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ATBILDES UZ EIROPAS PARLAMENTA

JAUTĀJUMIEM KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTEI

Rumjanai ŽELEVAI

(Starptautiskā sadarbība, humānā palīdzība un reaģēšana krīzes 
situācijās)

Vispārējā kompetence, apņēmība pildīt amata pienākumus Eiropas mērogā un 
personiskā neatkarība

1. Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir 
visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, 
jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs/-a? Kas Jūs motivē? Kādas garantijas 
Jūs varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs 
nodrošināsiet, lai pagātnē, tagadnē un nākotnē īstenotā rīcība neradītu šaubas par 
Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?

Mana akadēmiskā un profesionālā pieredze, kā arī mana politiskā karjera norāda uz manu 
uzticību Eiropai. Esot Bulgārijas ārlietu ministrei un pirms tam Eiropas Parlamenta deputātei, 
viena no manām prioritātēm vienmēr ir bijusi intensificēt sadarbību starp ES un tās 
dalībvalstīm un darboties kā spēcīgai Eiropas popularizētājai. Es esmu pārliecināta, ka stipra 
un konsolidēta ES nāks par labu mums visiem. Šī pārliecība ir bijusi pamatā manam termiņam 
ārlietu ministres amatā, un es uzskatu to par savas politiskās un izglītības pieredzes 
pavedienu. Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka mēs Eiropā varam gūt panākumus tikai tad, ja 
strādājam kopā un sadarbojamies.

Pēc 1989. gada milzīgajām pārmaiņām un Dzelzs priekškara krišanas, es biju ļoti pateicīga 
par iespēju saņemt stipendiju, kas man ļāva studēt ES. Kopš tā laika es vienmēr esmu 
uzskatījusi to par sava veida pienākumu strādāt, lai mana dzimtene tiktu iekļauta Eiropas 
Savienībā. Atskatoties uz savu līdzšinējo politisko karjeru, es uzskatu, ka skaidra virzība ir 
vērojama jau no maniem universitātes studentes gadiem līdz pat šodienai. Papildus manām 
socioloģijas studijām, laiks, ko pavadīju Eiropas studiju un socioloģijas lektores darbā, ir 
mani patiesi ietekmējis. Iespēja diskutēt ar jauniem studentiem no visas Eiropas par ES un ar 
to saistītajām sociālajām problēmām man bija liels iedvesmas avots. Vairāk nekā jebkad agrāk 
man tapa skaidrs, ka "Eiropas idejai" nav laika ierobežojumu un ka mums – politiķiem un 
lēmumu pieņēmējiem – ir jāspēj attaisnot jaunāko paaudžu cerības.

Diskusiju ar studentiem rezultātā es biju līdzdibinātāja pilsoniskajai kustībai, kas aicināja 
manā dzimtenē veikt reformas un uzlabojumus. Saikne ar Eiropu tika nostiprināta jau kustības 
nosaukumā, jo mēs to saucām par Bulgārijas "Eiropas attīstību". Galarezultātā pilsoniskā 
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kustība pārtapa politiskā partijā, un es balotējos kā kandidāte Bulgārijas pirmajās Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās. Tas, ka kopš tā laika tiku ievēlēta divreiz, un darbs Eiropas Parlamentā, 
neapšaubāmi, ir bijis viens no spilgtākajiem manas profesionālās karjeras brīžiem. Strādājot 
Parlamentā, esmu guvusi vērtīgu pieredzi starptautiskajā sadarbībā, piedaloties misijās 
vairākās valstīs, piemēram, Ēģiptē, Gruzijā un Ukrainā.
Atskatoties pagātnē, man jāatzīst, ka Eiropas jautājums kā tāds vienmēr ir bijis mans 
galvenais motivētājs un virzītājspēks. Tā kā es uzaugu valstī, kurā cilvēki gadu desmitiem ir 
cīnījušies par brīvību un demokrātiju, es vienmēr esmu ticējusi Eiropai un vienmēr bijusi 
pārliecināta, ka mums ir kopīgs mērķis, kas ir lielāks par mūsu individuālajiem mērķiem.
Kopā mēs varam panākt pārmaiņas. Šīs manas pārliecības dēļ Bulgārijas valdība ir 
piedāvājusi man kļūt par Eiropas Komisijas – Līgumu sargātājas – locekli. Es dedzīgi vēlos 
iesaistīties Eiropas procesā un dot savu artavu, lai nodrošinātu šā procesa panākumus. Ņemot 
vērā iepriekš teikto, es esmu priecīga, ka priekšsēdētājs Barrozu ir uzticējis man komisāra, kas 
atbildīgs par starptautisko sadarbību, humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās, 
nozīmīgos pienākumus. Šie pienākumi atspoguļo vispārējo Eiropas solidaritātes, sadarbības 
un dialoga ideju. Tādējādi tie pilnībā atbilst manam redzējumam un izpratnei par Eiropu.

