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SVAR PÅ EUROPAPARLAMENTETS SKRIFTLIGA FRÅGOR 

TILL DEN NOMINERADE KOMMISSIONSLEDAMOTEN

Rumiana JELEVA

(Internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering)

Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska 
allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar 
dig? På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga 
oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida 
verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina 
skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Min akademiska och yrkesmässiga bakgrund vittnar i likhet med min politiska karriär om mitt 
starka engagemang för Europa. Som utrikesminister i Bulgarien, och dessförinnan som 
ledamot i Europaparlamentet, hade jag alltid som en av mina viktigaste prioriteringar att 
främja ett närmare samarbete mellan EU och dess medlemsstater och fungera som en 
förespråkare för Europatanken. Jag är övertygad om att ett starkt och enat EU gynnar oss alla. 
Denna övertygelse har väglett mig under min tid som utrikesminister och den har fungerat 
som en ledstjärna i mitt politiska arbete och under min utbildning. Jag har alltid ansett att vi 
som européer måste samarbeta och sträva åt samma håll för att nå våra mål.

Efter de enorma omvälvningarna 1989 och järnridåns fall blev jag oerhört tacksam när jag 
fick ett stipendium som gav mig möjlighet att studera i EU. Ända sedan dess såg jag det som 
en form av personligt ansvar att arbeta för att mitt hemland skulle bli en del av Europeiska 
unionen. När jag tittar tillbaka på min politiska karriär ser jag att det finns en tydlig linje från 
min tid som universitetsstudent och fram till idag. Vid sidan av mina studier i sociologi har 
min tid som föreläsare i EU-kunskap och sociologi lämnat ett starkt avtryck. Möjligheten att 
diskutera EU och anknytande sociala frågor med studenter från hela Europa var en stor källa 
till inspiration för mig. Mer än någonsin stod det klart för mig att Europatanken är tidlös och 
att vi politiker och beslutsfattare måste leva upp till de yngre generationernas förväntningar.

En följd av diskussionerna med mina studenter blev att jag var med och grundade en 
medborgarrörelse som förespråkade reformer och förbättringar i mitt hemland. Kopplingen till 
Europa framgick redan av dess namn, eftersom vi kallade den ”Bulgariens europeiska 
utveckling”. I förlängningen omvandlades rörelsen till ett politiskt parti och jag kandiderade i 
de första valen till Europaparlamentet i Bulgarien. Jag valdes två gånger till ledamot i 
Europaparlamentet och arbetet i denna institution har utan tvekan varit en höjdpunkt i mitt 
politiska arbete hittills. Min tid i Europaparlamentet har gett mig värdefull erfarenhet i 
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internationellt samarbete, då jag har deltagit i besök till en rad länder, bland annat Egypten, 
Georgien och Ukraina.

När jag ser tillbaka måste jag säga att arbetet för Europa alltid har varit min främsta 
motivation och drivkraft. Min uppväxt i ett land där människor kämpat för demokrati och 
rättigheter i decennier har gjort att jag alltid har trott på Europatanken, och jag har alltid ansett 
att vår gemensamma sak måste prioriteras framför våra enskilda intressen. Tillsammans kan 
vi påverka utvecklingen. Denna övertygelse är en viktig bidragande orsak till att den 
bulgariska regeringen har föreslagit mig som ledamot av Europeiska kommissionen –
fördragens väktare. För mig är det av största vikt att få vara med i den europeiska 
integrationsprocessen och jag kommer att göra allt vad jag kan för att arbetet ska kunna 
krönas med framgång. Jag är därför mycket glad att ordförande José Manuel Barroso 
anförtrott mig uppdraget som kommissionsledamot med ansvar för den viktiga portföljen 
Internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. Denna portfölj återspeglar 
den övergripande europeiska tanken om solidaritet, samarbete och dialog och motsvarar 
således helt min vision för och syn på Europa.

Jag kan försäkra att jag som kommissionsledamot kommer att ha vårt gemensamma 
Europaintresse som enda ledstjärna. Jag åtar mig således att följa artikel 17.3 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt fullt ut. Jag har fyllt i intresseförklaringen i enlighet med 
uppförandekoden, och kommer att uppdatera denna vid behov. Vidare åtar jag mig att fullt ut 
respektera artikel 245 i EUF-fördraget för att säkerställa oavhängigheten och de etiska 
principerna samt alla krav som fastställs i uppförandekoden för kommissionsledamöter. Jag 
kommer att undvika alla situationer som kan leda till ett ifrågasättande av mitt oberoende, min 
opartiskhet och min tillgänglighet för kommissionen.

Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På 
vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

Som ledamot av kommissionskollegiet är det min roll att vara en uppriktig förespråkare för 
det gemensamma europeiska intresset. Kollegiet är av största betydelse för den allmänna 
inriktningen på och inställningen till EU:s politik. Det är kommissionens politiska hjärta. 
Därför är det mycket viktigt att jag fortlöpande kan diskutera alla frågor i en öppen och ärlig 
anda med övriga ledamöter i kollegiet. Vi delar ett gemensamt ansvar och vi kommer att 
bedömas utifrån hur vi lyckas i vårt arbete för att ta vara på EU-medborgarnas intressen. 
Därför kommer jag att följa diskussionen om olika frågor på nära håll och, när jag bedömer 
det nödvändigt, försöka ingripa, men alltid i en kollegial och opartisk anda. I min roll som 
kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering är jag fast besluten 
att öka medvetandet om dessa viktiga EU-politikområden och kommer att göra mitt bästa för 
att främja dem i kollegiet.

Jag anser att dialog är en förutsättning för vi ska kunna nå framsteg och bättre politiska 
resultat. Dialogen är en av nycklarna till framgång för den fria tanken i Europa, och jag är 
övertygad om att det nya kollegiet kommer att föregå med gott exempel. Jag ser fram emot att 
arbeta tillsammans med den nya vice ordföranden, tillika höga representanten för utrikes- och 
säkerhetspolitiken. Tillsammans med henne och kommissionsledamöterna med ansvar för 
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utvecklingsbistånd respektive utvidgning och grannskapspolitik, är jag fullt inställd på att 
främja EU:s intressen i världen. Jag kommer också att ha ett nära samarbete med 
kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor i saker som rör krishantering inom 
unionen, samt med övriga kommissionsledamöter som är med och ansvarar för de många 
olika verktyg för krishantering som förvaltas av kommissionen. Även om det ännu inte är helt 
klart hur våra portföljer ska samspela är jag övertygad om att vi, i kollegial anda, kommer att 
kunna företräda EU på bästa sätt i världen och leverera effektivt stöd i krissituationer.

Genom min erfarenhet från arbetet i Europaparlamentet vet jag hur parlamentet och 
kommissionen kan samarbeta på ett bra sätt. Jag ser med spänning fram emot detta och är 
angelägen att komma igång så snabbt som möjligt. Min erfarenhet från arbetet i rådet 
(utrikesministrarna) kommer att bidra ytterligare till att underlätta samarbetet med 
parlamentet, eftersom jag till följd därav är väl insatt i hur EU:s beslutsprocesser fungerar. 
Här vill jag passa på och understryka att synpunkter och förslag från parlamentet alltid är 
välkomna, och att denna input kommer att vara en hörnsten i vårt samarbete. Det behöver 
knappast påpekas jag kommer att ta det fulla politiska ansvaret för den verksamhet som 
bedrivs av kommissionens avdelningar inom mitt behörighetsområde.

Jag vill försäkra er om att förbindelserna mellan mig och mitt framtida kansli och de 
avdelningar som arbetar inom mina ansvarsområden kommer att vara baserade på lojalitet, 
tillit, insyn, dubbelriktat informationsflöde och ömsesidigt stöd. De arbetar hårt i 
humanitetens tjänst, och ofta under mycket svåra förhållanden. Jag tror att alla i EU kan hålla 
med om detta, och i egenskap av kommissionsledamot ska jag göra mitt yttersta för att stödja 
dem.

Jag vill se en konstruktiv och givande politisk dialog mellan EU:s nyckelinstitutioner. Här har 
parlamentet, som den enda folkvalda EU-institutionen, av naturliga skäl en avgörande roll för 
beslutsfattandet i EU, och detta är något som jag kommer att ha i ständig åtanke. Jag söker 
alltså ett samarbete grundat på öppenhet, insyn, ömsesidigt förtroende och fortlöpande 
informationsutbyte. Parlamentets demokratiska kontroll är inte något som bara finns på 
papper. Det är tvärtom en hörnsten i vår europeiska demokrati, som visar att demokratin 
verkligen fungerar.

