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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Janez LENARČIČ 

Kandidat za povjerenika za upravljanje kriznim situacijama 

 

 

1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

Koji su aspekti Vaših osobnih kvalifikacija i iskustva posebno relevantni za 
preuzimanje dužnosti povjerenika i promicanje općeg europskog interesa, osobito u 
području za koje biste bili odgovorni? Što Vas motivira? Kako ćete doprinijeti 
promicanju strateškog programa Komisije? Kako ćete provoditi rodno osviještenu 
politiku i integrirati rodnu perspektivu u sve javne politike koje spadaju u Vaš portfelj?  

Koja jamstva možete pružiti Europskom parlamentu u pogledu Vaše neovisnosti i kako 
ćete se pobrinuti za to da Vaše prošle, sadašnje ili buduće aktivnosti ne dovedu u pitanje 
obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji?  

 
Imao sam čast više od četvrt stoljeća raditi na promicanju europskih vrijednosti, stabilnosti, 
mira i demokracije, većinom u bliskoj suradnji s institucijama EU-a. Posljednje tri godine 
stalni sam predstavnik Republike Slovenije pri EU-u. Prije toga sam u četiri vlade obnašao 
dužnost državnog tajnika za europske poslove. U tom sam svojstvu vodio Ured vlade za 
europske poslove, a tijekom slovenskog predsjedanja 2008. koordinirao rad svih njezinih 
službi. To mi je omogućilo da u Europskom parlamentu zastupam Vijeće. Nosim lijepe 
uspomene na komunikaciju sa zastupnicima tijekom tematskih rasprava i vremena 
predviđenog za njihova pitanja. Pritom nisam zastupao poseban nacionalni, nego opći interes, 
te sam pobliže uvidio vrijednost transparentnog odnosa dviju institucija temeljenog na 
međusobnom poštovanju. 
 
Imam i opsežno iskustvo u radu na ljudskim pravima te zaštiti demokracije i demokratskih 
vrijednosti. Predstavljao sam Sloveniju u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju 
(OESS) te 2005. predsjedao njezinim stalnim vijećem, pri čemu sam radio na premošćivanju 
razlika između istoka i zapada na mnogim pitanjima. Nakon toga sam dva puna mandata bio 
na čelu Ureda za demokratske institucije i ljudska prava OESS-a i koordinirao rad 150 žena i 
muškaraca predanih pomaganju vladama i civilnim društvima u promicanju demokracije, 
vladavine prava, ljudskih prava, tolerancije i nediskriminacije, od Vancouvera do 
Vladivostoka. U tom sam svojstvu redovito surađivao s Europskim parlamentom, posebice na 
promicanju demokratskih izbora diljem svijeta. 
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Naposljetku, s brojnim sam izvrsnim ženama i muškarcima 2002. i 2003. imao čast raditi na 
Konvenciji o budućnosti Europe, odnosno budućem smjeru razvoja EU-a. Htio bih to stečeno 
iskustvo prenijeti u rad ove Komisije i tako pridonijeti raspravama o idućoj Konferenciji o 
budućnosti Europe. 
 
Vjerujem da će mi stečene kvalifikacije i profesionalno iskustvo omogućiti da s 
predsjednicom i Kolegijem u cjelini pridonesem ostvarivanju europskog općeg interesa i 
prioriteta Unije. 
 
Što Vas motivira? 
 
Trebamo se zamisliti nad činjenicom da u našem suvremenom, tehnološki naprednom svijetu 
gotovo 130 milijuna ljudi treba humanitarnu pomoć. Živote i blagostanje milijuna ljudi u 
svijetu, ali i Europi, već ugrožavaju prirodne katastrofe, što će se zbog klimatskih promjena 
samo pogoršati. Raznovrsnost pitanja s kojima se suočavamo više nego ikad iziskuje 
integriran pristup, odnosno objedinjavanje resursa i stručnog znanja velikog broja različitih 
interesnih skupina i dionika. Zahvalan sam na prilici da, u suradnji s kolegama 
povjerenicima, pomognem u osmišljavanju odgovora EU-a na ta pitanja. Kad se za pet 
godina osvrnem unatrag, htio bih vidjeti pomak – bolji život, otpornija društva, zajednice i 
pojedince, zdraviji i otporniji okoliš te Europljane koji s optimizmom gledaju u budućnost. 
 
Kako ćete doprinijeti promicanju strateškog programa Komisije? 
 
Humanitarna pomoć ključan je dio europskog odgovora u kriznim situacijama i katastrofama. 
Raspoređujemo je pogođenim osobama i namjenjujemo stabiliziranju društava koja im 
pomažu, ali je i vidljiv znak vodeće uloge Europe te pridonosi uspostavi koalicija temeljenih 
na europskim vrijednostima. S visokim predstavnikom / potpredsjednikom i drugim 
povjerenicima surađivat ću na razvoju integriranog pristupa kako bismo uskladili 
humanitarne, razvojne, sigurnosne i druge politike, primjerice klimatske i ekološke. To je 
potrebno kako bismo bolje povezali hitnu pomoć i dugoročnija rješenja u sve težim i 
dugotrajnijim krizama te pomoć dodjeljivali učinkovito i djelotvorno. Pomoć treba 
prilagođavati potrebama korisnika, primjerice žena i djece, koji su posebno ranjivi u kriznim 
situacijama. 
 
