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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Янез ЛЕНАРЧИЧ 

Кандидат за член на Комисията, отговарящ за управлението при кризи 

 

 

1. Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична 
независимост 

Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 
изпълнявате функциите на член на Комисията и да работите за общия 
европейски интерес, по-специално в областта, за която бихте отговаряли? Какво 
Ви мотивира? С какво ще допринасяте за осъществяването на стратегическата 
програма на Комисията? Как ще осъществявате интегрирането на принципа на 
равенство между половете и как ще интегрирате перспективата за равенство 
между половете във всички области на политиката от Вашия портфейл?  

Какви гаранции за Вашата независимост можете да предоставите на Европейския 
парламент и по какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или 
бъдещи дейности няма да пораждат съмнения във връзка с изпълнението на 
Вашите задължения в рамките на Комисията?  

 
В продължение на повече от четвърт век имам привилегията да работя за 
насърчаването на европейските ценности, стабилност, мир и демокрация. През 
повечето от това време работих в много тясно сътрудничество с институциите на ЕС. 
През последните три години бях постоянен представител на Република Словения в ЕС. 
По-рано изпълнявах функцията на държавен секретар по европейските въпроси в 
рамките на четири различни правителства. На този пост също така оглавявах 
правителствената служба по европейските въпроси, а по време на словенското 
председателство през 2008 г. координирах работата на всички правителствени отдели. 
Чрез този опит имах привилегията да представлявам Съвета в Европейския парламент 
и имам скъпи спомени от обмена на мнения с уважаемите членове на Парламента по 
време на тематичните дебати и задаването на въпроси. В тази си роля аз представлявах 
общите интереси, а не особени национални интереси, и осъзнах стойността на 
прозрачните и изпълнени с уважение отношения между двете институции. 
 
Освен това имам солиден опит в областта на правата на човека и защитата на 
демокрацията и демократичните ценности. Бях представител на Словения в 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). През 2005 г. бях 
председател на нейния постоянен съвет, като способствах за преодоляване на 
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различията между Изтока и Запада по много въпроси. По-късно прослужих два пълни 
мандата като директор на Бюрото за демократични институции и права на човека към 
ОССЕ, където отговарях за над 150 служители, посветени на работата си в подкрепа за 
правителства и гражданското общество в усилията им за насърчаване на демокрацията, 
върховенството на закона, правата на човека, толерантност и недискриминацията от 
Ванкувър до Владивосток. В това си качество съм работил редовно с Европейския 
парламент, по-специално в областта на насърчаването на демократичните избори в 
различни части на света. 
 
Накрая, но не на последно място, имах привилегията да участвам в Конвента за 
бъдещето на Европа през 2002 г. и 2003 г., където работих заедно с много талантливи 
жени и мъже за определяне на насоката за бъдещето на ЕС. Имам желание да 
допринеса за работата на тази Комисия с опита, придобит от участието ми в Конвента 
за бъдещето на Европа през 2002 г. и 2003 г. Поради това се надявам да използвам този 
опит, за да дам своя принос за обсъжданията във връзка с предстоящата конференция 
относно бъдещето на Европа. 
 
Вярвам, че моите квалификации и професионален опит ще ми помогнат да допринеса 
за общия европейски интерес и за изпълнението на приоритетите на Съюза, заедно с 
председателя и Колегиума като цяло. 
 
Какво Ви мотивира? 
 
Това, че в нашия модерен, свързан и технологично напреднал свят близо 130 милиона 
души се нуждаят от хуманитарна помощ, е абсурдно. Навсякъде по света, включително 
в Европа, животът и поминъкът на милиони хора са изложени на риск от природни 
бедствия, като това положение само ще се влошава от кризата с климата. Обхватът на 
предизвикателствата, пред които сме изправени, изисква повече от всякога 
интегрирани подходи, които обединяват ресурсите и експертния опит на голям брой 
различни политически общности и заинтересовани страни. Приветствам възможността 
да бъда част от усилията за по-нататъшно развитие на отговора на ЕС на тези 
предизвикателства, работейки в тясно сътрудничество с останалите комисари. Когато 
след пет години погледна назад, искам да видя, че сме постигнали промяна, че сме 
оставили след себе си по-малко страдание и по- устойчиви общества, общности и 
граждани; по-здрава и по-устойчива околна среда; и европейци, които вярват в 
бъдещето. 
 
С какво ще допринасяте за осъществяването на стратегическата програма на 
Комисията? 
 
Хуманитарната помощ е в центъра на дейностите на Европа в отговор на кризи и 
бедствия. Чрез нея се подпомагат жертвите, стабилизират се приемащите общества, 
демонстрира се европейско лидерство и се създават коалиции, основани на 
европейските ценности. Ще работя заедно с върховния представител/заместник-
председател и останалите комисари по разработването на интегриран подход, 
гарантиращ, че хуманитарната помощ, развитието, сигурността и други политики, като 
политиките в областта на климата и околната среда, функционират заедно. Това е 
необходимо, за да се установи по-добра връзка между спешната помощ и 
дългосрочните решения на все по-продължителните и тежки кризи, както и за да се 
осигури ефективност и ефикасност в предоставянето на помощ. Трябва да гарантираме, 
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че помощта е адаптирана към нуждите на конкретни бенефициери, включително 
жените и децата, които са особено уязвими в кризисни ситуации. 
 