Es varu apliecināt, ka, būdama komisāre, ņemšu vērā tikai mūsu kopīgās Eiropas intereses.
Tādējādi es pilnībā ievērošu Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 3. punktu. Es esmu 
aizpildījusi interešu deklarāciju saskaņā ar rīcības kodeksu un apņemos to izmaiņu gadījumā 
atjaunināt. Turklāt es pilnībā ievērošu LESD 245. pantu, lai nodrošinātu neatkarības, ētikas 
principu un visu to prasību, kas iekļautas Komisāru rīcības kodeksā, ievērošanu. Es izvairīšos 
no jebkādas tādas nostājas vai situācijas, kuras dēļ varētu apšaubīt manu neatkarību, 
objektivitāti un pieejamību Komisijai.

Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām

2. Kā Jūs vērtētu savus pienākumus, ja Jūs kļūtu par Komisāru kolēģijas locekli?
Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs/-a 
atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?

Būdama komisāru kolēģijas locekle, es redzu sevi kā Eiropas kopīgo interešu godīgu aizstāvi.
Kolēģija ir vitāli svarīga Eiropas politikas veidošanas vispārējam virzienam un perspektīvai.
Tā ir Komisijas politiskais centrs. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti būtiski pastāvīgi, atvērti un 
godīgi apspriesties ar maniem kolēģiem kolēģijā par visiem jautājumiem. Mums ir kopīga 
atbildība, un mēs tiksim vērtēti pēc saviem centieniem vislabāk kalpot Eiropas pilsoņu 
interesēm. Tādējādi es cieši sekošu diskusijām par visiem jautājumiem, mijiedarbošos un pēc 
vajadzības iejaukšos, vienmēr ievērojot koleģialitāti un objektivitāti. Kā komisāre, kas ir 
atbildīga par humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās, esmu apņēmības pilna 
palielināt informētību par šo svarīgo ES politiku un darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai 
sekmētu šo politiku kolēģijā.

Es uzskatu, ka mēs varam sekmēt un gūt lielākus politikas rezultātus tikai ar dialoga 
palīdzību. Tas ir viens no Eiropas brīvdomības galvenajiem sasniegumiem, un es esmu 
pārliecināta, ka jaunā kolēģija būs tam izteikts piemērs. Es vēlos cieši sadarboties ar jauno 
priekšsēdētāja vietnieci un ārlietu un drošības politikas augsto pārstāvi. Esmu apņēmusies 
kopā ar viņu un komisāriem, kas atbildīgi par attīstību, paplašināšanos un kaimiņattiecību 
politiku, veicināt Eiropas intereses visā pasaulē. Es cieši sadarbošos arī ar iekšlietu komisāri, 
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kas atbildīga par reaģēšanu krīzes situācijās Savienības iekšienē, kā arī ar citiem Komisijas 
locekļiem, kas atbildīgi par Komisijas pārvaldītajiem daudzajiem instrumentiem reaģēšanai 
krīzes situācijās. Kaut gan mijiedarbība starp mūsu pienākumiem vēl ir skaidri jānosaka, esmu 
pārliecināta, ka, ievērojot koleģialitātes principu, mēs nodrošināsim ES optimālu pārstāvību 
pasaulē un ES atbalsta efektīvu sniegšanu krīzes brīžos.