Nadgledat ću koordiniranje odgovora na krizne situacije i upravljanja njima. Konkretno, radit 
ću na jačanju uloge Koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije (ERCC) kao 
jedinstvenog operativnog mjesta za upravljanje brzim i djelotvornim odgovorom EU-a na 
širok raspon kriznih situacija u Europi i svijetu. Istražit ću kako bi Centar na temelju 
specijaliziranih kapaciteta mogao reagirati brže i djelotvornije na nove prijetnje i prijetnje u 
nastajanju, među ostalim u hitnim situacijama čiji je nastanak malo vjerojatan, ali učinak 
velik. 
 
Istražit ću i kako bi se Europa mogla bolje pripremiti za hitne situacije i sprječavati ih. Blisko 
ću surađivati s kolegama nadležnima za okoliš, oceane, klimu i sve portfelje koji uključuju 
ulaganja u Europu i izvan nje kako bismo preokrenuli klimatske promjene, prevladali 
ekološku krizu te povećali otpornost našeg okoliša i naših društava. Ako još nisu 
uspostavljene, podupirat ću države članice u razvoju nacionalnih i lokalnih strategija za 
ublažavanje rizika od katastrofa te poboljšanju pristupa sustavima ranog upozoravanja. 
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Surađivat ću s državama članicama kako bismo raspolagali potrebnim brojem i potrebnom 
vrstom resursa i tako u cijelosti iskoristili potencijal ojačanog Mehanizma EU-a za civilnu 
zaštitu. 
 
Želim pridonijeti nizu prioriteta novoizabrane predsjednice, a posebice snažnijoj Europi u 
svijetu i europskom zelenom planu. 
  
Kako ćete provoditi rodno osviještenu politiku i integrirati rodnu perspektivu u sve 
javne politike koje spadaju u Vaš portfelj? 
  
Vodim se odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije i radit ću na uklanjanju 
neravnopravnog postupanja i promicanju ravnopravnosti muškaraca i žena u svim 
aktivnostima za koje budem odgovoran. Novoizabrana predsjednica von der Leyen pridaje 
veliku važnost tom pitanju i želi tim s podjednakim udjelom muškaraca i žena, a ja ću se 
voditi istim načelom pri odabiru članova svojeg kabineta. 
 
U cijelosti ću se voditi inicijativom iz ožujka 2018. prema kojoj u panelima moraju biti 
zastupljene i žene. Intenzivirat ću dosadašnji rad EU-a kako bih pospješio hitan odgovor i 
pružanje humanitarne pomoći djevojčicama i ženama. 
 
Koja jamstva možete pružiti Europskom parlamentu u pogledu Vaše neovisnosti i kako 
ćete se pobrinuti za to da Vaše prošle, sadašnje ili buduće aktivnosti ne dovedu u pitanje 
obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji? 
 
Obvezujem se da ću od samog imenovanja poštovati obveze neovisnosti, transparentnosti, 
nepristranosti i raspoloživosti predviđene člankom 17. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji 
i člankom 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 
 
Ako moje imenovanje bude potvrđeno, dosljedno ću se držati obveze postupanja u 
europskom interesu bez utjecaja ikoje vlade ili drugog subjekta. Poštovat ću i Kodeks 
ponašanja članova Europske komisije i njegove odredbe o sukobu interesa. Moja je izjava o 
sukobu interesa dovršena i dostupna javnosti. U slučaju promjena odmah ću je ažurirati. 
 
2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom  
 
Kako vidite svoju ulogu člana Kolegija povjerenika? 
 
Prije svega ću biti predan član Kolegija. Čvrsto vjerujem u Komisiju koja djeluje kao 
kolegijalno tijelo čiji svi članovi zajednički rade na zadanom cilju, a rasprava dovodi do 
dobrih i transparentnih odluka u interesu europskih građana. 
 
U svojstvu povjerenika za upravljanje kriznim situacijama vidim se na čelu organizacije 
humanitarne pomoći i civilne zaštite, a kad je riječ o upravljanju kriznim situacijama u širem 
smislu, moja bi uloga počivala na koordinaciji, pri čemu bih, naravno, blisko surađivao s 
predsjednicom, visokim predstavnikom / potpredsjednikom i drugim povjerenicima. 
 