Ще отговарям за координираните действия в областта на реакцията при кризи и 
управлението на кризи. По-конкретно ще ръководя засилването на ролята на 
Координационния център за реагиране при извънредни ситуации като единна 
оперативна платформа за управление на бързата и ефективна реакция на ЕС на широк 
кръг от кризи в Съюза и по света. Ще разгледам начините, по които Координационният 
център за реагиране при извънредни ситуации може да бъде още по-добре подготвен 
да реагира бързо и ефективно на новите и възникващите заплахи, включително слабо 
вероятни извънредни ситуации с голямо въздействие, въз основа на специализиран 
капацитет. 
 
Ще разгледам също така начините за по-добра подготовка на Европа за извънредни 
ситуации, както и за тяхното предотвратяване. Възнамерявам да работя в тясно 
сътрудничество с моите колеги, отговарящи за околната среда, океаните, климата и 
всички ресори, включващи инвестиции в Европа и в чужбина, за да гарантираме 
преодоляването на кризата с околната среда и климата и повишаването на 
устойчивостта на нашата природна среда и на нашите общества. Ще оказвам подкрепа 
на държавите членки в разработването на национални и местни стратегии относно 
риска от бедствия, ако все още не са налице такива, и в подобряването на достъпа до 
системи за ранно предупреждение. 
 
Ще работя заедно с държавите членки, за да гарантирам, че разполагаме с нужния брой 
и правилния вид активи, за да можем да използваме пълния потенциал на укрепения 
наскоро Механизъм за гражданска защита на Съюза. 
 
Ето защо имам намерение да допринасям за всички приоритети, очертани от 
новоизбрания председател на Комисията, като смятам, че мога да дам особен принос за 
„По-силна Европа в света“ и „Европейски зелен курс“. 
  
Как ще осъществявате интегрирането на принципа на равенство между половете 
и как ще интегрирате перспективата за равенство между половете във всички 
области на политиката от Вашия портфейл? 
  
В съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз 
съм решен да се стремя към премахване на неравенствата и насърчаване на 
равенството между мъжете и жените във всички дейности, попадащи под моята 
отговорност. Ще следвам примера на новоизбрания председател Фон дер Лайен, която 
постави равенството между половете на челно място в програмата си и се ангажира да 
сформира напълно балансиран по отношение на пола екип. Възнамерявам да прилагам 
същия принцип, когато съставям своя кабинет. 
 
В работата си ще се придържам изцяло към инициативата, налагаща участието на жени 
във всякакви експертни групи и конференции, която беше стартирана през март 2018 г. 
Ще се основавам на усилията, които Европейският съюз вече е положил, за да отговори 
на потребностите на момичетата и жените при хуманитарна помощ и спешна реакция, 
и ще работя за тяхното по-нататъшно засилване. 
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Какви гаранции за Вашата независимост можете да предоставите на Европейския 
парламент и по какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или 
бъдещи дейности няма да породят съмнения във връзка с изпълнението на 
Вашите задължения в рамките на Комисията? 
 
Напълно се ангажирам да спазвам от момента на назначаването си задълженията за 
независимост, прозрачност, безпристрастност и отдаденост, предвидени в член 17, 
параграф 3 от Договора за Европейския съюз и в член 245 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
 
Ако бъда одобрен, стриктно ще спазвам по-специално задължението да действам в 
интерес на ЕС и няма да приемам каквито и да било инструкции, от което да е 
правителство или който и да е друг орган. Също така ще спазвам стриктно Кодекса за 
поведение на членовете на Европейската комисия и неговите разпоредби относно 
конфликтите на интереси. Моята декларация за интереси е пълна и достъпна за 
обществеността и ще я актуализирам бързо, ако тя се нуждае от промяна. 
 
2. Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент  
 
Как бихте определили Вашата роля като член на колегиума на членовете на 
Комисията? 
 
На първо място, имам намерение да действам като ангажиран член на колегиума. 
Твърдо вярвам в Комисията, действаща като колегиален орган, в който всички членове 
могат и ще допринасят за постигане на резултати по съгласуван начин и където 
обсъждането и дебатите водят до добри и прозрачни решения в интерес на 
европейските граждани. 
 
Като член на Комисията, отговарящ за управлението на кризи, виждам своята роля 
както като ръководител на работата на Комисията в областта на хуманитарната помощ 
и гражданската защита, така и като координатор, когато става въпрос за управление на 
кризи в по-широк план, в тясно сътрудничество с председателя, върховния 
представител/заместник-председател и останалите комисари. 
 