3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat 
samarbete med Europaparlamentet och effektiv uppföljning av 
Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även 
med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande? Är du beredd att förse både 
parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller 
planerade initiativ och pågående förfaranden?

Om jag får uppdraget som kommissionsledamot kommer öppenhet och samarbete med 
Europaparlamentet att vara bland mina prioriteringar. Arbetet som kommissionsledamot 
förutsätter ett nära samarbete med parlamentet. Ett sådant samarbete kommer att innebära 
ökad legitimitet och effektivitet för mitt arbete och tydliggöra ansvarsfördelningen. Jag är 
därför fast besluten att fullt ut tillämpa rambeslutet i alla dess aspekter, särskilt när det gäller
flödet av information för att säkra öppenhet och förbättra informationsutbytet mellan våra 
båda institutioner samt för att ge full verkan åt bestämmelserna i Lissabonfördraget. Ännu en 
av mina prioriteringar som kommissionsledamot kommer att vara att ha en nära kontakt med 
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allmänheten. Ett nära samarbete med parlamentet och dess ledamöter är det bästa sättet att 
göra människor delaktiga och informera dem om EU:s arbete och fördelar.

Jag vill återigen ta upp att samarbete mellan institutionerna är av grundläggande betydelse för 
att få EU att fungera optimalt. Med Lissabonfördragets ikraftträdande får parlamentet en ännu 
viktigare roll. Detta är något jag verkligen välkomnar, eftersom det understryker den 
demokratiska princip som EU vilar på, effektiviserar institutionernas beslutsfattande samt 
förtydligar det faktum att kommissionen är ansvarig inför parlamentet. Jag vill skapa starka 
band med parlamentet, i synnerhet med de utskott som arbetar med frågor som omfattas av 
mitt ansvarsområde. Jag är därför inställd på att regelbundet ta mig tid att närvara vid 
utskottssammanträden och utbyta synpunkter om hur man på bästa sätt kan utveckla 
politikområdena i min portfölj. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna nå 
bästa möjliga resultat för dem som behöver vår hjälp. Jag ser särskilt fram emot att få 
diskutera parlamentets idéer när det gäller att inrätta en ram för unionens humanitära 
biståndsåtgärder och den europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd i enlighet med 
artikel 214 i EUF-fördraget. Vidare sätter jag stort värde på parlamentets bidrag när det gäller 
att göra det europeiska året för volontärarbete 2011 till en verklig framgång. Jag ser också 
fram emot att med parlamentet diskutera vårt framsteg när det gäller att stärka EU:s förmåga 
till insatser vid katastrofer, mot bakgrund av Europaparlamentets resolution från juni 2008 i 
denna fråga, och när det gäller att genomföra bestämmelsen om civilskydd i artikel 196 i 
EUF-fördraget. Jag ser också fram emot att träffa enskilda parlamentsledamöter eller politiska 
grupper, för att få ett verkligt utbyte av synpunkter till stånd.

Frågor som rör den politiska strategin

4. Vilka är dina tre huvudprioriteringar inom ditt föreslagna ansvarsområde, med 
beaktande, om så krävs, av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och 
problem som är kopplade till hållbar utveckling?

Sammanläggningen av humanitärt bistånd och civilskydd i den nya portföljen ”Internationellt 
samarbete, humanitärt bistånd och krishantering” är en välkommen utveckling, eftersom det 
därigenom skapas en samlad avdelning som ger kommissionen de redskap den behöver för att 
kunna förstärka sin roll när det gäller krishantering. Med området för humanitärt bistånd 
tillförs portföljen en budget på omkring 800 miljoner euro, omfattande sakkunskap och ett 
internationellt nätverk av experter på fältet. Inom området för civilskydd är det å andra sidan 
möjligt att i nödsituationer, både i och utanför EU, mobilisera såväl personal som särskilda 
resurser i medlemsstaterna. Inriktningen på katastrofinsatser är behovsbaserad och förutsätter 
full respekt för principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Detta är ett 
uttryck för solidaritet från EU:s sida som inte får underordnas några andra utrikespolitiska 
överväganden.

