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ODGOVORI NA VPRAŠALNIK

 EVROPSKEGA PARLAMENTA

ZA KANDIDATKO ZA KOMISARKO

Rumiana JELEVA

(Mednarodno sodelovanje, humanitarna pomoč in krizno odzivanje)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti 
na področju, za katero bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, trenutne in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije?

Moja izobrazba, poklicne izkušnje in politična kariera dokazujejo mojo evropsko usmerjenost.
Že ko sem bila ministrica za zunanje zadeve Bolgarije in še prej članica Evropskega 
parlamenta, sta bila krepitev sodelovanja med EU in njenimi državami članicami ter 
zavzemanje za  evropske cilje vedno med mojimi prednostnimi nalogami. Prepričana sem, da 
močna in okrepljena EU koristi nam vsem. To prepričanje, ki me je vodilo v času mandata 
ministrice za zunanje zadeve, me je kot rdeča nit prepletala skozi mojo politično kariero in 
proces izobraževanja. Vedno sem menila, da je lahko Evropa uspešna le, če v njej 
sodelujemo.

Po velikih političnih spremembah leta 1989 in padcu železne zavese sem bila hvaležna za 
priložnost, ki mi jo je ponujala štipendija za študij v EU Odtlej sem na to gledala kot na neke 
vrste odgovornost, da si prizadevam za priključitev moje domovine k Evropski uniji. Če se 
ozrem nazaj na svojo politično kariero, mislim, da je bila moja pot od študentskih let do danes 
jasno začrtana. Poleg študija sociologije je name zelo vplivalo tudi delo predavateljice za 
evropske študije in sociologijo. Možnost razpravljanja o EU in socialnih zadevah, ki so z EU 
povezane, z mladimi študenti iz vse Evrope je bila zame velik navdih. Bolj kot kdaj koli prej 
mi je postalo jasno, da je „evropska ideja“ brezčasna ter da moramo politiki in drugi, ki 
sprejemamo odločitve, izpolnjevati pričakovanja mlajših generacij.

Razprave s študenti so botrovale temu, da sem bila v svoji domovini soustanoviteljica 
civilnega gibanja, ki je pozivalo k reformam in izboljšavam. Povezava z Evropo je bila 
vgrajena že v samem imenu gibanja, ki se je glasilo „evropski razvoj“ Bolgarije. Civilno 
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gibanje je na koncu postalo politična stranka in jaz sem v domovini kandidirala na prvih
volitvah za Evropski parlament. Dejstvo, da sem bila odtlej že dvakrat izvoljena za članico 
Evropskega parlamenta, nedvomno spada med moje največje poklicne dosežke. Kot članica 
Evropskega parlamenta sem na misijah v številnih državah, na primer Egiptu, Gruziji in 
Ukrajini, pridobila dragocene izkušnje na področju mednarodnega sodelovanja
Če pogledam nazaj, moram reči, da je bilo prizadevanje za evropske cilje vedno moja 
motivacija in vodilo. Ker sem odraščala v državi, kjer so se ljudje desetletja borili za svobodo 
in demokracijo, sem vedno verjela v Evropo in v to, da imamo skupne cilje, ki so nad cilji 
posameznih držav. Skupaj lahko marsikaj dosežemo. Prav zaradi tega mojega prepričanja me 
je bolgarska vlada predlagala za članico Evropske komisije, ki je varuhinja pogodb. Veselim 
se, da bom lahko del evropskega procesa in da bom lahko pripomogla k zagotovitvi njegovega 
uspeha. Vesela sem, da mi je predsednik Barroso zaupal pomembno delovno področje 
komisarke, pristojne za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje, ki 
odraža splošno evropsko načelo solidarnosti, sodelovanja in dialoga ter tako v celoti ustreza 
moji viziji in dojemanju Evrope.

Zagotavljam, da bodo moje delo komisarke vodili samo naši skupni evropski interesi in bom 
tako ustrezno upoštevala člen 17(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije. V skladu s 
kodeksom ravnanja sem izpolnila izjavo o interesih in se zavezala, da jo bom po potrebi 
posodabljala. Poleg tega bom v celoti upoštevala člen 245 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, da se zagotovita neodvisnost ter izpolnjevanje etičnih načel in vseh zahtev kodeksa 
ravnanja komisarjev. Izogibala se bom vsem stališčem in situacijam, ki bi lahko postavili pod 
vprašaj mojo neodvisnost, nepristranskost in razpoložljivost Komisiji.

Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših
oddelkov ter mu o tem poročati?

Kot članica kolegija komisarjev menim, da je moja vloga pošteno zastopati skupne evropske 
interese. Kolegij je ključnega pomena za splošno usmerjenost in stališča, pri oblikovanju  
evropskih politik. Tvori politično jedro Komisije. Zato se mi zdi pomembno, da s kolegi v 
kolegiju o vseh zadevah vedno odprto in odkrito razpravljamo. Imamo skupno odgovornost, 
merilo za naš uspeh pa so naša prizadevanja za to, da kar najbolje zastopamo interese 
evropskih državljanov. Zato bom zbrano spremljala razprave o vseh vprašanjih in pri njih 
sodelovala ter poskušala posredovati, kadar se mi bo to zdelo potrebno, vendar vedno v duhu 
kolegialnosti in nepristranskosti. Kot komisarka, pristojna za humanitarno pomoč in krizno 
odzivanje, si bom nadvse prizadevala za večjo ozaveščenost o teh pomembnih politikah EU in 
za njuno krepitev znotraj kolegija komisarjev.

Menim, da lahko le z dialogom napredujemo in dosežemo boljše rezultate politik. To je eden 
ključnih dosežkov evropske svobodomiselnosti in prepričana sem, da bo novi kolegij to tudi 
potrjeval. Veselim se tesnega sodelovanja z novo podpredsednico in visoko predstavnico za 
zunanje zadeve in varnostno politiko. Prizadevala si bom, da bom skupaj z njo ter s 
komisarjema za razvoj in širitev in sosedsko politiko utrjevala evropske interese po vsem 
svetu. Tesno bom sodelovala tudi s komisarko za notranje zadeve, ki je pristojna za krizno 
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odzivanje znotraj Unije, ter z drugimi člani Komisije, pristojnimi za številne instrumente 
kriznega odzivanja, ki jih upravlja Komisija. Čeprav je treba sodelovanje med našimi 
delovnimi področji še natančneje opredeliti, lahko z gotovostjo trdim, da bomo v duhu 
kolegialnosti optimalno zastopali EU na svetovni ravni in v kriznih razmerah učinkovito 
dostavljali pomoč EU.

Iz izkušenj na Parlamentu vem iz prve roke, kako lahko Parlament in Komisija najbolje 
sodelujeta. Veselim se že, da bom lahko to uporabila v praksi. Z izkušnjami, ki sem jih 
pridobila v svetu ministrov za zunanje zadeve, bom lahko še bolj poglobila sodelovanje s 
Parlamentom, saj dobro poznam posebnosti odločanja v EU. V zvezi s tem bi rada poudarila, 
da je prispevek Parlamenta vedno dobrodošel in da bo temelj našega sodelovanja. Ni treba 
posebej poudarjati, da bom na področju, za katero sem pristojna, prevzela vso politično 
odgovornost za dejavnosti služb Komisije.

Zagotavljam vam, da bodo moji odnosi z mojim bodočim kabinetom in službami temeljili na 
lojalnosti, zaupanju, preglednosti, dvostranskem pretoku informacij in vzajemni pomoči.
Pogosto namreč delajo v zelo težkih pogojih in si prizadevajo za uresničitev humanitarnih 
ciljev. Prepričana sem, da je to mnenje vseh državljanov EU, in kot komisarka bom naredila 
vse, kar je v moji moči, da bi olajšala njihovo delo.

Sem vneta zagovornica konstruktivnega in plodnega političnega dialoga med ključnima 
evropskima institucijama. Parlament ima kot edina evropska institucija, katere člani so 
izvoljeni neposredno, že po naravi največjo težo pri oblikovanju politik v EU, zato bom to 
tudi ustrezno upoštevala. Prizadevala si bom za sodelovanje, ki bo temeljilo na odkritosti, 
preglednosti, vzajemnem zaupanju in redni izmenjavi informacij. Demokratični nadzor je 
naloga Parlamenta, ki ne obstaja le na papirju, ampak je temelj in dokaz evropske 
demokracije.