Ще има кризи, за които ще трябва да мобилизираме различни инструменти — както 
вътрешни, така и външни, и да реагираме бързо и ефективно. Епидемията от ебола, 
кризите в Сирия или в Сахел са само няколко примера, които показват колко важно е 
това. За да им противодействаме ефективно, е необходимо бързо предоставяне на 
хуманитарна помощ за спасяването на човешки живот. Наред с това трябва да 
разработим и ефективно да управляваме помощта за развитие с цел посрещане на 
средносрочните и дългосрочните предизвикателства. Накрая, но не на последно място, 
трябва да работим и с нашите международни партньори за справяне с първопричините 
за кризите. Като координатор на операциите на ЕС за реагиране при извънредни 
ситуации, виждам ролята си в координирането и надзора на бърза и ефективна 
европейска реакция на непосредствени кризи чрез използване на всички налични 
инструменти, както и в това да работя за обединяване на всички съответни политики и 
действия за справяне със средносрочните и дългосрочните последици от кризите и за 
тяхното предотвратяване на първо място. За тази цел възнамерявам да работя в тясно 
сътрудничество с други членове на Комисията при реакцията на кризи, като ще работя 
и с целия колегиум за постигането на общо гледище относно това как да се гарантира 
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ефективната готовност при бедствия като цяло, също така и в контекста на нашите 
индивидуални и колективни усилия за постигане на целите на ООН за устойчиво 
развитие. 
 
Смятам за особено важно да работя в тясно сътрудничество с колегите, отговорни за 
предотвратяването и адаптирането към изменението на климата и за околната среда и 
океаните. 
 
Ще работя в тясно сътрудничество с върховния представител/заместник-председател и 
други комисари, отговарящи за външните отношения, за да се осигури взаимното 
допълване на действията ни с цел да гарантираме, че работим съвместно, ефективно и 
ефикасно и демонстрираме силната роля на ЕС на световната сцена. Ще разчитам също 
така на тяхната подкрепа за моята твърда решимост да защитавам конкретните цели и 
принципи на хуманитарната помощ, а именно нейната неутралност, безпристрастност 
и независимост от политически, икономически, военни или други цели. Освен това ще 
имам за цел да използвам, когато това е необходимо и възможно, дипломатическата 
тежест на ЕС, за да се застъпвам за спазването на международното хуманитарно право, 
и по-специално безопасността на хуманитарните работници и безпрепятствения достъп 
до хуманитарна помощ. 
 
В какво отношение считате, че сте отговорен пред Парламента и че следва да се 
отчитате пред него във връзка със своите действия и тези на поверените Ви 
служби? 
 
Сътрудничеството с Европейския парламент е много важно за мен. Виждам работата 
си в непрекъснат диалог с Вас и, ако бъда одобрен за член на Комисията, ще бъда на 
Ваше разположение, за да докладвам редовно за моите дейности и за тези на моя отдел. 
Имам намерение да се базирам на ръководните принципи на откритост, взаимно 
доверие, ефикасност и редовен обмен на информация. Ще се стремя да провеждам 
редовни срещи с комисиите на Парламента в съответствие с очертаните от 
новоизбрания председател Фон дер Лайен политически насоки. Ще бъда на 
разположение за участие във всички съответни срещи на комисиите и тристранни 
обсъждания. Ще гарантирам, че съответните комисии са включени всяко важно 
развитие под моя отговорност. 
 
Какви конкретни ангажименти сте готова да поемете с оглед постигането на по-
голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на ефективни 
действия във връзка със становища и искания на Парламента по законодателни 
инициативи? Готов ли сте да предоставяте на Парламента информация и 
документи във връзка с предвидени инициативи или текущи процедури на 
равнопоставени начала със Съвета? 
 
Ангажирам се с по-голяма прозрачност в законодателната дейност на ЕС и 
възнамерявам да прилагам изцяло разпоредбите на Рамковото споразумение за 
отношенията между Европейския парламент и Комисията и Междуинституционалното 
споразумение за по-добро законотворчество. 
 
Поемам също така ангажимента да направя така, че отношенията с поверените ми 
служби да бъдат основани на принципите на лоялност, доверие, прозрачност, 
двустранен поток от информация и взаимопомощ. По-конкретно ще гарантирам един 
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регулярен информационен поток към председателите на съответните парламентарни 
комисии, ще комуникирам пряко с членовете на комисиите и ще имам грижата да бъда 
на разположение за двустранни срещи. Също така ще гарантирам, че Европейският 
парламент е редовно информиран, особено преди важни събития и на възлови етапи от 
международните преговори в областите, които са под моя отговорност. 
 
Новоизбраният председател Фон дер Лайен подкрепя правото на Европейския 
парламент на инициатива. Тя пое ангажимент ръководената от нея Комисия да изготвя 
законодателни предложения като последващо действие на резолюциите на 
Европейския парламент, приети с мнозинство от неговите членове, като спазва 
напълно принципите на пропорционалност, субсидиарност и по-добро 
законотворчество. Аз също подкрепям напълно тази цел. Като един от ангажиментите 
на следващия колегиум на членове на Комисията за изграждане на по-задълбочено 
партньорство с Европейския парламент, аз ще работя в тясно сътрудничество с 
Парламента по време на всички етапи на обсъждането на резолюции по член 225 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ангажирам се да работя 
в тясно сътрудничество със съответните парламентарни комисии, както и да вземам 
активно участие по време на подготовката на резолюциите по член 225 от ДФЕС. 
Твърдо вярвам, че това ще подобри диалога, ще задълбочи доверието и ще създаде 
чувство за съвместна работа за постигането на една обща цел. 
 