Ņemot vērā manu pieredzi Parlamentā, man ir praktiskas zināšanas par to, kā Parlaments un 
Komisija var labāk sadarboties. Es ļoti vēlos šīs zināšanas izmantot un ķerties pie darba.
Mana pieredze Ārlietu ministru padomē vēl vairāk palīdzēs man veicināt sadarbību ar 
Parlamentu, jo šīs pieredzes rezultātā es labi pārzinu lēmumu pieņemšanas procesa specifiku 
ES. Šajā saistībā es vēlos uzsvērt, ka Parlamenta ieguldījums vienmēr ir ļoti vēlams un tas būs 
mūsu sadarbības pamats. Bez šaubām, es uzņemos pilnu politisko atbildību par Komisijas 
dienestu darbībām manas kompetences jomā.

Vēlos apliecināt jums, ka manu attiecību pamatā ar manu turpmāko kabinetu un dienestiem 
būs lojalitāte, uzticība, pārredzamība, divvirzienu informācijas plūsma un savstarpēja 
palīdzība. Kabinets un dienesti bieži vien ļoti sarežģītos apstākļos smagi strādā cilvēces labā.
Es uzskatu, ka ikviens ES to apzinās, un tādējādi, būdama komisāre, es darīšu visu, kas ir 
manos spēkos, lai tos atbalstītu.

Esmu apņēmības pilna īstenot konstruktīvu un auglīgu politisko dialogu divu galveno Eiropas 
iestāžu starpā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Parlamentam kā vienīgajai tieši ievēlētajai Eiropas 
iestādei pēc savas būtības ir galvenā ietekme ES politikas veidošanā, un es to attiecīgi ņemšu 
vērā. Tāpēc es centīšos panākt sadarbību, kuras pamatā ir atklātība, pārredzamība, savstarpēja 
uzticēšanās un regulāra apmaiņa ar informāciju. Parlamenta veiktā demokrātiskā pārraudzība 
nepastāv tikai uz papīra vien; gluži otrādi – tā ir mūsu Eiropas demokrātijas stūrakmens un 
pierādījums tai.

3. Kādas konkrētas saistības, ņemot vērā arī Lisabonas līguma stāšanos spēkā, esat 
gatavs/-a uzņemties, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un 
īstenotu efektīvu rīcību pēc tam, kad Parlaments ir paziņojis par savu nostāju un 
pieprasījis iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām 
iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatavs/-a sniegt Parlamentam 
informāciju un dokumentus tieši tāpat, kā Padomei?

Ja tikšu apstiprināta komisāres amatā, viena no manām prioritātēm būs pārredzamība un 
sadarbība ar EP. Es uzskatu, ka gūt panākumus komisāra amatā var tikai cieši sadarbojoties ar 
Parlamentu. Galu galā, cieša partnerība tikai stiprinās mana darba leģitimitāti, atbildību un 
efektivitāti. Tāpēc es esmu apņēmusies pilnā mērā īstenot un piemērot pamatnolīguma 
noteikumus visos tā aspektos, jo īpaši attiecībā uz informācijas plūsmu, lai nodrošinātu 
pārredzamību un uzlabotu informācijas plūsmu starp abām iestādēm, kā arī lai pilnībā īstenotu 
Lisabonas līguma noteikumus. Turklāt viena no manām prioritātēm, esot komisāres amatā, 
būs nodrošināt ciešu saskari ar sabiedrību. Cieša sadarbība ar Parlamentu un tā locekļiem pēc 
būtības ir vislabākais veids, kā iesaistīt pilsoņus un informēt viņus par Eiropas Savienības 
darbu un priekšrocībām.

