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ODPOWIEDZI KANDYDATA NA KOMISARZA 

NA PYTANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Rumiana ŻELEWA

(współpraca międzynarodowa, pomoc humanitarna i reagowanie 
kryzysowe)

Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pani kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłaby Pani odpowiedzialna? Co skłania Panią do ubiegania się 
to o stanowisko? W jaki sposób może Pani wykazać przed Parlamentem 
Europejskim swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność 
prowadzona w przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie 
poddawać w wątpliwość sprawowanych przez Panią obowiązków w Komisji?

Moje wykształcenie, dotychczasowa praca zawodowa oraz kariera polityczna świadczą o 
moim zaangażowaniu w sprawę europejską. Jednym z moich głównych celów, jako minister 
spraw zagranicznych Bułgarii, a wcześniej jako posłanki do Parlamentu Europejskiego, było 
zawsze zacieśnienie współpracy między UE a państwami członkowskimi oraz zdecydowane 
popieranie idei europejskiej. Jestem przekonana, że silna i zjednoczona UE oznacza korzyści 
dla nas wszystkich. Przekonanie to nadawało kierunek moim działaniom jako minister spraw 
zagranicznych, a równocześnie towarzyszyło mi przez całą moją edukację i karierę 
polityczną. Zawsze wierzyłam, że my Europejczycy możemy odnieść sukces tylko dzięki 
wspólnym działaniom i współpracy.

Po przełomowym 1989 r. i upadku żelaznej kurtyny byłam bardzo wdzięczna za otrzymaną 
szansę – stypendium pozwalające mi studiować w UE. Od tamtego czasu zawsze uważałam, 
że jestem w pewien sposób zobowiązana do działania na rzecz włączenia mojej ojczyzny do 
struktur UE. Patrząc wstecz na moją karierę polityczną, widzę prostą drogę prowadzącą mnie 
od studiów uniwersyteckich aż do chwili obecnej. Studiowałam socjologię, w dużym stopniu 
ukształtowała mnie również moja późniejsza praca wykładowcy na kierunkach europeistyka i 
socjologia. Możliwość dyskutowania o Unii Europejskiej i związanych z nią kwestiach 
społecznych z młodymi studentami z całej Europy była dla mnie bardzo inspirująca. Ponadto 
stało się dla mnie jasne, że „idea Europy” jest ponadczasowa, a my – politycy i decydenci –
musimy dostosować się do oczekiwań młodszych pokoleń.

To w następstwie dyskusji z moimi studentami współzałożyłam ruch obywatelski, który 
wzywał do reform i zmian w mojej ojczyźnie. O jego powiązaniu z Europą świadczyła już 
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sama nazwa, ponieważ nawoływaliśmy do „Europejskiego Rozwoju” Bułgarii. Ten ruch 
obywatelski przekształcił się później w partię polityczną, a ja wystartowałam jako kandydatka 
w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego w mojej ojczyźnie. Od tego czasu 
zostałam dwukrotnie wybrana do Parlamentu Europejskiego i praca w nim była bez wątpienia 
jednym z najważniejszych punktów mojej dotychczasowej drogi zawodowej. W Parlamencie 
zdobyłam cenne doświadczenie we współpracy międzynarodowej dzięki udziałowi w misjach 
do wielu krajów, takich jak Egipt, Gruzja czy Ukraina.
Spoglądając wstecz, muszę powiedzieć, że sama sprawa europejska zawsze była dla mnie 
najważniejszą siłą motywującą i napędzającą do działania. Dorastając w kraju, gdzie ludzie 
walczyli o wolność i demokrację przez dziesięciolecia, zawsze mocno wierzyłam w Europę, 
zawsze wierzyłam, że łączy nas wspólna sprawa, która jest ważniejsza niż nasze 
indywidualne interesy. Razem możemy wiele dokonać. To dzięki temu, że głoszę takie 
poglądy, rząd Bułgarii zgłosił moją kandydaturę na członka Komisji Europejskiej – instytucji 
strzegącej traktatów. Z chęcią stanę się jednym z uczestników procesu europejskiego i będę 
starała się zapewnić jego powodzenie. Jestem szczęśliwa, że przewodniczący Barroso 
powierzył mi ważną tekę komisarza odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową, 
pomoc humanitarną i reagowanie kryzysowe. Ten zakres obowiązków stanowi 
odzwierciedlenie ogólnej europejskiej koncepcji solidarności, współpracy i dialogu. Dlatego 
jest w pełni zgodny z moją wizją i rozumieniem Europy.