Напълно съзнавам, че предоставянето на информация и документи е съществен аспект 
на задълбочаването на партньорството между Европейския парламент и Комисията. 
Ето защо се ангажирам да изпълнявам изцяло съответните разпоредби на Рамковото 
споразумение между двете институции и на Междуинституционалното споразумение 
за по-добро законотворчество. Договорът от Лисабон постановява равенството на 
Парламента и Съвета като съзаконодатели. Ще гарантирам, че това се спазва по 
отношение на начина, по който информацията се обменя в областите под моя 
отговорност, т.е. по същото време и равнопоставено със Съвета всякога, когато 
правомощията на тези институции са равностойни. 
 
 
Въпроси от комисията по развитие: 

1. Хуманитарна помощ и управление при кризи  

Свидетели сме на бързо нарастващи хуманитарни нужди в световен мащаб, 
главно поради конфликти, но също и под въздействието на природни бедствия, 
като „кризите стават по-тежки, по-сложни и по-продължителни“. Успоредно с 
това промените във външната дейност на ЕС изискват по-задълбочено взаимно 
допълване, съгласуваност и последователност между външните политики. Във 
възложителното писмо се изисква „да работите с други членове на Комисията за 
разработване на интегриран подход, който да гарантира, че политиките в сферата 
на хуманитарната помощ, развитието, сигурността и др. функционират 
съгласувано с оглед по-успешното съчетаване на спешните мерки за оказване на 
помощ и дългосрочните решения“.  

Кои според Вас са основните предизвикателства пред хуманитарната помощ през 
следващите пет години и как ще работите за тяхното преодоляване като член на 
Комисията, както и как ще гарантирате, че хуманитарната помощ на ЕС остава 
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отделна област на политика, ръководена от нуждите и хуманитарните принципи 
на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост, а не от целите на 
външната политика?  

По отношение на средата, в която хуманитарната помощ и управлението при кризи ще 
се развиват през следващите пет години, смятам, че се открояват три основни 
предизвикателства. 

Първо, предизвиканите от човека бедствия са по-дълготрайни, по-сложни и 
засягат ЕС по по-директен начин. Продължителните кризи се превърнаха в норма и 
хуманитарните кризи вече продължават средно девет години. Много конфликти имат 
драматични регионални последици с нежелани съпътстващи последствия по 
отношение на достъпа до хуманитарна помощ, защитата на засегнатото население и 
сигурността на хуманитарните работници, при очевидно незачитане на 
международното хуманитарно право. Хуманитарните кризи се случват също така все 
по-често и в намиращи се в съседство на ЕС държави, например в Украйна и Либия, 
което има пряко въздействие върху ЕС, като принудителното разселване и незаконната 
миграция от Сирия, Афганистан и Ирак. Вследствие на това броят на хората, 
нуждаещи се от хуманитарна помощ се увеличава непрекъснато. Финансирането, 
необходимо за покриване на тези нужди, се оценява на почти 20 милиарда евро 
годишно. Тъй като ЕС е един от основните донори за предоставяне на хуманитарна 
помощ и на помощ при извънредни ситуации, предизвикателствата са свързани с 
увеличаването на помощта, за да бъдат обхванати повече хора, както и с използването 
на наличните ресурси по по-ефикасен начин. 

Второ, интензитетът и обхватът на природните бедствия се разраства заради 
изменението на климата. Ураганът „Дориан“, сушата в района на Африканския рог и 
наводненията в Иран са само няколко примера за такива бедствия. През последното 
десетилетие загубата на човешки живот заради природни бедствия се оценява на 67 
000 смъртни случая на година, и още около 70 милиона ранени, без дом или нуждаещи 
се от спешна помощ. Европа също не беше пощадена. От 2010 г. насам всяка година в 
Европа природните бедствия предизвикват щети на стойност средно 13 милиарда евро 
само. Фактът, че северноевропейските държави бяха засегнати трайно от сухо време и 
бушуващи горски пожари в продължение на две последователни години, е точен 
показател за това, че изменението на климата променя моделите на риска с ускорени 
темпове. Тези факти подкрепят идеята за „Европейски зелен курс“, който да спомогне 
за смекчаването на последиците от изменението на климата в Европа и извън нея, но 
също да гарантира, че обществата са по-устойчиви и по-способни да се адаптират към 
неизбежните последици от изменението на климата.  

Трето, броят на хората, принудени да бягат от домовете си, е най-голям от 
Втората световна война насам. Понастоящем над 70 милиона души са били 
принудени да напуснат родните си места. Всяка минута биват изселвани 30 души. 
Въпреки че конфликтите все още са основната причина за разселването на хора, 
изменението на климата все по-често ги принуждава да напускат домовете си заради 
намаляването на природните ресурси, ограничените възможности за препитание и 
нарастването на продоволствената несигурност.  
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Ако не бъдат предприети действия, до 2050 г. ще има над 140 милиона вътрешно 
разселени лица в Африка на юг от Сахара, Южна Азия и Латинска Америка. Докато 85 
% от всички разселени лица се установяват в развиващите се държави, някои бежанци 
и мигранти стигат до ЕС, опитвайки се да избягат от преследване, тежки условия на 
живот в държавите на убежище или търсейки икономически възможности и по-добър 
живот. 