Utöver de särskilda uppgifterna inom området för internationellt samarbete kommer mina 
främsta prioriteringar för de kommande åren att vara att

– skapa ett mervärde genom att utnyttja de möjligheter som skapas genom 
Lissabonfördraget och sammanläggningen av områdena humanitärt bistånd och 
civilskydd i en och samma portfölj,

– möta nya externa utmaningar inom krishantering,
– öka effektiviteten i EU:s humanitära bistånd, och
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– stärka EU-samarbetet om civilskydd.

De möjligheter som erbjuds genom Lissabonfördraget, i kombination med den nya portföljen, 
kommer att göra det möjligt för unionen, som är världens största bidragsgivare, att utvidga sin 
roll när det gäller krishantering och humanitärt bistånd i tredjeländer och att maximera EU:s 
förmåga att hantera kriser på hemmaplan i en anda av praktisk solidaritet.

I Lissabonfördraget erkänns, för första gången i EU:s historia, humanitärt bistånd och 
civilskydd som självständiga politikområden. Därför tänker jag utnyttja denna möjlighet att 
fullt ut dra nytta av kopplingarna mellan humanitärt bistånd och civilskydd, och mellan 
kommissionen och medlemsstaterna, för att ytterligare förstärka EU:s förmåga till insatser vid 
humanitära kriser, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i handlingsplanen för 
genomförandet av det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd.

Övervaknings- och informationscentrumet (MIC) och gemenskapens civilskyddsmekanism 
hör till EU:s verkligt lyckade projekt. Dessa organ ingriper i en rad olika kriser både i och 
utanför EU. I detta sammanhang kommer jag att samarbeta nära med kommissionsledamoten 
med ansvar för inrikes frågor i sådana fall där den interna aspekten berörs.

De största utmaningarna i arbetet med krishantering gäller överträdelser av internationell 
människorättslagstiftning, inskränkningar av det humanitära handlingsutrymmet och 
effekterna av klimatförändringarna. Både statliga och andra aktörer åsidosätter allt oftare 
internationell människorättslagstiftning och våldsanvändningen vid dessa kränkningar ökar 
också. Sexuella och könsrelaterade övergrepp används som krigföringsmetoder. Den bristande 
respekten för icke-stridande parter och humanitär personal har inneburit minskade möjligheter 
att nå konfliktoffer. Ibland har det varit omöjligt att få fram hjälp till de mest sårbara.

Jag kommer att använda de medel som står till mitt förfogande för att på politisk nivå och i 
samarbete med Europaparlamentet förespråka respekt för internationell 
människorättslagstiftning och för att stödja våra partner vid genomförandet av åtgärder för att 
skydda offer för väpnade konflikter. Jag kommer också att engagera mig i en dialog med 
politiska och militära ledare i EU för att, i situationer där EU-aktörer som arbetar med 
humanitärt bistånd och EU:s militära styrkor samverkar sida vid sida, se till att deras 
respektive uppgifter är väl avgränsade och respekteras, så att det inte uppstår några oklarheter 
som kan sätta det humanitära arbetet i fara.

Förekomsten av och intensiteten hos naturkatastrofer till följd av klimatförändringar kommer 
sannolikt att öka. Det internationella hjälpsamfundet är inte längre i stånd att möta alla dessa 
katastrofer på ett effektivt sätt. Samtidigt som vi ser till att katastrofinsatserna är så 
omfattande och effektiva som möjligt kommer jag att använda både humanitära stödinsatser 
och civilskyddsåtgärder för att intensifiera Europeiska unionens arbete med att minska risken 
för katastrofer. Syftet är särskilt att förstärka motståndskraften hos sårbara befolkningar och 
de lokala myndigheternas kapacitet i katastrofutsatta länder. Jag kommer därför att fortsätta
prioritera Dipecho-programmen (Disaster preparedness ECHO) samt beredskapsåtgärder och 
förebyggande åtgärder. Frågan om att minska risken för katastrofer är kopplad till frågan om 
vad som händer efter det att en kris har slagit till, och jag kommer att ägna uppmärksamhet åt 
övergångsskedet mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete och 
sammanjämkningen av nödinsatser, återuppbyggnad och utveckling. Jag kommer inom båda 
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dessa områden att ha ett nära samarbete med den nominerade kommissionsledamoten Andris 
Piebalgs för att säkerställa att övergången sker så smidigt som möjligt.