U nekim ćemo kriznim situacijama trebati mobilizirati različite instrumente, i vanjske i 
unutarnje, kako bismo mogli reagirati brzo i djelotvorno. Epidemija ebole te krize u Siriji i 
Sahelu samo su poneki primjeri koji pokazuju koliko je to važno. Da bismo na takve krize 
mogli brzo odgovoriti i spasiti živote, moramo biti u mogućnosti hitro dostaviti humanitarnu 
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pomoć. Usto moramo osmisliti razvojnu pomoć i njome djelotvorno upravljati kako bismo 
bili spremni srednjoročno i dugoročno. Naposljetku, s međunarodnim partnerima moramo 
surađivati na uklanjanju temeljnih uzroka kriza. U svojstvu koordinatora EU-a za odgovor na 
hitne situacije svoju ulogu vidim u koordiniranju i nadgledanju brzog i djelotvornog 
europskog odgovora na neposredne krize korištenjem svih raspoloživih instrumenata te u 
radu na približavanju svih relevantnih politika i mjera kako bismo krize sprječavali i nosili se 
s njihovim srednjoročnim i dugoročnim posljedicama. Stoga ću, kad nastane krizna situacija 
koja zahtijeva odgovor, blisko surađivati s drugim povjerenicima i s cijelim Kolegijem kako 
bismo zajednički utvrdili kako se najbolje pripremiti za katastrofe, među ostalim i u 
kontekstu rada koji pojedinačno i zajednički obavljamo kako bismo ostvarili ciljeve održivog 
razvoja Ujedinjenih naroda. 
 
Posebno važnom smatram suradnju s kolegama odgovornima za okoliš, oceane te 
sprječavanje klimatskih promjena i prilagodbu na njih. 
 
Blisko ću surađivati s visokim predstavnikom / potpredsjednikom i drugim povjerenicima 
zaduženima za vanjske odnose kako bismo nastupali jedinstveno, učinkovito i djelotvorno, a 
EU imao važnu ulogu u svijetu. Računam na njihovu potporu u ispunjavanju posebnih ciljeva 
i načela humanitarne pomoći, konkretno neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti o 
političkim, ekonomskim, vojnim i drugim ciljevima. Gdje god to bude potrebno i moguće, 
putem diplomatskog utjecaja EU-a zalagat ću se za poštovanje međunarodnog humanitarnog 
prava, posebice za neometan pristup humanitarnoj pomoći i humanitarnim djelatnicima i za 
brigu o sigurnosti potonjih. 
 
U kojem pogledu smatrate da biste bili odgovorni Parlamentu za svoje postupke i 
djelovanje svojih odjela? 
 
Suradnja s Europskim parlamentom vrlo mi je važna. Moj rad podrazumijeva trajni dijalog s 
Parlamentom. Ako moje imenovanje bude potvrđeno, redovito ću izvješćivati Parlament o 
svojim aktivnostima i aktivnostima svojih službi. Namjeravam se voditi načelima otvorenosti, 
međusobnog povjerenja, učinkovitosti i redovite razmjene informacija. Htio bih redovito 
sudjelovati u dijalozima s odborima Parlamenta. U skladu s političkim smjernicama 
novoizabrane predsjednice von der Leyen, bit ću spreman sudjelovati na svim relevantnim 
sastancima odbora i trijalozima. Pobrinut ću se za to da relevantni odbori budu uključeni u 
bitna zbivanja u mojem portfelju. 
 
Na što ste se konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje 
suradnje i konkretnog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim 
zahtjevima za zakonodavne inicijative? Jeste li spremni informacije i dokumente o 
planiranim inicijativama ili tekućim postupcima pružati Parlamentu u jednakoj mjeri 
kao i Vijeću? 
 
Težim većoj transparentnosti u zakonodavnom radu EU-a i namjeravam u cijelosti provoditi 
odredbe Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije te 
Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. 
 
Obvezujem se i da ću odnose sa službama u svojoj nadležnosti temeljiti na načelima 
lojalnosti, povjerenja, transparentnosti, dvosmjernog protoka informacija i uzajamne pomoći. 
Konkretno, osigurat ću redovitu razmjenu informacija s predsjednicima relevantnih 
parlamentarnih odbora, izravno ću komunicirati s članovima odbora te ću biti na raspolaganju 
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za bilateralne sastanke. Uz to ću se pobrinuti za redovito informiranje Europskog parlamenta, 
osobito prije važnih događaja i u ključnim fazama međunarodnih pregovora u područjima 
pod mojom nadležnošću. 
 
Novoizabrana predsjednica von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog parlamenta. 
Izjavila je da će njezina Komisija u vezi s parlamentarnim rezolucijama donesenima većinom 
glasova zastupnika poduzeti daljnje mjere u obliku zakonodavnog akta, uz potpuno 
poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. Potpuno to 
podržavam. Kako je najavljeno, sljedeći Kolegij namjerava produbiti partnerstvo s 
Europskim parlamentom. U tom ću cilju surađivati s Parlamentom u svakoj fazi rasprave o 
rezolucijama u skladu s člankom 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). 
Obvezujem se da ću blisko surađivati s relevantnim parlamentarnim odborima te biti aktivan i 
prisutan tijekom pripreme rezolucija u skladu s člankom 225. UFEU-a. Čvrsto vjerujem da će 
se time poboljšati dijalog te potaknuti povjerenje i postići osjećaj rada na zajedničkom cilju. 
 