В този контекст в работата ми като комисар по въпросите на управлението при кризи, 
отговарящ, наред с другото, за хуманитарната помощ, ще се стремя да постигна 
следните три цели: 

Първо, тъй като хуманитарната помощ не може и не следва да замества 
намирането на политическо решение на даден конфликт, ще работя в тясно 
сътрудничество с моите колеги, чиито ресори са външна политика, развитие, 
държави в съседство на ЕС и сигурност, за да гарантирам, че всички аспекти на 
дадена криза се вземат предвид по последователен и съгласуван начин. Както е 
посочено във възложителното писмо на новоизбрания председател, ще насърчавам 
интегриран подход, гарантирайки, че политиките в областта на хуманитарната помощ, 
развитието и сигурността и др. работят заедно за по-ефикасното свързване на спешната 
помощ с намирането на дългосрочни решения, като същевременно се зачитат 
принципите на хуманитарната помощ.  

Същевременно проактивно и в тясно сътрудничество с върховния 
представител/заместник-председател и комисарите в областта на външните отношения 
— ще ускоря работата ни за това връзката между хуманитарната помощ, развитието и 
сигурността да доведе до резултати на място по ефективен и ефикасен начин с 
участието всички съответни заинтересовани страни. В това отношение ще обръщам 
особено внимание на необходимостта за адаптиране към изменението на климата, 
укрепване на устойчивостта и готовността на уязвимите общности и на подобряването 
на капацитета ни за ранно предупреждение.  

Второ, ще се застъпвам твърдо за това хуманитарната помощ на ЕС да се 
предоставя в съответствие с международното хуманитарно право и 
хуманитарните принципи. Опитът на Комисията показва ясно, че спазването на 
международното хуманитарно право и на хуманитарните принципи е оперативна 
необходимост, която спомага предоставянето достъп до помощ, защитата на най-
уязвимите и гарантирането на сигурността на хуманитарните работници. Това не 
подлежи на обсъждане: дължим това на хуманитарните работници, които рискуват 
живота си всеки ден, за да доставят помощ на хората в нужда. В тази връзка няма да 
премълчавам, когато е налице сериозно нарушение на международното хуманитарно 
право. Ще подкрепям организации, които насърчават международното хуманитарно 
право сред враждуващите страни на място, и ще помагам за популяризирането на тези 
принципи сред националните военни сили и недържавните въоръжени групи. Ще 
работя също така с колегите в Колегиума за включването на международното 
хуманитарно право във възможно най-голяма степен в инструментите ни за външно 
финансиране отвъд хуманитарната помощ, като изграждане на капацитет за сигурност 
и развитие в рамките на политиката ни за развитие, или предложения Европейски 
механизъм за подкрепа за мира. Ще улесня също така работата, свързана с извлечения 
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опит и най-добрите практики, така че да станем по-добри благодарение на това, което 
работи най-добре на място. Ще превърна в приоритет защитата, както и безопасността 
и сигурността на хуманитарните работници, като продължа да се застъпвам на 
световно равнище в рамките на многостранни форуми и при двустранни контакти. 

Трето, ще се стремя да гарантирам, че нашите усилия в областта на реакцията в 
извънредни ситуации и хуманитарната помощ са укрепени допълнително. Това е 
абсолютно необходимо, ако Европа иска да продължи да играе роля в оказването на 
помощ на хората в нужда. Искам да работя в тясно сътрудничество с Европейския 
парламент по този въпрос, не само заради неговата компетентност в областта на 
бюджета на ЕС, но също така и поради факта, че гражданите на ЕС имат право да 
виждат осезаемото въздействие, което хуманитарната помощ оказва на място — нещо, 
което 90 % от гражданите на ЕС силно подкрепят. Дължим на нашите граждани, както 
и на хората, които подкрепяме при хуманитарни кризи, да им покажем, че всяко евро 
от бюджета на ЕС, заделено за тази цел, се изразходва по възможно най-ефикасно и 
най-ефективно начин. 

 

2. Защита на цивилните лица/Международно хуманитарно право  

Във възложителното писмо ясно се подчертава, че „Европа трябва да бъде силен 
световен застъпник в подкрепа на международното хуманитарно право“ (МХП). 
Ясно е, че както достъпът до уязвимото население, така и сигурността на 
хуманитарните работници са от съществено значение за ефективното 
предоставяне на хуманитарна помощ. Нарушенията на МХП и целенасочените 
нападения срещу цивилно население и цивилни обекти представляват важни 
аспекти на днешните конфликти и кризи и стават все по-разпространени.  

В този контекст на сложни кризи какви конкретни стъпки ще предприемете като 
член на Комисията, за да се гарантира спазването на МХП от страна на държави 
и въоръжени недържавни участници и да се гарантира защитата на цивилното 
население, особено на уязвимите групи като момичетата и жените, както и за да 
продължи да се изтъква значението на осигуряването на безопасен достъп на 
хуманитарните работници до засегнатите от кризисни ситуации населения? 