Mogę zapewnić, że jako komisarz będę kierować się wyłącznie naszym wspólnym 
europejskim interesem. Z tego względu będę w pełni przestrzegać postanowień art. 17 ust. 3 
TUE. Wypełniłam deklarację o braku konfliktu interesów zgodnie z kodeksem postępowania, 
jak również zobowiązałam się do jej aktualizacji w przypadku zmian.  Będę również w pełni 
przestrzegać art. 245 TFUE, zapewniając niezależność oraz poszanowanie zasad etycznych i 
innych wymogów zawartych w Kodeksie postępowania komisarzy. Będę unikać wszelkich 
sytuacji lub funkcji, które mogłyby podważyć moją niezależność, bezstronność oraz 
dyspozycyjność.

Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem 
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłaby Pani swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznałaby się Pani za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 
podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Pani 
departamentów?

Jako członek kolegium komisarzy zamierzam zdecydowanie działać na rzecz wspólnych 
interesów europejskich. Kolegium ma kluczowe znaczenie dla ogólnego kierunku polityki 
europejskiej i jej perspektyw. To polityczne serce Komisji. Dlatego uważam, że ogromne 
znaczenie ma omawianie wszystkich kwestii z moimi kolegami w kolegium w sposób otwarty 
i uczciwy. Wspólnie ponosimy zbiorową odpowiedzialność i będziemy oceniani za nasze 
wysiłki, aby jak najlepiej służyć interesom obywateli europejskich. Dlatego będę uważnie 
śledzić dyskusje na wszystkie tematy, będę współdziałać, a w stosowanym przypadkach będę 
starała się interweniować, zawsze w atmosferze kolegialności i bezstronności. Działając jako 
komisarz odpowiedzialna za pomoc humanitarną i reagowanie kryzysowe zamierzam 
zdecydowanie rozpowszechniać wiedzę o tym ważnym obszarze działań UE oraz czynić 
wszelkie wysiłki w celu propagowania jej w samym kolegium komisarzy.
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Wierzę, że postęp i większe sukcesy polityczne możemy osiągnąć jedynie poprzez dialog. Jest 
to jeden z największych sukcesów europejskiej wolnej myśli, i jestem przekonana, że nowe 
kolegium będzie tego wyraźnym przykładem. Mam nadzieję na bliską współpracę z nową 
wiceprzewodniczącą i wysoką przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 
Zamierzam wraz z nią i komisarzami odpowiedzialnymi za rozwój oraz rozszerzenie i 
politykę sąsiedztwa propagować interesy europejskie na całym świecie.  Będę również blisko 
współpracować z komisarz odpowiedzialną za sprawy wewnętrzne, w której kompetencjach 
leży reagowanie kryzysowe wewnątrz Unii, a także z innymi członkami Komisji 
odpowiedzialnymi za wiele instrumentów reagowania kryzysowego, zarządzanych przez 
Komisję. Powiązania między naszymi obszarami działań muszą zostać jeszcze dokładniej 
określone, ale jestem przekonana, że działając w duchu kolegialności, zapewnimy optymalną 
reprezentację UE na arenie światowej oraz skuteczne udzielanie unijnego wsparcia w czasach 
kryzysu.