Potpuno sam svjestan da je pružanje informacija i dokumenata ključno za produbljivanje 
partnerstva Europskog parlamenta i Komisije. Stoga se obvezujem u potpunosti provoditi 
odgovarajuće odredbe Okvirnog sporazuma između dviju institucija i Međuinstitucijskog 
sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Ugovorom iz Lisabona Parlament i Vijeće utvrđeni 
su kao suzakonodavci. Pobrinut ću se da se to poštuje kad je riječ o načinu dijeljenja 
informacija u područjima pod mojom nadležnošću, tj. da se informacije prosljeđuju 
istovremeno i jednako kao i Vijeću kad god su nadležnosti dviju institucija istovjetne. 
 
 
Pitanja Odbora za razvoj 

1. Humanitarna pomoć i upravljanje krizama  

Humanitarne potrebe globalno su izuzetno porasle, uglavnom zbog sukoba, ali i kao 
posljedica prirodnih katastrofa, a krize postaju sve ozbiljnije, složenije i dugotrajnije. 
Usporedno s time, okolnosti u vanjskom djelovanju EU-a iziskivale su bolju 
komplementarnost, dosljednost i usklađenost vanjskih politika. U Vašem mandatnom 
pismu od Vas se traži da „surađujete s drugim povjerenicima na razvoju integriranog 
pristupa kako bi se osiguralo da se humanitarnom, razvojnom, sigurnosnom i drugim 
politikama zajednički doprinese boljoj povezanosti hitnih i dugoročnih rješenja”.  

Što smatrate glavnim izazovima u vezi s humanitarnom pomoći u sljedećih pet godina i 
kako ćete, kao povjerenik, raditi na rješavanju tih pitanja i osigurati da humanitarna 
pomoć EU-a ostane zasebno političko područje, vođeno potrebama i humanitarnim 
načelima humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti, a ne ciljevima vanjske 
politike?  

S obzirom na to u kakvom će se okruženju sljedećih pet godina pružati humanitarna pomoć i 
upravljati kriznim situacijama, izdvojio bih tri glavna izazova. 

Prvo, katastrofe koje je izazvao čovjek su dugotrajnije, složenije i izravnije utječu na 
EU. Dugotrajne su krize postale pravilo, a humanitarne danas u prosjeku traju devet godina. 
Mnogi sukobi imaju dramatične regionalne posljedice, s naknadnim učinkom na pristup 
humanitarnoj pomoći, zaštitu pogođenog stanovništva i sigurnost humanitarnih djelatnika, pri 
čemu se međunarodno humanitarno pravo naočigled krši. Humanitarne krize sve su češće i u 
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susjedstvu EU-a (primjerice u Ukrajini i Libiji) i na nas nerijetko izravno utječu (poput 
prisilnog raseljavanja i nezakonite migracije iz Sirije, Afganistana i Iraka). Zbog toga sve 
više ljudi treba humanitarnu pomoć (procjenjuje se da to iziskuje gotovo 20 milijardi EUR 
godišnje). EU je jedan od glavnih donatora i među prvima pomaže u hitnim situacijama, ali 
izazov će biti u tome kako postići još više za veći broj ljudi, a pritom učinkovitije koristiti 
dostupne resurse. 

Drugo, prirodne su katastrofe zbog klimatskih promjena sve razornije i sve većeg 
opsega. Primjeri toga su uragan Dorian, suše na Rogu Afrike i poplave u Iranu. Smatra se da 
je u prirodnim katastrofama u posljednjem desetljeću poginulo otprilike 670 000 ljudi, a da ih 
je 70 milijuna ozlijeđeno, ostalo bez doma ili postalo ovisno o humanitarnoj pomoći. Ni 
Europa nije bila pošteđena. Na našem su kontinentu prirodne katastrofe od 2010. prouzročile 
štetu veću od 13 milijardi EUR godišnje. To što su u sjevernoeuropskim zemljama zbog 
dugotrajnog suhog vremena dvije uzastopne godine bjesnjeli šumski požari podsjeća nas da 
se uslijed klimatskih promjena obrasci rizika sve brže mijenjaju. Europski zeleni plan to je 
važniji kako bismo ublažili posljedice klimatskih promjena u Europi i inozemstvu te povećali 
otpornost društava i njihovu prilagodljivost na ono što klimatske promjene sa sobom 
neizbježno nose.  

Treće, broj ljudi koji su bili prisiljeni napustiti domove nije bio toliko velik od Drugog 
svjetskog rata. Danas ih je više od 70 milijuna, a taj se broj svake minute povećava za 31. 
Glavni uzrok raseljavanja još su uvijek sukobi, ali klimatske su promjene zbog oskudnijih 
prirodnih resursa, smanjenih mogućnosti za život i povećane nesigurnosti opskrbe hranom 
sve češći razlog.  

Ne poduzme li se ništa, do 2050. će više od 140 milijuna ljudi biti interno raseljeno u 
supsaharskoj Africi, južnoj Aziji i Latinskoj Americi. Zemlje u razvoju udomaćuju 85 % svih 
raseljenih osoba, ali neki izbjeglice i migranti pristižu u EU bježeći od progona, nagnani 
teškim uvjetima u zemljama azila ili u potrazi za boljim životom. 