Насърчаването на зачитането на международното хуманитарно право, защитата на 
уязвимите групи — по-специално момичетата и жените, и осигуряването на достъп до 
хуманитарна помощ е по-важно от всякога в контекста на конфликтите, на които сме 
свидетели днес. Това е област, в която ще работя в тясно сътрудничество с върховния 
представител/заместник-председател на Комисията.  

По-специално, като комисар по управление при кризи, възнамерявам да се съсредоточа 
върху следното: 

Първо, ще се застъпвам последователно и решително, винаги когато е нарушено 
международното хуманитарно право. Когато защитавам международното хуманитарно 
право, ще се ангажирам с всички страни, които имат влияние върху даден конфликт. 
Ще превърна в приоритет защитата, безопасността и сигурността на хуманитарните 
работници, като не спирам да се застъпвам за тях на световно равнище, защитавайки 
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международното хуманитарно право в рамките на ООН и на други международни 
форуми, както и в рамките на двустранните диалози с ключови трети държави и 
държави членки. 

Второ, чрез финансирането на хуманитарната помощ ще продължа да подкрепям тези 
организации, които са в състояние да работят пряко с въоръжените участници в 
конфликта на място с цел повишаване на осведомеността и насърчаване на спазването 
на международното хуманитарно право, както и да подкрепям работата им за 
предотвратяване на сексуалното и основаното на пола насилие, независимо дали тези 
участници са национални или недържавни въоръжени сили. 

Трето, ще работя в тясно сътрудничество с върховния представител/заместник-
председател, като насърчавам и подкрепям последователното включване на 
международното хуманитарно право и обучение по въпросите на равенството в 
рамките на работата на всички съответни мисии и операции в областта на общата 
политика за сигурност и политика за отбрана. По същия начин ще насърчавам 
международното хуманитарно право и предотвратяването на сексуално и основано на 
пола насилие чрез по-широката подкрепа, която ЕС предоставя в областта на 
сигурността в някои засегнати или предразположени към конфликт държави, именно 
чрез Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, Инструмента за мир в Африка 
и на бъдещия Европейски механизъм за подкрепа на мира. 

Искам да превърна насърчаването на спазването на международното хуманитарно 
право, включително изтъкването на сериозни негови нарушения, в редовна и централен 
тема при контактите ми с държавите членки и трети държави. Възнамерявам да 
докладвам редовно на Европейския парламент във връзка с този ангажимент. 

 

3. Изпълнение на ангажиментите, поети в Голямото споразумение (Grand 
Bargain) и на Световната среща на върха по хуманитарните въпроси  

През 2016 г., като част от първата по рода си Световна среща на върха по 
хуманитарните въпроси, ЕС и неговите държави членки поеха важни 
ангажименти за работа с оглед намаляване на нуждите и реформиране на 
системата за хуманитарна помощ. Освен това Европейската комисия — заедно с 
някои от най-важните държави донори, организации за оказване на помощ и 
неправителствени организации — също подписа „Голямото споразумение“, в 
което са очертани 51 отделни ангажимента за подобряване на ефикасността и 
ефективността на международната хуманитарна помощ. 

Като член на Комисията как ще гарантирате, че ЕС и неговите държави членки 
изпълняват ангажиментите, поети на Световната среща на върха по 
хуманитарните въпроси, и че Комисията изпълнява своите ангажименти по 
отношение на „Голямото споразумение“ (включително, наред с другото, за 
подпомагане на повече многогодишно планиране и финансиране на хуманитарна 
помощ, опростяване на хуманитарното финансиране или подкрепа на местните и 
националните отговорни лица)?  
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Като комисар по управлението при кризи, ще гарантирам, че поетите по отношение на 
Световната среща на върха по хуманитарните въпрос и на „Голямото споразумение“ 
ангажименти ще продължават да се изпълняват, като се съсредоточа, по-специално 
върху следните основни области: 

Първо, ще се основавам на вече постигнатия напредък za по-голяма ефикасност и 
ефективност на помощта. Това означава да се гарантира систематичното прилагане на 
новаторски подходи в предоставянето на хуманитарна помощ, включително чрез по-
нататъшно увеличаване на паричните трансфери, подобряване на логистичните 
стратегии и по-широкото използване на цифрови решения. Това означава също така 
много по-широко осъществяване на връзката между хуманитарните действия и 
развитието, както и въвеждането на наличните инструменти за провеждане на 
ефективни и координирани оценки и анализи на потребностите, за разработването на 
които ЕС изигра основна роля в рамките на „Голямото споразумение“. 

Второ, ще служа за пример за ефикасно донорство чрез преминаването към по-
стратегическа многогодишна подкрепа за организациите, предоставящи хуманитарна 
помощ. В това отношение ще отдавам предпочитание на допълнителни пилотни 
партньорства с редица хуманитарни партньори, с цел привеждане в действие на 
поетите в рамките на „Голямото споразумение“ ангажименти, като същевременно 
гарантирам високи стандарти на контрол и предоставяне на увереност във връзка с 
използването на финансовите средства на ЕС. Освен това ще гарантирам, че 
предстоящият важен периодичен преглед на рамковото споразумение на Комисията за 
партньорство с хуманитарните партньори от сектора на НПО е насочен в по-голяма 
степен към оперативната ефективност, с цел оказване на положително въздействие 
върху ефективността и ефективността в съответствие с „Голямото споразумение“. 