3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Če bom potrjena kot komisarka, bosta preglednost in sodelovanje z Evropskim parlamentom 
med mojimi prednostnimi nalogami. Menim, da je lahko komisar uspešen le, če tesno 
sodeluje s Parlamentom. Konec koncev bo tesno partnerstvo samo okrepilo legitimnost, 
odgovornost in učinkovitost mojega dela. Zato sem zavezana popolnemu izvajanju in uporabi 
določb okvirnega sporazuma v vseh njegovih vidikih, zlasti glede toka informacij, da se 
zagotovi preglednost in okrepi pretok informacij med institucijama ter da lahko določbe 
Lizbonske pogodbe v celoti  začnejo veljati. Poleg tega bo ena mojih prednostnih nalog tudi 
zagotavljanje tesnih stikov z javnostjo. Tesno sodelovanje s Parlamentom in njegovimi člani 
je že po svoji naravi najboljši način vključevanja državljanov in njihovega obveščanja o delu 
in koristih Evropske unije.

Rada bi ponovila, da je sodelovanje med institucijami ključno za zagotovitev optimalnega 
delovanja EU. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe se je vloga Parlamenta v tem 
smislu še povečala. To zelo pozdravljam, saj potrjuje demokratično načelo EU, zagotavlja 
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boljše rezultate politik institucij in dodatno poudarja dejstvo, da je Komisija odgovorna 
Parlamentu. Rada bi vzpostavila močne vezi s Parlamentom in zlasti z odbori, ki pokrivajo 
področja, za katera sem pristojna. Zato se bom redno udeleževala sestankov odbora ter z 
razpravami in izmenjavo mnenj skušala najti najboljše rešitve v okviru politik iz mojega 
delovnega področja. Prepričana sem, da bomo skupaj dosegli najboljše rezultate v korist tistih, 
ki potrebujejo našo pomoč. V zvezi s tem se še posebej veselim razprav o predlogih 
Parlamenta glede vzpostavitve okvira za ukrepe humanitarne pomoči in prostovoljskega zbora 
za humanitarno pomoč, kot je določeno v členu 214 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Poleg tega zelo cenim prispevek Parlamenta k uspehu leta 2011 kot evropskega leta 
prostovoljstva. Veselim se tudi razprav o napredku pri krepitvi zmogljivosti EU za odzivanje 
na nesreče, kakor je določeno v Resoluciji Evropskega parlamenta iz junija 2008, in o 
izvajanju klavzule o civilni zaščiti iz člena 196 Pogodbe o delovanju Evropske unije s 
Parlamentom. Da bo izmenjava stališč čim bolj pristna, si bom prizadevala za sestanke s 
posameznimi poslanci Evropskega parlamenta ali političnimi skupinami. 

Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so tri najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi upoštevaje finančno, gospodarsko in 
socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostnim razvojem?

Združitev humanitarne pomoči in civilne zaščite v novem delovnem področju „Mednarodno 
sodelovanje, humanitarna pomoč in krizno odzivanje“ je dobrodošel napredek, saj vzpostavlja 
eno službo, ki Komisiji zagotavlja potrebna sredstva za okrepitev njene vloge na področju 
kriznega odzivanja. Humanitarna pomoč v delovno področje prinaša proračun v višini 
800 milijonov EUR, bogato strokovno znanje in mednarodno mrežo strokovnjakov na terenu, 
civilna zaščita pa lahko v nujnih primerih znotraj ali zunaj EU zagotovi strokovno pomoč in 
specializirana sredstva držav članic. Osredotočenost na odzivanje na elementarne nesreče 
temelji na potrebah in pomeni popolno spoštovanje načel humanitarnosti, nevtralnosti, 
nepristranskosti in neodvisnosti, ki so izraz solidarnosti EU, ta pa ne sme biti podrejena 
drugim razmislekom zunanje politike.

Poleg posebnih misij na področju mednarodnega sodelovanja bodo moje glavne prednostne 
naloge v prihodnjih letih:

– ustvariti dodano vrednost z izkoriščanjem možnosti, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe, 
ter iz združitve humanitarne pomoči in civilne zaščite v eno delovno področje,

– uspešno reševati nove zunanje izzive v okviru kriznega odzivanja,
– povečati učinkovitost humanitarne pomoči EU,
– okrepiti evropsko sodelovanje na področju civilne zaščite.