Es vēlos vēlreiz atkārtot, ka starpiestāžu sadarbībai ir ļoti liela nozīme, lai nodrošinātu ES 
optimālu darbību. Lisabonas līgumam stājoties spēkā, Parlamenta loma šajā ziņā ir vēl vairāk 
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uzlabota. Es to vērtēju visnotaļ atzinīgi, jo tas uzsver ES demokrātijas principu, nodrošina 
iestāžu īstenotās politikas labākus rezultātus un īpaši uzsver to, ka Komisija ir atbildīga 
Parlamenta priekšā. Es vēlos izveidot spēcīgu saikni ar Parlamentu un jo īpaši ar komitejām, 
kas aptver manas atbildības jomas. Tāpēc esmu apņēmusies regulāri apmeklēt komiteju 
sanāksmes un organizēt viedokļu apmaiņu, lai apspriestu, kā vislabāk virzīt politiku manu 
pienākumu jomā. Esmu pārliecināta, ka kopā mēs panāksim vislabākos rezultātus tiem, kam ir 
vajadzīga mūsu palīdzība. Šajā saistībā es jo īpaši vēlos apspriest Parlamenta idejas par 
sistēmas izveidi Savienības humānās palīdzības operācijām un Brīvprātīgo humānās 
palīdzības korpusu, kā izklāstīts LESD 214. pantā. Turklāt es ļoti augstu vērtēju Parlamenta 
ieguldījumu, padarot Eiropas Brīvprātīgā darba gadu 2011. gadā par patiesi veiksmīgu. Es 
vēlos apspriest ar Parlamentu arī mūsu progresu attiecībā uz ES reaģēšanas spēju stiprināšanu 
katastrofu gadījumos, kā tas noteikts EP 2008. gada jūnija rezolūcijā, un LESD 196. pantā 
minētās civilās aizsardzības noteikuma īstenošanu. Turklāt, lai nodrošinātu viedokļu reālu 
apmaiņu, es vēlos tikties ar atsevišķiem EP deputātiem vai politiskajām grupām.

Ar politiku saistīti jautājumi

4. Nosauciet trīs galvenās prioritātes, kuras papildus citiem pienākumiem plānojat 
pildīt Jūsu atbildības jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā finanšu, ekonomikas un 
sociālo krīzi un problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību.

Humānās palīdzības apvienošana ar civilo aizsardzību jaunajā pienākumu paketē 
"Starptautiskā sadarbība, humānā palīdzība un reaģēšana krīzes situācijās" ir gaidīts notikums, 
jo tas izveido vienotu dienestu, kas piedāvā vajadzīgos līdzekļus, lai Komisija varētu 
nostiprināt savu lomu attiecībā uz reaģēšanu krīzes situācijās. Kaut arī pienākumu pakete 
ietver humānās palīdzības budžetu aptuveni 800 miljonu euro apmērā, pamatīgu pieredzi un 
zināšanas un uz vietas bāzētu ekspertu starptautisku tīklu, civilā aizsardzība ārkārtas situācijā 
ES iekšienē vai ārpus tās var mobilizēt dalībvalstu profesionālos un specializētos resursus.
Uzsvars uz reaģēšanu katastrofu gadījumos ir balstīts uz vajadzībām un nozīmē pilnīgu 
cilvēcības, neitralitātes, objektivitātes un neatkarības principu ievērošanu kā ES solidaritātes 
izpausmi, ko nedrīkst pakļaut citiem ārpolitikas apsvērumiem.

Papildus konkrētām misijām starptautiskās sadarbības jomā manas galvenās prioritātes 
turpmākajos gados būs:

- radīt pievienoto vērtību, izmantojot iespējas, kas izriet no Lisabonas līguma un 
humānās palīdzības un civilās aizsardzības integrēšanas vienā pienākumu paketē;

- risināt jaunas ārējās problēmas saistībā ar reaģēšanu krīzes situācijās;
- palielināt ES humānās palīdzības efektivitāti;
- stiprināt Eiropas sadarbību civilajā aizsardzībā.

Lisabonas līguma piedāvāto iespēju un šīs jauno pienākumu paketes apvienojums ļaus 
Savienībai – pasaules lielākajai līdzekļu devējai – vēl vairāk palielināt savu vadošo lomu 
attiecībā uz reaģēšanu krīzes situācijās un humānās palīdzības sniegšanā otrpus okeānam, kā 
arī palielināt ES spēju reaģēt uz krīzi savā teritorijā, balstoties uz praktisku solidaritāti.

Pirmo reizi Eiropas vēsturē Lisabonas līgumā humānā palīdzība un civilā aizsardzība ir atzīta 
kā patstāvīgas politikas jomas. Tāpēc mans nolūks ir izmantot šo iespēju, lai pilnībā izmantotu 



PE431.147v03-00 6/7 CM\800828LV.doc

LV

humānās palīdzības un civilās aizsardzības, kā arī Komisijas un ES dalībvalstu starpā 
pastāvošo papildināmību, lai vēl vairāk nostiprinātu Eiropas reakciju uz humānām krīzēm, 
ievērojot Eiropas konsensa humānās palīdzības jomā attiecīgos noteikumus.