Трето, ще подкрепям местните и националните участници, като например се застъпвам 
за националните и местните стратегии за намаляване на риска от бедствия, както и за 
местните системи за ранно предупреждение, като насърчавам включването на местни 
организации в националните механизми за координация, и като подкрепям местни 
участници като организациите за изпълнение на хуманитарните партньори на ЕС.  

Накрая, когато е възможно, ще увелича използването на основано на анализ на риска 
програмиране и основано на прогнози финансиране с цел даване на приоритет на 
основана на факти готовност и действия на ранен етап. В това отношение ще се основа 
на сериозния напредък към включване на дейности за готовност при бедствия в 
рамките на финансирани от ЕС хуманитарни проекти. 

За да се оптимизира размерът на финансирането, което достига директно до хората в 
нужда, ще насърчавам общи позиции с държавите — членки на ЕС, и с други донори 
по важни въпроси, свързани със стратегията и ефикасността, като намаляване на 
административните и поддържащи разходи, рационализиране на мандатите и 
подобряване на полезните взаимодействия между организациите, оказващи помощ. 

 

4. Устойчивост, изменение на климата и намаляване на риска от бедствия  

Изменението на климата е едно от най-големите глобални предизвикателства за 
човечеството през 21-ви век, тъй като заплашва да надхвърли сегашния 
капацитет на хуманитарната система да реагира ефективно поради 
увеличаването на опасностите, уязвимостта и разходите за ответни мерки. В този 
контекст е изключително важно да се адаптират и увеличат усилията за 
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намаляване на риска от бедствия на местно равнище, за да се включат по по-
добър начин рисковете, включително свързаните с климата рискове, в 
хуманитарните действия и действията за възстановяване и развитие.  

Като член на Комисията, какви мерки възнамерявате да предприемете, за да се 
преодолее разминаването между хуманитарната помощ от ЕС и инструментите и 
участниците за развитие на ЕС, за да се изгради местната устойчивост — по-
специално спрямо изменението на климата — и да се подкрепят основани на 
общностите механизми, които да включват намаляването на риска от бедствия и 
готовността за извънредни ситуации, да се насърчават политики, основаващи се 
на анализ на риска, и да се гарантира ефективното използване на помощта на 
ЕС?  

Не може да се отрече, че изменението на климата доведе до увеличаване на 
интензивността и сложността на природните бедствия. Научни доказателства 
потвърждават, че дори ако глобалното затопляне бъде ограничено до 1,5-2 градуса, 
навсякъде по света ще бъдат усетено значително въздействие. 

Природните бедствия често са предвидими и повтарящи се. Като се основава на 
политиките си в областта на развитието, изменението на климата и околната среда, ЕС 
следва да гарантира, че тези рискове няма да се превърнат в бедствия, като постави по-
силен акцент върху превенцията, готовността и адаптирането към изменението на 
климата. Инвестирането в тези области не само ще спаси човешки животи, но ще бъде 
и икономически рентабилно: всяко евро, изхарчено за превенция, води до икономии от 
три до седем евро, които иначе ще трябва да бъдат насочени за операции за реакция 
при кризи.  

Същевременно следва да очакваме по-екстремни метеорологични събития (напр. 
тропически циклони, наводнения и суши), както и увеличаване на вирусните 
заболявания като малария или треска „Денга“. Това от своя страна вероятно ще 
изостри хуманитарните предизвикателства, пред които са изправени редица държави и 
региони по целия свят: Сахел, района на Африканския рог и Афганистан са само някои 
от засегнатите райони. По-специално, предизвикателствата, които вероятно ще 
произтичат от по-голяма продоволствена несигурност и промяна в режима на 
валежите, както и бедствия с нарастваща честота и/или в райони, където в миналото не 
е имало такива събития (например циклоните „Идай“ и „Кеннет“ в Мозамбик). 
Хуманитарната система не може да се справи сама с потребностите, възникнали след 
такива бедствия. Ясно е, че хуманитарната помощ не може да замени дългосрочните 
политически решения и тези, свързани с развитието, от които хората, засегнати от 
кризи, се нуждаят отчаяно. Затова изграждането на устойчивост означава да се 
използват всички съществуващи инструменти по допълващ се начин в съответствие с 
интегрирания подход, за който се призовава в Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие.  