Dzięki moim doświadczeniom jako posłanki do PE wiem z pierwszej ręki, w jaki sposób 
Parlament i Komisja mogą najlepiej ze sobą współpracować. Zamierzam z zapałem wziąć się 
do pracy i wcielić tę ideę w życie. Moje doświadczenie w Radzie Ministrów Spraw 
Zagranicznych również pomoże mi we współpracy z Parlamentem, ponieważ jestem dzięki 
niemu dobrze zorientowana w szczegółach procesów decyzyjnych wewnątrz UE. Chciałabym 
podkreślić w tym kontekście, że wkład Parlamentu Europejskiego jest zawsze mile widziany i 
powinien stanowić podstawę naszej współpracy. Nie muszę chyba dodawać, że biorę pełną 
odpowiedzialność polityczną za działania służb Komisji w mojej dziedzinie kompetencji.

Chciałabym zapewnić, że moje stosunki z przyszłym gabinetem oraz służbami będą oparte na 
lojalności, zaufaniu, przejrzystości, przepływowi informacji w obu kierunkach oraz 
wzajemnej pomocy. Pracują oni ciężko, często w bardzo trudnych warunkach, na rzecz 
kwestii ważnych dla całej ludzkości. Wierzę, że wszyscy w UE to doceniają, a ja jako 
komisarz będę czynić wszystko, aby wspierać te służby.

Jestem gorącą zwolenniczką konstruktywnego i owocnego dialogu politycznego pomiędzy 
dwiema najważniejszymi instytucjami europejskimi. Parlament, jako jedyna instytucja 
europejska wyłaniana całkowicie w wyborach bezpośrednich, ma podstawowe znaczenie w 
procesie kształtowania polityki UE – co w należyty sposób wezmę pod uwagę. Będę zatem 
dążyć do współpracy opartej na otwartości, przejrzystości, wzajemnym zaufaniu oraz 
systematycznej wymianie informacji. Demokratyczny nadzór Parlamentu istnieje nie tylko na 
papierze, lecz przeciwnie, stanowi podstawę naszej europejskiej demokracji i dowód jej 
istnienia.

3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pani gotowa poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z 
planowanymi inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pani gotowa 
udostępnić Parlamentowi informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Jeśli zostanę mianowana komisarzem, przejrzystość i współpraca z PE będą jednymi z moich 
priorytetów. Wierzę, że sukcesy jako komisarz można odnosić wyłącznie przy ścisłej 
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współpracy z Parlamentem. Bliskie partnerstwo jedynie wzmocni praworządność, 
rozliczalność i skuteczność mojej pracy. Dlatego zamierzam z przekonaniem w pełni wdrażać 
i stosować postanowienia umowy ramowej we wszystkich jej aspektach (w tym 
postanowienia dotyczące przepływu informacji), w celu zapewnienia przejrzystości i 
zwiększenia przepływu informacji między obydwiema instytucjami oraz w pełni wprowadzić 
w życie postanowienia traktatu lizbońskiego. Ponadto jednym z moich priorytetów jako 
komisarz będzie zapewnienie bliskiego kontaktu z opinią publiczną. Ścisła współpraca z 
Parlamentem i posłami jest najlepszym sposobem zaangażowania obywateli, a także 
informowania ich o naszych działaniach i korzyściach, jakie przynosi im UE.

Chciałabym w związku z tym powtórnie podkreślić, że współpraca międzyinstytucjonalna ma 
fundamentalne znaczenie dla zapewnienia właściwego funkcjonowania UE. Wraz z wejściem 
w życie traktatu lizbońskiego rola Parlamentu w tej dziedzinie jeszcze wzrasta. Jestem z tego 
bardzo zadowolona, ponieważ podkreśla to demokratyczne podstawy UE, zapewnia osiąganie 
przez instytucje lepszych rezultatów politycznych oraz w dalszym stopniu podkreśla fakt, że 
Komisja odpowiada przed Parlamentem Europejskim. Pragnę ustanowić silne powiązania z 
Parlamentem, a w szczególności z komisjami, które działają w dziedzinach wchodzących w 
zakres moich kompetencji. Zamierzam w związku z tym być systematycznie dyspozycyjna, 
aby uczestniczyć w posiedzeniach komisji oraz prowadzić wymianę poglądów w celu 
omówienia najlepszych sposobów osiągania postępów w polityce wchodzącej w zakres moich 
kompetencji. Jestem przekonana, że razem możemy zrobić najwięcej dla tych, którzy 
potrzebują naszej pomocy. Z niecierpliwością oczekuję na omówienie pomysłów Parlamentu 
dotyczących stworzenia ramowych zasad dla akcji pomocy humanitarnej UE oraz 
Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej, jak określono w art. 214 TFUE. 
Ponadto bardzo ważny jest dla mnie wkład Parlamentu w powodzenie Europejskiego Roku 
Wolontariatu w 2011. Cieszę się, że będę mogła omawiać z Parlamentem nasze postępy w 
zwiększaniu unijnej zdolności do reagowania na klęski żywiołowe, których domagał się 
Parlament w swojej rezolucji z czerwca 2008 r., oraz we wdrażaniu klauzuli o ochronie 
ludności zawartej w art. 196 TFUE. Ponadto, z myślą o zapewnieniu prawdziwej wymiany 
poglądów, zamierzam spotykać się z poszczególnymi posłami do PE lub grupami 
politycznymi.

Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi

4. Jakie są trzy priorytety, do realizacji których będzie Pani dążyła w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
wzrostem?

Połączenie pomocy humanitarnej i ochrony ludności w nowym obszarze kompetencji 
„współpraca międzynarodowa, pomoc humanitarna i reagowanie kryzysowe” stanowi zmianę 
we właściwym kierunku, ponieważ tworzy jedną służbę, oferującą Komisji niezbędne środki 
zwiększające jej rolę w obszarze reagowania kryzysowego. Aspekt pomocy humanitarnej w 
tym obszarze kompetencji oznacza budżet w wysokości ok. 800 mln EUR, znaczną wiedzę 
fachową oraz międzynarodową sieć ekspertów terenowych, natomiast aspekt ochrony 
ludności może zmobilizować profesjonalne i wyspecjalizowane zasoby państw 
członkowskich w przypadku nagłej potrzeby, wewnątrz Unii i poza jej granicami. 
Reagowanie w przypadku klęsk żywiołowych jest zorientowane na potrzeby i wiąże się z 



PE431.147v03-00 6/8 CM\800828PL.doc

PL

pełnym poszanowaniem zasad człowieczeństwa, neutralności, bezstronności i niezależności. 
Stanowi ono wyraz solidarności UE, która nie może być uzależniona od innych względów 
polityki zagranicznej.

Oprócz konkretnych działań w obszarze współpracy międzynarodowej moimi głównymi 
priorytetami na nadchodzące lata będą:

- tworzenie wartości dodanej poprzez pełne wykorzystanie możliwości wynikających z 
traktatu lizbońskiego i połączenia w jednym obszarze kompetencji pomocy 
humanitarnej i ochrony ludności.

- stawienie czoła nowym wyzwaniom zewnętrznym w dziedzinie reagowania 
kryzysowego;

- zwiększenie skuteczności pomocy humanitarnej UE;
- wzmocnienie europejskiej współpracy w dziedzinie ochrony ludności.

Połączenie możliwości oferowanych przez traktat lizboński oraz przez nowy kształt tego 
obszaru kompetencji pozwoli Unii, największemu światowemu darczyńcy, na zwiększenie 
swojego przywództwa w dziedzinie reagowania kryzysowego i pomocy humanitarnej, jak 
również na maksymalizację zdolności UE do odpowiedzi na kryzys wewnętrzny w duchu 
praktycznej solidarności.

Po raz pierwszy w historii Europy traktat lizboński uznaje pomoc humanitarną i ochronę 
ludności za samodzielne dziedziny polityki. W związku z powyższym mam zamiar w pełni 
wykorzystać współzależności istniejące między pomocą humanitarną a ochroną ludności, 
między Komisją a państwami członkowskimi UE, w celu dalszego zwiększenia skuteczności 
europejskich reakcji na kryzysy humanitarne zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 
Europejskiego konsensusu w sprawie pomocy humanitarnej.

Do sukcesów UE zaliczyć należy powołanie centrum monitorowania i informacji oraz 
wspólnotowego mechanizmu obrony ludności, które są uruchamiane w przypadkach różnych 
kryzysów, zarówno w UE jak i poza jej granicami. W kwestiach kryzysów wewnętrznych 
będę w tym zakresie współpracować ściśle z komisarz do spraw wewnętrznych.