Stoga si kao povjerenik za upravljanje kriznim situacijama odgovoran i za humanitarnu 
pomoć zadajem tri ključna cilja. 

Prvo, budući da humanitarna pomoć ne bi trebala niti smije biti zamjena za političko 
rješenje sukoba, blisko ću surađivati s kolegama nadležnima za vanjsku politiku, 
razvoj, susjedstvo i sigurnost kako bismo zajednički i dosljedno radili na svim 
aspektima kriza. Kao što je navedeno u mojem mandatnom pismu, promicat ću integrirani 
pristup kako bi se humanitarnim, razvojnim, sigurnosnim i drugim politikama zajednički 
doprinosilo boljoj povezanosti hitnih i dugoročnih rješenja te istovremeno poštovala načela 
humanitarne pomoći.  

Istodobno ću proaktivno u bliskoj suradnji s visokim predstavnikom / potpredsjednikom i 
povjerenicima za vanjske odnose ubrzati rad na tome da se povezanim humanitarnim, 
razvojnim i sigurnosnim politikama učinkovitije ostvaruju opipljivi rezultati, pri čemu ću 
uključiti sve relevantne dionike. Pritom ću posebnu pozornost posvetiti nužnosti prilagodbe 
klimatskim promjenama tako što ću raditi na povećanju otpornosti i pripravnosti ranjivih 
zajednica te naših sposobnosti ranog upozoravanja.  

Drugo, humanitarna pomoć EU-a mora se pružati u skladu s međunarodnim 
humanitarnim pravom i načelima, i to ću uvijek zagovarati. Komisija ne dvoji o tome da 
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je poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i načela nužno da bi se omogućio pristup 
pomoći, zaštitili najranjiviji i zajamčila sigurnost humanitarnih djelatnika. O tome se ne može 
pregovarati: dugujemo to humanitarnim djelatnicima koji svakodnevno riskiraju živote kako 
bi pomogli potrebitima. Stoga nikada neću prešutjeti teška kršenja međunarodnog 
humanitarnog prava. Podupirat ću organizacije koje promiču međunarodno humanitarno 
pravo među sukobljenim stranama i pomažu u tome da se s njegovim načelima upoznaju 
nacionalne vojske i nedržavne naoružane skupine. Surađivat ću i s kolegama u Kolegiju kako 
bismo međunarodno humanitarno pravo u što većoj mjeri uključili u naše instrumente za 
vanjsko financiranje i izvan okvira humanitarne pomoći, primjerice kad je riječ o izgradnji 
kapaciteta za sigurnost i razvoj uz potporu naše razvojne politike ili o predloženom 
Europskom instrumentu mirovne pomoći. Radit ću na tome da naučeno i najbolju praksu što 
bolje primijenimo s obzirom na situaciju na terenu. Neprestano ću se na globalnoj razini na 
multilateralnim forumima i u bilateralnim kontaktima zalagati za zaštitu i sigurnost 
humanitarnih djelatnika. 

Treće, radit ću na jačanju našeg odgovora na hitne situacije i boljem pružanju 
humanitarne pomoći. Europa bez toga ne može zadržati važnu ulogu u pomaganju 
potrebitima. Na tome želim blisko surađivati s Europskim parlamentom, ne samo zbog 
njegovih nadležnosti za proračunska pitanja EU-a, nego i zato što građani Europe, koje vi 
predstavljate, zaslužuju vidjeti konkretan učinak humanitarne pomoći na terenu, što ih 90 % 
snažno podupire. Svojim smo građanima, ali i osobama kojima pomažemo u humanitarnim 
krizama, dužni pokazati da se svaki tome namijenjen euro iz proračuna EU-a koristi na 
najbolji mogući način. 

 

2. Zaštita civila i međunarodno humanitarno pravo  

U Vašem mandatnom pismu jasno se ističe da „Europa mora biti snažan svjetski 
zagovornik međunarodnog humanitarnog prava”. Jasno je da su pristup 
najugroženijim skupinama stanovništva i sigurnost humanitarnih radnika ključni za 
učinkovito pružanje humanitarne pomoći. Kršenja međunarodnog humanitarnog prava 
i namjerni napadi na civile i civilnu imovinu izražena su obilježja suvremenih sukoba i 
kriza te postaju sve uobičajeniji.  

U tom kontekstu složenih kriza, koje ćete konkretne korake poduzeti kao povjerenik 
kako bi se zajamčilo da države i naoružani nedržavni akteri poštuju međunarodno 
humanitarno pravo i osiguraju zaštitu civila, posebno ranjivih skupina kao što su 
djevojke i žene, te kako bi se i dalje ustrajalo u važnosti jamčenja sigurnog pristupa 
humanitarnih radnika osobama pogođenima krizom? 

Promicanje poštovanja međunarodnog humanitarnog prava, zaštita ranjivih skupina, posebno 
djevojčica i žena, te osiguravanje humanitarnog pristupa zbog današnjih su sukoba važniji 
nego ikad. Na tome ću blisko surađivati s visokim predstavnikom / potpredsjednikom.  