Европейският съюз вече натрупа ценен опит в съчетаването на своите политики за 
предотвратяване на бедствия и управление на риска. Политиките в областта на 
климата, околната среда, сближаването и регионалното развитие, земеделието и 
развитието на селските райони, научните изследвания и иновациите трябва да работят 
заедно, за да се гарантира, че превенцията и готовността са част от по-широката ни 
стратегия за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от 
него. Поемам ангажимент да работя в тясно сътрудничество с моите колеги, 
отговарящи за тези политики, с цел набелязване на интегрирани подходи и 
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координиране на налични инструменти, които да ги подпомагат. Това включва 
подкрепа за разходоефективни природосъобразни решения за намаляване на риска и за 
изграждане на устойчивост, като например за защита от наводнения и защита на 
бреговете, управление на водите и продоволствена сигурност като част от 
„Европейския зелен курс“. Ще постигна резултати по отношение на изграждането на 
мрежа за знания за управлението при извънредни ситуации с цел подобряване на 
дейностите на ЕС по време на всеки етап от цикъла на управление при бедствията 
(превенция, готовност и реагиране), споделяне на знания, стимулиране на научни 
изследвания и иновации и изграждане на обща култура за превенция и готовност при 
бедствия. Накрая, чрез основани на факти политики можем да постигнем дори още 
повече за увеличаването на устойчивите инвестиции и предоставянето на практическа 
подкрепа за партньорите с цел постигане оптимално равнище на превенция и 
готовност.  

В контекста на хуманитарната помощ от жизненоважно значение е да бъде подобрена 
устойчивостта на уязвимите общности и готовността им при шокове и сътресения. За 
постигането на целите, посочени от Европейския парламент, ЕС ще трябва да прилага 
систематично подхода, основан на връзката между хуманитарните действия и 
развитието, който започна през 2017 г. и бе подсилен през 2018 г. Ще насърчавам 
действията, които са специфични за даден контекст, основани на информирани анализи 
на риска, пораждащите причини и факторите на устойчивост, и които са оценени 
съвместно от хуманитарните участници и от тези в областта на развитието. 

Заедно с члена на Комисията, отговарящ за международните партньорства, ще се 
стремя да оптимизирам взаимното допълване и полезните взаимодействия между 
съществуващите инструменти за хуманитарна помощ и развитие, за да може да 
допринасят повече за преодоляването на кризите чрез укрепване на устойчивостта на 
местно равнище, подкрепа на основани на общността механизми и насърчаване на 
развитието. В този контекст ще направя всичко възможно да включа устойчивостта във 
всички наши действия и ще засиля сътрудничеството на ЕС с многостранните и 
двустранните партньори в тази област. От само себе си се разбира, че ясното 
разделение на труда гарантира спазването на мандата и на зачитането на 
чувствителността, свързани с хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие. 

 

5. Европейски консенсус относно хуманитарната помощ    

Значението на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ от 2007 г. 
(постигнат от Комисията, Парламента и Съвета) беше потвърдено от Вашия 
предшественик по повод 10-ата годишнина на Консенсуса.   

Бихте ли потвърдили отново валидността на Консенсуса като ръководен 
документ за хуманитарната помощ на ЕС и бихте ли описали какви конкретни 
мерки възнамерявате да предприемете, за да гарантирате ефективното му 
прилагане от ЕС и неговите държави членки, както и да обясните каква роля 
предвиждате за Парламента при наблюдението на това изпълнение? 

Потвърждавам, че Европейският консенсус относно хуманитарната помощ продължава 
да бъде водещата рамка за предоставяната от ЕС хуманитарна помощ. През последното 
десетилетие той консолидира ангажиментите на институциите на ЕС и на държавите 
членки за предоставяне на основана на принципи реакция на ЕС при хуманитарни 
кризи. Той служи за референтен документ и намери отражение в съответните правни и 
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политически актове, приети на равнището на ЕС. Изпълнението на Консенсуса доведе 
до подобряване на качеството на предоставяната от ЕС хуманитарна помощ, по-добро 
координиране между ЕС и неговите държави членки и по-голяма съгласуваност между 
усилията в областта на хуманитарната помощ и развитието. Затова ще се стремя да 
утвърждавам валидността на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ на 
политическо равнище, както и в контекста на настоящите хуманитарни 
предизвикателства.  

Отвъд подкрепата на политическо равнище, е важно всички страни да запазят 
ангажимента си по отношение на Консенсуса, за да гарантират превръщането му в 
конкретни действия на място в полза на хората в нужда. Ще защитавам прилагането на 
Консенсуса чрез конкретни действия, с които се гарантира: първо, че ЕС постига по-
добри резултати, като се съсредоточава върху определени приоритети на политиката, 
като принудителното разселване, международното хуманитарно право или 
последиците от изменението на климата; второ, че ЕС постига резултати, като 
действа единно, чрез интегрирани и свързани подходи, както и чрез по-добра 
координация с държавите членки; трето, че ЕС постига повече чрез бюджета на ЕС за 
хуманитарна помощ, други инструменти на ЕС (като например раздела за 
устойчивостта на Инструмента за сътрудничество за развитие и за съседство), и чрез 
по-тясна координация на финансирането и разделение на труда с държавите членки. 
Всички тези аспекти следва да увеличат колективното въздействие на ЕС на място и да 
са в полза на хората в нужда. 

Европейският парламент играе значителна роля, за да се подчертае важността на 
Консенсуса и да се подкрепи ефективното му прилагане Ще предложа на Европейския 
парламент да представям годишни актуализации на изпълнението на Консенсуса по 
време на посветения на това структуриран диалог. 