Kombinacija priložnosti, ki jih ponujata Lizbonska pogodba in to novo delovno področje, bo 
omogočila, da bo Evropska unija, ki je največja donatorica na svetu, še bolj okrepila svojo 
vodilno vlogo na področju kriznega odzivanja in humanitarne pomoči v čezmorskih državah 
ter kar se da povečala svojo zmogljivost kriznega odzivanja v duhu praktične solidarnosti 
doma.

Lizbonska pogodba prvič v zgodovini Evropske unije priznava humanitarno pomoč in civilno 
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zaščito kot samostojni politiki. Zato nameravam to priložnost izkoristiti in v celoti uporabiti 
dopolnjevanje med humanitarno pomočjo in civilno zaščito ter med Komisijo in državami 
članicami EU ter tako dodatno okrepiti evropsko odzivanje na humanitarne krize v skladu z 
ustreznimi določbami evropskega soglasja o humanitarni pomoči.

Center za spremljanje in informiranje (MIC) ter mehanizem skupnosti za civilno zaščito 
spadata med velike dosežke EU, saj se uspešno odzivata na raznovrstne krize tako znotraj kot 
zunaj EU. Glede zunanjega vidika tega odzivanja bom tesno sodelovala s komisarko za 
notranje zadeve.

Glavni novi zunanji izzivi za krizno odzivanje izvirajo iz kršenja mednarodnega 
humanitarnega prava, krčenja humanitarnega prostora in vidika vpliva podnebnih sprememb. 
Nedržavni pa tudi državni akterji vse pogosteje in nasilneje ignorirajo mednarodno 
humanitarno pravo. Spolne grozote so postale sredstvo vojskovanja. Nespoštovanje pravic 
civilnega prebivalstva in humanitarnih delavcev pomeni, da se je dostop do žrtev konfliktov 
poslabšal, saj je najbolj ranljivim včasih celo nemogoče dostaviti pomoč.

Uporabila bom vsa sredstva, ki so mi na voljo, da bom na politični ravni v sodelovanju z 
Evropskim parlamentom neizprosno zagovarjala spoštovanje mednarodnega humanitarnega 
prava in podporo našim partnerjem pri izvajanju ukrepov za zaščito žrtev oboroženih 
spopadov. Poleg tega si bom prizadevala za dialog z evropskimi političnimi in vojaškimi 
voditelji, da se zagotovi, da bodo takrat, ko akterji EU na področju humanitarne pomoči in 
vojaške sile EU tesno sodelujejo, njihove naloge jasno opredeljene in da se bodo spoštovale, s 
čimer bomo preprečili, da bi se ločnica med njimi zabrisala, saj bi to lahko ogrožalo 
humanitarno delo.

Vse večja pogostnost in intenzivnost naravnih nesreč, ki so posledica podnebnih sprememb, 
se bosta verjetno nadaljevali. Mednarodna skupnost za pomoč se ne more več učinkovito 
odzivati na vse te nesreče. Skušala bom zagotoviti, da bo obseg našega odzivanja na nesreče 
kar se da širok ter da bo njegovo izvajanje čim bolj učinkovito, obenem pa z uporabo 
humanitarne pomoči in civilne zaščite spodbujala prizadevanja Evropske unije za zmanjšanje 
tveganja nesreč, da se povečata zlasti odpornost občutljivega prebivalstva in zmogljivosti 
lokalnih organov v državah, ki so izpostavljene nesrečam. Zato bom še naprej prednostno 
obravnavala programe DIPECHO (dejavnosti pripravljenosti na nesreče pri uradu ECHO) ter 
ukrepe pripravljenosti in preprečevanja. Z zmanjšanjem nevarnosti nesreč je povezano 
ključno vprašanje – kaj se zgodi, ko nastopi kriza. Pozornost bom posvečala tudi prehajanju 
humanitarne pomoči v razvojno sodelovanje s povezovanjem takojšnje pomoči, rehabilitacije 
in razvoja. Na obeh področjih bom tesno sodelovala s kandidatom za komisarja Piebalgsom, 
da se zagotovi čim bolj gladek prehod.