Główne wyzwania zewnętrzne pojawiające się w dziedzinie reagowania kryzysowego 
wynikają z łamania międzynarodowego prawa humanitarnego, kurczenia się przestrzeni 
humanitarnej oraz wpływu zmian klimatu. Zarówno podmioty państwowe jak i niepaństwowe 
naruszają międzynarodowe prawo humanitarne coraz częściej i w coraz bardziej gwałtowny 
sposób. Jedną z metod działań wojennych stały się okrucieństwa na tle seksualnym i 
płciowym. Nieposzanowanie praw osób niebiorących udziału w walce oraz działaczy 
humanitarnych oznacza trudniejszy dostęp do ofiar konfliktów, co czasem uniemożliwia 
udzielenie pomocy najbardziej potrzebujących.

Wykorzystam środki oddane do mojej dyspozycji, aby zdecydowanie opowiadać się na 
szczeblu politycznym, we współpracy z Parlamentem Europejskim, za poszanowaniem 
międzynarodowego prawa humanitarnego i wspieraniem naszych partnerów we wdrażaniu 
środków chroniących ofiary konfliktów zbrojnych. Zaangażuję się również w dialog z 
europejskimi przywódcami politycznymi i wojskowymi, aby zapewnić w przypadkach 
współpracy unijnych podmiotów pomocy humanitarnej z siłami zbrojnymi UE jasne 
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określenie ich ról oraz poszanowanie tego podziału zadań. Pozwoli to uniknąć zatarcia tych 
granic, co mogłoby zagrozić działaniom humanitarnym.

Klęski żywiołowe, wywoływane przez zmiany klimatu, prawdopodobnie staną się jeszcze 
częstsze i intensywniejsze. Udzielająca pomocy społeczność międzynarodowa nie jest już w 
stanie skutecznie reagować na te klęski. Aby zapewnić jak najszerszy zasięg i jak największą 
skuteczność naszej reakcji na klęski żywiołowe, będę wykorzystywać zarówno pomoc 
humanitarną jak i ochronę ludności do zwiększenia wysiłków UE na rzecz zmniejszenia 
ryzyka klęsk żywiołowych, w celu wzmocnienia zwłaszcza odporności szczególnie 
narażonych społeczności oraz zdolności władz lokalnych w krajach narażonych na klęski 
żywiołowe. Będę w związku z tym nadal priorytetowo traktować programy DIPECHO 
(programy gotowości do walki z klęskami żywiołowymi DG-ECHO, ang. Disaster 
preparedness ECHO) oraz środki gotowości i prewencji. Z redukcją ryzyka klęski żywiołowej 
wiąże się istotna kwestia, co dzieje się po wystąpieniu kryzysu. Będę zwracać dużą uwagę na 
zmianę pomocy humanitarnej we współpracę rozwojową, łączącą pomoc doraźną, odbudowę 
i rozwój. W obu obszarach będę ściśle współpracować z kandydatem na komisarza Andrisem 
Piebalgsem, aby zapewnić jak najłagodniejszą zmianę formy pomocy.

Jeśli chodzi o ochronę ludności, główne cele w zakresie prewencji określono w programie 
sztokholmskim oraz ostatnich konkluzjach Rady. Obejmują one opracowanie wytycznych w 
sprawie oceny ryzyka oraz minimalnych norm dotyczących zapobiegania klęskom 
żywiołowym. Konieczne są dalsze prace nad zwiększeniem dostępności ochrony ludności 
poprzez rozwijanie zdolności szybkiego reagowania UE, czego wielokrotnie domagał się 
Parlament Europejski.

Dotychczasowe osiągnięcia powinny stanowić punkt wyjściowy dla przyszłej modernizacji 
narzędzi, którymi obecnie dysponujemy.

