuție mai mare la reducerea 
sărăciei și, în colaborare cu colegii noștri din domeniul cooperării pentru dezvoltare, o 
reinserție mai bine organizată a victimelor dezastrelor într-un mediu care permite o reducere a 
sărăciei și o dezvoltare socială durabile.

5. Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și 
conform cărui calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce 
privește, în special, prioritățile comisiilor și solicitările legate de acestea care s-ar 
înscrie în sfera portofoliului dumneavoastră? În ce fel ați asigura, dumneavoastră 
personal, buna calitate a propunerilor legislative?

2010 va fi un an–cheie în domeniul ajutorului umanitar și al protecției civile. Comisia va 
efectua o analiză intermediară a acțiunii pentru consensul european privind ajutorul umanitar 
care vizează, de asemenea, protecția civilă în afara UE. Scopul analizei intermediare va fi 
acela de a evalua nivelul care a fost atins și de a identifica măsurile suplimentare care ar fi 
necesar sa fie luate pentru a îmbunătăți în continuare eficiența acordării ajutorului umanitar.
Măsurile ar putea include o revizuire a regulamentului privind ajutorul umanitar care datează 
din 1996.

Comisia va trebui să evalueze, de asemenea, și să prezinte un raport cu privire la punerea în 
aplicare a deciziei de instituire a mecanismului de protecție civilă și a instrumentului financiar 
al acestuia. Aceste exerciții ar putea fi însoțite de o comunicare către Parlamentul European și 
Consiliu care să prezinte pe scurt, dacă va fi cazul, propuneri legislative viitoare.
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În plus, articolul 214 din TFUE prevede înființarea unui Corp voluntar european de ajutor 
umanitar. Comisia va trebui să prezinte o propunere de regulament care să fie adoptată de 
Parlamentul European și de Consiliu și care să stabilească normele și procedura de 
funcționare a acestuia. Având în vedere faptul că anul 2011 tocmai a fost desemnat „Anul 
european al voluntariatului”, calendarul propunerii de înființare a Corpului voluntar european 
de ajutor umanitar ar putea fi adaptat.

Voi asigura ca procesul de pregătire a propunerilor să fie cât mai transparent și mai 
participativ posibil.

În ceea ce privește propunerile nelegislative și în așteptarea concluziilor evaluării 
intermediare a Planului de acțiune pentru consensul european privind ajutorul umanitar la care 
va fi asociat și Parlamentul European, voi lua inițiativa stabilirii unor politici sectoriale 
coerente, de exemplu în domenii precum violența pe criterii de sex, sănătatea, relațiile între 
civili și militari și evaluarea nevoilor, pentru a menționa doar câteva. În domeniul protecției 
civile, vor fi elaborate orientări privind prevenirea dezastrelor.

Având în vedere persistența efectelor crizei alimentare mondiale, voi da prioritate dezvoltării 
unei politici în materie de asistență alimentară în situații umanitare de urgență, care va face 
parte dintr-un pachet de politici mai amplu care va acoperi, de asemenea, aspectele de 
securitate alimentară. Și în acest caz voi colabora îndeaproape cu comisarul-desemnat 
Piebalgs, în vederea asigurării unei coordonări adecvate cu activitățile din domeniul securității 
alimentare.