När det gäller civilskydd fastställs nyckelprioriteringar för det förebyggande arbetet i 
Stockholmsprogrammet och i nyligen sammanställda slutsatser från rådet. Dessa 
prioriteringar inkluderar utarbetande av riktlinjer om riskbedömning och miniminormer för 
förebyggande av katastrofer. Ytterligare insatser behövs för att förbättra tillgången till 
hjälpinsatser på civilskyddsområdet genom utveckling av en snabbinsatsstyrka för EU, såsom 
Europaparlamentet vid upprepade tillfällen har begärt.

Resultaten hittills bör användas som utgångspunkt mot en ytterligare modernisering av de 
verktyg som står till vårt förfogande.

Sist men inte minst: även om humanitärt bistånd måste vara helt och hållet behovsbaserat, 
bidrar det också till att uppnå millennieutvecklingsmålen. Det är ett föga känt men viktigt 
faktum att kommissionen i sin övergripande analys av de humanitära behoven använder 
nyckelindikatorer rörande barnadödlighet, undernäring, tillgång till hälsovård och det 
könsspecifika indexet över mänsklig utveckling för att bedöma behoven. Ett mer effektivt 
stöd innebär också större insatser för att minska fattigdomen och, i samarbete med våra 
kolleger inom utvecklingssamarbetet, en mer välorganiserad återbosättning av brottsoffer i en 
miljö som tillåter en hållbar fattigdomsminskning och social utveckling.

5. Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som inte rör lagstiftning 
tänker du att lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika 
åtaganden kan du göra, särskilt i fråga om utskottens prioriteringar och önskemål 
som följer av dessa, och som skulle omfattas av ditt ansvarsområde? Hur skulle du 
personligen se till att lagstiftningsförslagen håller god kvalitet?

2010 kommer att bli ett nyckelår för det humanitära biståndet och civilskyddet. 
Kommissionen kommer att göra en utvärdering efter halva tiden av genomförandet av det 
europeiska samförståndet om humanitärt bistånd, som även omfattar civilskydd utanför EU. 
Målet med utvärderingen efter halva tiden är att bedöma hur långt vi har kommit och fastställa 
vilka kompletterande åtgärder som skulle behöva vidtas för att öka effektiviteten i 
distributionen av humanitärt bistånd ytterligare. Åtgärderna kunde inkludera en översyn av 
förordningen om humanitärt bistånd från 1996.

Kommissionen kommer också att behöva utvärdera och rapportera om genomförandet av 
beslutet om inrättande av gemenskapens civilskyddsmekanism och dess finansiella 
instrument. Dessa åtgärder kommer att åtföljas av ett meddelande till Europaparlamentet och 
rådet, om så behövs med en skissering av eventuella framtida lagstiftningsförslag.

Därutöver anges i artikel 214 i EUF-fördraget att en europeisk frivilligkår för humanitärt 
bistånd ska inrättas. Kommissionen kommer att behöva lägga fram ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning med bestämmelser och förfaranden för hur kåren 
ska fungera. Med hänsyn till att 2011 just har utsetts till ”Europeiska året för volontärarbete”, 
skulle tidsplanen för förslaget om inrättande av den europeiska frivilligkåren för humanitärt 
bistånd kunna anpassas efter detta.
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Jag kommer att se till att den process som leder fram till utarbetandet av förslagen är så öppen 
för insyn och deltagande som möjligt.

Vad beträffar förslag av annan karaktär än lagstiftning kommer jag, i avvaktan på resultatet av 
utvärderingen på halva vägen av handlingsplanen för genomförandet av det europeiska 
samförståndet om humanitärt bistånd, som även Europaparlamentet har del i, att ta initiativ till 
att införa konsekventa sektorsstrategier inom sådana områden som könsrelaterat våld, hälsa, 
förbindelser mellan civila och militära myndigheter och behovsbedömningar, för att bara 
nämna några. På området för civilskydd kommer riktlinjer om förebyggande av katastrofer att 
utarbetas.

Eftersom verkningarna av den globala livsmedelskrisen består kommer jag att prioritera 
utarbetandet av en strategi för livemedelsbistånd i humanitära nödsituationer. Denna strategi 
kommer att ingå i ett större paket som även täcker frågor om livsmedelssäkerhet. Även här 
kommer jag att ha ett nära samarbete med den nominerade kommissionsledamoten Andris 
Piebalgs i syfte att säkra en tillräcklig samordning med insatserna när det gäller 
livsmedelssäkerhet.