Monitoringa un informācijas centrs (MIC) un Kopienas Civilās aizsardzības mehānisms ir 
viens no ES veiksmes stāstiem, reaģējot uz daudzām un dažādām krīzes situācijām gan ES 
iekšienē, gan ārpus tās. Attiecībā uz iekšējo aspektu es cieši sadarbošos ar iekšlietu komisāru.
Galvenās jaunās ārējās problēmas, kas rodas saistībā ar reaģēšanu krīzes situācijās, rodas no 
tā, ka tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesību normas, samazinās humānās palīdzības telpa, 
un klimata pārmaiņu dēļ. Gan valstu, gan nevalstiskie dalībnieki arvien biežāk un vardarbīgāk 
neievēro starptautiskās cilvēktiesību normas. Seksuāla un ar dzimumu saistīta nežēlība ir 
kļuvusi par karadarbības līdzekli. Karadarbībā neiesaistīto personu un humānās palīdzības 
dalībnieku tiesību neievērošana nozīmē, ka piekļuve konfliktu upuriem ir samazinājusies, 
nereti liedzot palīdzībai sasniegt visneaizsargātākās personas.

Es izmantošu savā rīcībā esošos līdzekļus, lai, sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu,  
politiskajā līmenī uzstājīgi aizstāvētu starptautisko cilvēktiesību normu ievērošanu un 
atbalstītu mūsu partnerus, kas īsteno pasākumus bruņoto konfliktu upuru aizsardzībai. Es 
iesaistīšos arī dialogā ar Eiropas politiskajiem un militārajiem vadītājiem, lai nodrošinātu, ka 
situācijās, kad ES humānās palīdzības dalībnieki un ES militārie spēki darbojas līdzās cits 
citam, to attiecīgo lomu definējums būtu skaidrs un tiktu ievērots, ļaujot izvairīties no 
robežlīniju saplūšanas, kas var apdraudēt humānās palīdzības darbu.

Klimata pārmaiņu dēļ dabas katastrofu biežums un intensitāte, visticamāk, palielināsies.
Starptautiskā palīdzības kopiena vairs nespēj efektīvi reaģēt uz visām šīm katastrofām.
Tādējādi, nodrošinot to, ka mūsu reakcijai uz katastrofām ir pēc iespējas plašāks mērogs un 
lielāka efektivitāte, es izmantošu gan humāno palīdzību, gan civilo aizsardzību, lai 
intensificētu Eiropas Savienības centienus katastrofu riska samazināšanā, lai jo īpaši stiprinātu 
neaizsargāto iedzīvotāju spēju atgūties un katastrofu apdraudēto valstu vietējo iestāžu spējas.
Tāpēc es turpināšu par prioritārām uzskatīt DIPECHO programmas (Sagatavotība katastrofām 
ECHO) un sagatavotības un profilakses pasākumus. Saistībā ar katastrofu riska samazināšanu 
būtisks ir jautājums par to, kas notiek pēc tam, kad ir iestājusies krīze, un es pievērsīšu 
uzmanību pārejai no humānās palīdzības uz attīstības sadarbību, sasaistot palīdzību, 
rehabilitāciju un attīstību. Abās jomās es cieši sadarbošos ar komisāra amata kandidātu 
Piebalgu, lai nodrošinātu, ka šī pāreja notiek pēc iespējas netraucēti.

Attiecībā uz civilo aizsardzību Stokholmas programmā un nesenajos Padomes secinājumos ir 
definētas galvenās prioritātes profilakses jomā. Tās ietver vadlīniju izstrādi par risku 
novērtēšanu un obligātos standartus katastrofu novēršanai. Ir jāturpina darbs civilās 
aizsardzības palīdzības pieejamības uzlabošanā, attīstot ES ātrās reaģēšanas spējas, kā to 
atkārtoti pieprasījis Eiropas Parlaments.

Sasniegtais ir jāizmanto kā pirmais solis mūsu rīcībā esošo instrumentu turpmākā 
modernizācijā.