Konkretno, kao povjerenik za upravljanje kriznim situacijama usredotočit ću se na sljedeće: 

Prvo, dosljedno ću i neuvijeno ukazivati na uočena kršenja međunarodnog humanitarnog 
prava. Pritom ću surađivati sa svima koji bi mogli pomoći u okončanju sukoba. Na globalnoj 
ću razini pri Ujedinjenim narodima i na drugim međunarodnim forumima te u bilateralnim 



 

8 

 

dijalozima s ključnim trećim zemljama i državama članicama neprestano zagovarati 
međunarodno humanitarno pravo i pritom pozivati na zaštitu i sigurnost humanitarnih i 
zdravstvenih djelatnika. 

Drugo, sredstvima humanitarne pomoći i dalje ćemo podupirati organizacije koje mogu na 
terenu neposredno surađivati s naoružanim akterima, bilo nacionalnim oružanim snagama ili 
nedržavnim oružanim skupinama, kako bi se ukazivalo na poštovanje međunarodnog 
humanitarnog prava i kako bismo ih poduprli u sprječavanju seksualnog i rodno uvjetovanog 
nasilja. 

Treće, s visokim predstavnikom / potpredsjednikom podupirat ću i poticati dosljedno 
uključivanje međunarodnog humanitarnog prava i osposobljavanja za rodna pitanja u rad svih 
misija i u sve aktivnosti zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Međunarodno 
humanitarno pravo i sprječavanje seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja obuhvatit ću i širom 
podrškom koju EU pruža u sigurnosnim sektorima u nizu zemalja koje su pogođene ili 
izložene sukobima, posebno putem Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru, Instrumenta 
mirovne pomoći za Afriku i budućeg Europskog instrumenta mirovne pomoći. 

U kontaktima s državama članicama i trećim zemljama redovito i neizostavno treba promicati 
međunarodno humanitarno pravo i naglašavati slučajeve njegova teškog kršenja. O tome 
namjeravam redovito izvješćivati Europski parlament. 

 

3. Provedba „velikog dogovora” i obveza sa Svjetskog humanitarnog sastanka na 
vrhu  

EU i njegove države članice su, u okviru prvog Svjetskog humanitarnog sastanka na 
vrhu 2016., preuzeli važne obveze u cilju smanjenja potreba i preoblikovanja sustava 
humanitarne pomoći. Nadalje, Europska komisija je, uz neke od najvažnijih 
donatorskih zemalja, humanitarnih organizacija i nevladinih organizacija, također 
potpisnica „velikog dogovora” u kojem se navodi 51 zasebna obveza za poboljšanje 
učinkovitosti i djelotvornosti međunarodne humanitarne pomoći. 

Kako ćete se kao povjerenik pobrinuti za to da EU i njegove države članice provode 
obveze preuzete na Svjetskom humanitarnom sastanku na vrhu i osigurati da Komisija 
ispuni svoje obveze iz „velikog dogovora” (uključujući, među ostalim, podupiranje 
višegodišnjeg planiranja i financiranja humanitarne pomoći, pojednostavnjenje 
humanitarnog financiranja i podupiranje lokalnih i nacionalnih pružatelja pomoći)?  

Kao povjerenik za upravljanje kriznim situacijama pobrinut ću se za to da se obveze preuzete 
na Svjetskom humanitarnom sastanku na vrhu i „velikim dogovorom” poštuju. 

Pritom ću se, prvo, oslanjati na već ostvareni napredak prema većoj učinkovitosti i 
djelotvornosti pomoći. To podrazumijeva sustavnu primjenu inovativnih pristupa pružanju 
humanitarne pomoći, među ostalim povećanjem novčanih transfera, poboljšanim logističkim 
strategijama i povećanom uporabom digitalnih rješenja. Podrazumijevaju se i mnogo šira 
primjena povezanih humanitarnih i razvojnih politika te uvođenje alata za djelotvornu i 
koordiniranu procjenu potreba i za analize razvijenih na temelju „velikog dogovora”, u čemu 
je EU bitno sudjelovao. 
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Drugo, ukazat ćemo na to kako povećati učinkovitost donatorskih inicijativa tako što ćemo 
prijeći na strateškiju višegodišnju potporu humanitarnim organizacijama. Radi toga ću 
promicati dodatna pilot-partnerstva s više humanitarnih partnera kako bi se glavne obveze iz 
„velikog dogovora” pretočile u rezultate, pri čemu ću osigurati visoke standarde kontrole i 
uvjerenja pri uporabi sredstava EU-a. Nadalje, pobrinut ću se za to da nadolazeće veliko 
periodično preispitivanje Komisijina okvirnog sporazuma o partnerstvu s humanitarnim 
nevladinim organizacijama bude dodatno usredotočeno na operativnu uspješnost, čime će se 
povećati učinkovitost i djelotvornost u skladu s obvezama iz „velikog dogovora”. 