Kar zadeva civilno zaščito, stockholmski program in nedavni sklepi Sveta določajo ključne 
prednostne naloge v zvezi s preprečevanjem. Te vključujejo razvoj smernic o oceni tveganja 
in minimalnih standardih za preprečevanje nesreč. Še naprej si je treba prizadevati za krepitev 
razpoložljivosti pomoči civilne zaščite, in sicer z razvojem zmogljivosti EU za hitro 
odzivanje, kot je Evropski parlament že večkrat zahteval.

Naše dosedanje dosežke je treba uporabiti kot odskočno desko za nadaljnjo posodobitev 
sredstev, ki so nam na voljo.
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In nenazadnje, ker humanitarna pomoč temelji zgolj na potrebah, pripomore tudi k doseganju 
razvojnih ciljev novega tisočletja. Malo znano, a pomembno je dejstvo, da Komisija pri 
analizi in oceni svetovnih humanitarnih potreb uporablja ključne kazalnike, povezane z 
otroško umrljivostjo, podhranjenostjo in dostopom do zdravstvene oskrbe, ter indeks 
človeškega razvoja po spolu. Učinkovitejša pomoč pomeni tudi večji prispevek k zmanjšanju 
revščine, v sodelovanju z našimi kolegi pri razvojnem sodelovanju pa tudi bolje organizirano 
ponovno vključevanje žrtev nesreč v okolje, ki omogoča trajnostno zmanjšanje revščine in 
socialni razvoj.

5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami in zahtevami odborov, ki so v prilogi in bi spadali na vaše 
delovno področje? Kako bi osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih 
predlogov?

Za področje humanitarne pomoči in civilne zaščite bo leto 2010 zelo pomembno. Komisija bo 
opravila vmesni pregled akcijskega načrta o soglasju o humanitarni pomoči, ki zajema tudi 
civilno zaščito zunaj EU. Namen tega pregleda je oceniti naše dosedanje dosežke in ugotoviti, 
kateri dodatni ukrepi so potrebni za povečanje učinkovitosti pri zagotavljanju humanitarne 
pomoči. Ukrepi bi lahko vključevali pregled uredbe o humanitarni pomoči, ki izvira iz leta 
1996.

Komisija bo morala tudi oceniti izvajanje odločbe o vzpostavitvi mehanizma civilne zaščite in 
njegovega finančnega instrumenta ter o njem poročati. Po potrebi bi lahko pripravila tudi 
sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu z opisom bodočih zakonodajnih predlogov.

Poleg tega je v členu 214 Pogodbe o delovanju Evropske unije navedeno, da je treba 
oblikovati evropski prostovoljski zbor za humanitarno pomoč. Komisija bo morala predstaviti 
predlog uredbe o pravilih in postopkih za delovanje zbora, ki jo sprejmeta Parlament in Svet.
Glede na to, da je bilo pravkar določeno, da bo leto 2011 „evropsko leto prostovoljstva“, bi 
lahko temu prilagodili tudi časovnico za pripravo predloga o oblikovanju evropskega 
prostovoljskega zbora za humanitarno pomoč.

Zagotavljala bom, da bo postopek priprave predlogov čim bolj pregleden in da bo pri njem 
sodelovalo čim več ljudi.

Kar zadeva nezakonodajne predloge, bom že zdaj, ko čakamo na objavo vmesnega pregleda 
akcijskega načrta o evropskem soglasju o humanitarni pomoči, v katerega bo vključen tudi 
Evropski parlament, dala pobudo za oblikovanje skladnih sektorskih politik, na primer na 
področju nasilja, ki temelji na spolu, zdravja, civilno-vojaških odnosov in ocene potreb ter 
drugih. Na področju civilne zaščite bodo oblikovane smernice o preprečevanju nesreč.

Ker učinki svetovne krize zaradi pomanjkanja hrane še niso pojenjali, bom pozornost 
posvetila razvoju politike za pomoč v hrani in izredne humanitarne razmere kot delu širšega 
svežnja politik, ki bo zajemal tudi vprašanja varnosti preskrbe s hrano. Tudi pri tem bom 
tesno sodelovala s kandidatom za komisarja Piebalgsom, da se zagotovi ustrezna uskladitev z 
dejavnostmi varnosti preskrbe s hrano.