Visbeidzot, kaut arī humānajai palīdzībai pamatā jābūt tikai vajadzībām, tā palīdz sasniegt 
Tūkstošgades attīstības mērķus. Tas ir maz zināms, bet svarīgs fakts, ka, analizējot humānās 
palīdzības vajadzības pasaulē, Komisija vajadzību novērtēšanai izmanto galvenos rādītājus 
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attiecībā uz bērnu mirstību, nepietiekamu uzturu, piekļuvi veselības aprūpei, kā arī tautas 
attīstību sadalījumā pa dzimumiem. Efektīvāka palīdzība nozīmē arī lielāku ieguldījumu 
nabadzības samazināšanā un, sadarbojoties ar mūsu kolēģiem attīstības sadarbības jomā, 
labāk organizētu katastrofās cietušo personu atgriešanu tādā vidē, kas nodrošina ilgtspējīgu 
nabadzības samazināšanu un sociālo attīstību.

5. Kādus konkrētus normatīvus un nenormatīvus priekšlikumus plānojat iesniegt un 
kāds ir plānotais to iesniegšanas grafiks? Kādas īpašas saistības varat uzņemties, jo 
īpaši attiecībā uz komiteju prioritātēm un šai anketai pievienotajām prasībām, kas 
skar Jūsu atbildības jomu? Kā Jūs personiski nodrošināsiet, lai likumdošanas 
priekšlikumi būtu kvalitatīvi?

2010. gads humānās palīdzības un civilās aizsardzības jomā būs nozīmīgs gads. Komisija 
veiks vidusposma pārskatu par rīcības plānu attiecībā uz konsensu humānās palīdzības jomā, 
kas aptver arī civilo aizsardzību ārpus ES. Vidusposma pārskata mērķis būs novērtēt, ko mēs 
esam panākuši, un noteikt, kādi papildu pasākumi būtu jāveic, lai vēl vairāk palielinātu 
humānās palīdzības sniegšanas efektivitāti. Pasākumi varētu ietvert Humānās palīdzības 
regulas, kas sagatavota vēl 1996. gadā, pārskatīšanu.

Komisijai būs jāizvērtē un jāziņo arī par to, kā tiek īstenots lēmums, ar kuru izveido civilās 
aizsardzības mehānismu, un tā finanšu instruments. Šos pasākumus var papildināt ar 
paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā pēc vajadzības izklāstīti turpmākie 
likumdošanas priekšlikumi.

Turklāt LESD 214. pantā noteikts, ka tiek izveidots Eiropas Brīvprātīgais humānās palīdzības 
korpuss. Komisijai būs jāiesniedz priekšlikums regulai, kura jāpieņem Eiropas Parlamentam 
un Padomei un ar kuru nosaka korpusa darbības noteikumus un procedūras. Ņemot vērā to, ka 
2011. gads tikko tika noteikts kā "Eiropas brīvprātīgā darba gads", ir iespējams saskaņot laiku 
priekšlikumam, ar kuru izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu.

Es gādāšu par to, lai process, kura rezultātā tiks sagatavoti priekšlikumi, ir pēc iespējas 
pārredzamāks un dalībniekus iesaistošs.

Attiecībā uz priekšlikumiem, kas nav saistīti ar likumdošanu, un kamēr nav zināmi rezultāti 
vidusposma pārskatam par rīcības plānu attiecībā uz Eiropas konsensu humānās palīdzības 
jomā, ar kuru Eiropas Parlaments būs saistīts, es uzņemšos iniciatīvu izveidot saskanīgu 
nozaru politiku tādās jomās kā, piemēram, ar dzimumu saistīta vardarbība, veselība, attiecības 
starp civilajām un militārajām aprindām un vajadzību novērtējums. Civilās aizsardzības jomā 
tiks izstrādātas vadlīnijas katastrofu novēršanai.

Ņemot vērā to, ka vispasaules pārtikas krīze joprojām turpina atstāt ietekmi, es par prioritāti 
izvirzīšu tādas politikas izstrādi attiecībā uz pārtikas palīdzību ārkārtas situācijās, kas 
piemeklējušas cilvēkus, kura ietilps plašākā politikas paketē, kas aptvers arī pārtikas 
nodrošinātības jautājumus. Kā jau minēju, es cieši sadarbošos ar komisāra amata kandidātu 
Piebalgu ar mērķi nodrošināt, ka pārtikas nodrošinātības pasākumi tiek atbilstīgi koordinēti.