Treće, pomagat ću u podupiranju lokalnih i nacionalnih pružatelja pomoći, primjerice 
zagovaranjem nacionalnih i lokalnih strategija za smanjenje rizika od katastrofa. Isto ću činiti 
i za lokalne sustave ranog djelovanja tako što ću promicati uključivanje lokalnih organizacija 
u mehanizme za koordinaciju na razini zemlje i podupirati lokalne aktere kao provedbene 
organizacije humanitarnih partnera EU-a.  

Konačno, programiranje će se, kad god je to moguće, zasnivati na riziku i financijskim 
projekcijama kako bi se prednost dala pripravnosti i ranom djelovanju temeljenima na 
dokazima. Već se znatno napredovalo na tome da se u humanitarne projekte koje financira 
EU uključe aktivnosti pripravnosti u slučaju katastrofe. Namjeravam nastaviti s tim radom. 

Kako bi do potrebitih stigao što veći iznos sredstava, s državama članicama EU-a i drugim 
donatorima promicat ću zajednička stajališta o bitnijim strategijama i pitanjima učinkovitosti, 
primjerice smanjenju administrativnih troškova i troškova potpore, ujednačavanju mandata i 
povećanju sinergija među organizacijama koje pružaju pomoć. 

 

4. Otpornost, klimatske promjene i smanjenje rizika od katastrofa  

Klimatske promjene jedan su od glavnih globalnih izazova za čovječanstvo u 21. 
stoljeću s obzirom na to da bi zbog njih moglo doći do nesposobnosti humanitarnog 
sustava da učinkovito reagira zbog povećanja opasnosti, ranjivosti i troškova 
reagiranja. S obzirom na navedeno, iznimno je važno prilagoditi i proširiti napore za 
smanjenje rizika od katastrofa na lokalnoj razini kako bi se rizici, uključujući one koji 
se odnose na klimu, bolje uključili u aktivnosti u području humanitarne pomoći, 
oporavka i razvoja.  

Koje mjere namjeravate poduzeti kao povjerenik kako bi se premostile razlike između 
instrumenata EU-a za humanitarnu pomoć i instrumenata i aktera za razvoj u cilju 
stvaranja otpornosti na lokalnoj razini, posebno na klimatske promjene, te podupiranja 
mehanizama na razini zajednice kojima se obuhvaćaju smanjenje rizika od katastrofa i 
pripravnost na izvanredna stanja te kako bi se promicala politika za informiranje o 
rizicima i osigurala učinkovita uporaba pomoći EU-a?  

Razvidno je da su zbog klimatskih promjena katastrofe razornije i složenije. Znanstveni 
dokazi potvrđuju da će, čak i ako se globalno zagrijavanje ograniči na od 1,5 do 2 stupnja, 
znatni učinci biti vidljivi u cijelom svijetu. 

Prirodne opasnosti često se ponavljaju i moguće ih je predvidjeti. EU bi na temelju svojih 
politika u području razvoja, klimatskih promjena i okoliša trebao staviti veći naglasak na 
sprječavanje, pripravnost i prilagodbu klimatskim promjenama kako te opasnosti ne bi 
postale katastrofe. Ulaganjem u ta područja štitimo živote i ostvarujemo ekonomsku korist: 
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svakim eurom uloženim u sprječavanje ostvarujemo uštedu od tri do sedam eura koji bi bili 
potrebni za odgovor.  

Trebamo biti pripravni i na učestalije ekstremne vremenske uvjete (npr. tropske ciklone, 
poplave i suše) te češće pojave vektorski prenosivih bolesti, poput malarije ili denga 
groznice. To će vjerojatno otežati humanitarni rad u više zemalja i regija: Sahelu, Rogu 
Afrike, Afganistanu i drugima. Konkretno, rad će biti otežan ponajprije zbog veće 
nesigurnosti opskrbe hranom, nestašice vode i promjena u obrascima padalina te katastrofa 
koje se ponove više puta u kratkom vremenu, neovisno o tome hoće li pogođen biti kraj u 
kojem su takve katastrofe već zabilježene ili neki drugi (npr. cikloni Idai i Kenneth u 
Mozambiku). Te probleme ne možemo riješiti samo humanitarnim sustavom. Jasno je da 
humanitarna pomoć ne može zamijeniti dugoročna politička i razvojna rješenja potrebna 
ljudima pogođenima krizom. Stoga izgradnja otpornosti podrazumijeva komplementarniju 
uporabu svih postojećih instrumenata, u skladu s integriranim pristupom na koji se poziva u 
Programu održivog razvoja do 2030.  