Chociaż pomoc humanitarna musi być oparta wyłącznie na potrzebach, przyczynia się ona 
również do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju. Jest to mało znany lecz istotny fakt, że w 
swojej analizie potrzeb humanitarnych na całym świecie Komisja wykorzystuje wskaźniki 
dotyczące śmiertelnością dzieci, niedożywieniem, dostępem do opieki zdrowotnej, a także 
wskaźnik rozwoju społecznego specyficzny dla każdej płci. Bardziej skuteczna pomoc to 
także więcej działań na rzecz ograniczenia ubóstwa oraz lepsza organizacja, we współpracy z 
naszymi kolegami w obszarze współpracy rozwojowej, powrotów ofiar klęsk żywiołowych do 
otoczenia pozwalającego na ograniczenie ubóstwa oraz rozwój społeczny.

5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pani przedstawić 
i zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pani konkretnie 
zobowiązać, w szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych oraz 
wniosków dołączonych do niniejszej ankiety, które obejmuje Pani przedmiot 
działalności? W jaki sposób ze swej strony zapewni Pani wysoką jakość projektów 
legislacyjnych?

Rok 2010 będzie niezwykle istotny dla pomocy humanitarnej i ochrony ludności. Komisja 
przeprowadzi przegląd śródokresowy planu działań w ramach Konsensusu europejskiego w 
sprawie pomocy humanitarnej, który obejmuje również ochronę ludności poza granicami UE. 
Celem śródokresowego przeglądu jest zbadanie, co udało nam się osiągnąć, oraz określenie 
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dodatkowych środków, które można by podjąć w celu dalszego zwiększenia skuteczności 
działań w zakresie pomocy humanitarnej. Środki te mogłyby obejmować przegląd 
rozporządzenia dotyczącego pomocy humanitarnej, które przyjęte zostało w 1996 r.

Komisja będzie również musiała ocenić wdrażanie decyzji ustanawiającej wspólnotowy 
mechanizm ochrony ludności i jego instrumenty finansowe oraz przedłożyć sprawozdanie w 
tej sprawie. Te działania mogłyby zostać uzupełnione komunikatem do Parlamentu 
Europejskiego i Rady, w którym omówione zostałyby ewentualne przyszłe wnioski 
legislacyjne.

Ponadto zgodnie z art. 214 TFUE należy ustanowić Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy 
Humanitarnej. Komisja będzie musiała przedstawić wniosek w sprawie stosownego 
rozporządzenia, w którym określone zostaną zasady i procedury działania korpusu, a 
Parlament Europejski i Radę zadecydują o jego przyjęciu. Biorąc pod uwagę, że rok 2011 
został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu, byłby to dobry moment na 
przedstawienie wniosku w sprawie ustanowienia Europejskiego Ochotniczego Korpusu 
Pomocy Humanitarnej.

Dołożę wszelkich starań, aby prace prowadzące do przygotowania wniosków były jak 
najbardziej przejrzyste i angażowały jak najwięcej różnych podmiotów.

Jeśli chodzi o wnioski o charakterze nieprawodawczym i w oczekiwaniu na wyniki 
śródokresowego przeglądu planu działań w ramach Konsensusu europejskiego w sprawie 
pomocy humanitarnej, w którym Parlament Europejski będzie współuczestniczył, podejmę 
działania w celu stworzenia spójnych polityk sektorowych, m. in. w dziedzinach takich jak 
przemoc ze względu na płeć, zdrowie, stosunki cywilno-wojskowe oraz ocena potrzeb. W 
dziedzinie ochrony ludności opracowane zostaną wytyczne w sprawie zapobiegania klęskom 
żywiołowym.

Ze względu na trwałe skutki globalnego kryzysu żywnościowego, priorytetem będzie dla 
mnie opracowanie polityki w zakresie pomocy żywnościowej podczas klęsk humanitarnych, 
co będzie częścią szerszego pakietu strategicznego, obejmującego również kwestie 
bezpieczeństwa żywności. Również w tej sprawie będę blisko współpracować z kandydatem 
na komisarza Andrisem Piebalgsem, w celu zapewnienia właściwej koordynacji z działaniami 
w obszarze bezpieczeństwa żywności.