Europska unija već je na svojem tlu stekla vrijedno iskustvo u kombiniranju svojih politika za 
sprječavanje katastrofa i upravljanje rizikom. Smjer politika u području klime, okoliša, 
kohezije i regionalnog razvoja, poljoprivrede i ruralnog razvoja, istraživanja i inovacija mora 
biti jednoznačan kako bi sprječavanje i pripravnost bili dio naše šire strategije za 
prilagođavanje klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Obvezujem se da ću blisko 
surađivati s kolegama povjerenicima nadležnima za te politike kako bismo utvrdili 
integrirane pristupe i koordinirali instrumente kojima se te politike podupiru. To uključuje 
podupiranje isplativih i na prirodi temeljenih rješenja u okviru europskog zelenog plana kako 
bismo smanjili rizik od katastrofa i izgradili otpornost, primjerice kad je riječ o zaštiti od 
poplava i zaštiti obale, upravljanju vodama i sigurnosti opskrbe hranom. Uspostavit ću i 
mrežu znanja o upravljanju izvanrednim situacijama kako bi EU tijekom svake faze ciklusa 
upravljanja katastrofama (sprječavanje, pripravnost i odgovor) djelovao učinkovitije, kako bi 
se razmjenjivalo znanje, poticalo istraživanje i inovacije te njegovala zajednička kultura 
sprječavanja katastrofa i pripravnosti na njih. Konačno, politikama koje se temelje na 
dokazima možemo još više povećati održiva ulaganja i pružiti praktičnu potporu partnerima 
kako bi se postigla optimalna razina sprječavanja i pripravnosti.  

U humanitarnom kontekstu od ključne je važnosti povećati otpornost ranjivih zajednica i 
njihovu pripravnost na šokove i stresove. Kako bi se ostvarili ciljevi koje je naveo Europski 
parlament, EU će morati sustavno primjenjivati pristup povezanosti humanitarne pomoći i 
razvoja iz 2017., koji je ojačan 2018. Promicat ću aktivnosti prema danom kontekstu, koje se 
temelje na pouzdanim analizama rizika, temeljnim uzrocima i čimbenicima otpornosti te koje 
zajednički ocjenjuju humanitarni i razvojni akteri. 

S povjerenicom za međunarodna partnerstva radit ću na povećanju komplementarnosti i 
sinergija među postojećim humanitarnim i razvojnim instrumentima kako bismo povećanjem 
lokalne otpornosti, podupiranjem mehanizama na razini zajednice i promicanjem razvoja 
mogli dodatno doprinijeti okončanju kriza. U tom ću kontekstu činiti sve što je u mojoj moći 
kako bih uključio otpornost u sve naše aktivnosti te ću poboljšati bilateralnu i multilateralnu 
suradnju EU-a s partnerima u tom području. Jasno je da nedvosmislena podjela zaduženja 
jamči poštovanje mandata i osjetljivosti humanitarne pomoći i razvojne suradnje. 
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5. Europski konsenzus o humanitarnoj pomoći    

Relevantnost Europskog konsenzusa o humanitarnoj pomoći iz 2007. (koji su dogovorili 
Komisija, Parlament i Vijeće) Vaš je prethodnik potvrdio povodom njegove 10. 
obljetnice.   

Možete li ponovno potvrditi valjanost Konsenzusa kao vodećeg dokumenta za 
humanitarnu pomoć EU-a, navesti koje konkretne mjere namjeravate poduzeti kako bi 
se osigurala njegova učinkovita provedba od strane EU-a i njegovih država članica te 
objasniti koju ulogu predviđate za Parlament u praćenju te provedbe? 

Potvrđujem da je Europski konsenzus o humanitarnoj pomoći i dalje okvir za humanitarnu 
pomoć EU-a. U njemu su proteklog desetljeća konsolidirane obveze institucija EU-a i država 
članica kako bi se EU u odgovoru na humanitarne krize vodio zajedničkim načelima. Služio 
je kao referentni dokument i otada se odražava u relevantnim pravnim i političkim aktima 
donesenima na razini EU-a. Njegova je provedba poboljšala kvalitetu humanitarne pomoći 
EU-a te povećala koordinaciju između EU-a i njegovih država članica i dosljednost 
humanitarnog i razvojnog rada. Stoga ću zatražiti da se valjanost Europskog konsenzusa o 
humanitarnoj pomoći ponovno potvrdi na političkoj razini i u kontekstu današnjih 
humanitarnih potreba.  

Uz potvrdu na političkoj razini važno je i da sve stranke Konsenzusa nastoje i dalje postići 
konkretne rezultate na terenu i pomoći potrebitima. Konkretno ću stajati iza provedbe 
Konsenzusa osiguravajući: prvo, da EU ostvari bolje rezultate usredotočivanjem na niz 
prioriteta politike, kao što su prisilno raseljavanje, međunarodno humanitarno pravo ili 
utjecaj klimatskih promjena; drugo, da EU nastupa jedinstveno putem integriranih pristupa 
i pristupa povezanih politika te većom koordinacijom s državama članicama; treće, da EU 
ostvari više svojim proračunom za humanitarnu pomoć, drugim alatima (kao što je 
komponenta otpornosti Instrumenta za susjedstvo i razvojnu suradnju) te boljom 
koordinacijom financiranja i podjelom zaduženja s državama članicama. Time bi se trebao 
maksimizirati zajednički učinak EU-a na terenu, na dobrobit potrebitih. 

Europski parlament ima važnu ulogu u naglašavanju važnosti Konsenzusa i zalaganju za 
njegovu djelotvornu provedbu. Predložit ću Europskom parlamentu godišnje predstavljanje 
ažuriranih informacija o provedbi Konsenzusa tijekom posebnog strukturiranog dijaloga. 


