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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 
alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 
amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 
járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 
valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 
nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfóliójához tartozó valamennyi 
szakpolitikai területbe?  

Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon 
tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi 
kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?  

 
Már több mint negyedszázada abban a kitüntetett helyzetben vagyok, hogy az európai 
értékek, a stabilitás, a béke és a demokrácia előmozdításán dolgozhatom. Pályafutásom java 
részében nagyon szoros munkakapcsolatot ápoltam az EU intézményeivel. Az elmúlt három 
évben a Szlovén Köztársaság állandó képviselője voltam az EU mellett. Korábban négy 
különböző kormány alatt államtitkárként foglalkoztam az európai ügyekkel. Ebben a 
minőségemben vezettem az európai ügyekkel foglalkozó kormányzati hivatalt, és Szlovénia 
2008-as elnöksége alatt én koordináltam valamennyi kormányszerv munkáját. Ennek során 
abban a megtiszteltetésben is részesültem, hogy képviselhettem a Tanácsot az Európai 
Parlament előtt, és kedves emlékeim fűződnek a tematikus vitákban vagy a kérdések órájában 
a tisztelt képviselőkkel folytatott eszmecserékhez. Mindeközben az általános érdeket 
képviseltem, nem szűk nemzeti érdeket, és betekintést nyerhettem abba, milyen értékek 
rejlenek a két intézmény közötti átlátható és tiszteletteljes kapcsolatokban. 
 
Széles körű tapasztalatokkal rendelkezem az emberi jogok, valamint a demokrácia és a 
demokratikus értékek védelme területén is. Voltam Szlovénia képviselője az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezetben (EBESZ), és 2005-ben elláttam a szervezet 
Állandó Tanácsának elnöki tisztségét, ami lehetőséget adott arra, hogy sok kérdésben 
segítsem a nyugat és kelet közötti különbségek áthidalását. Később két teljes megbízatási időt 
töltöttem a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala igazgatójaként, és több 
mint 150 elkötelezett szakember munkáját felügyeltem annak érdekében, hogy kormányok és 
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civil társadalmi szervezetek – Vancouvertől Vlagyivosztokig – támogatást kapjanak a 
demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok, a tolerancia és a diszkriminációmentesség 
előmozdítását célzó erőfeszítéseikhez. E feladatkörömben rendszeresen dolgoztam az 
Európai Parlamenttel, elsősorban a demokratikus választások világszerte történő 
előmozdítása területén. 
 
Végül, de nem utolsósorban abban a kitüntetésben is részesültem, hogy 2002-ben és 2003-
ban részt vehettem az Európa jövőjével foglalkozó konvent munkájában, ami módot adott 
arra, hogy sok kitűnő emberrel együtt dolgozzam az EU fejlődési irányának meghatározásán. 
Alig várom, hogy a most alakuló Bizottságban is kamatoztathassam a 2002-ben és 2003-ban 
az Európa jövőjével foglalkozó konventben végzett munkám tapasztalatait. Nagy 
várakozással tekintek ezért az Európa jövőjéről tartandó konferencia munkája elé, ahol 
szintén felhasználhatom majd ezeket a tapasztalataimat. 
 
Úgy ítélem meg, hogy képességeim és szakmai tapasztalataim segíteni fognak abban, hogy az 
elnökkel és a biztosi testület egészével együtt hozzájáruljak az általános európai érdekek 
előmozdításához, és eredményesek legyünk az Unió számára fontos területeken. 
 
Mi motiválja erre? 
 
Nem tudom elfogadni, hogy mai modern, összekapcsolt és műszakilag fejlett világunkban 
csaknem 130 millió ember humanitárius segítségnyújtásra szoruljon. Világszerte, de itt 
Európában is már most milliók életét és megélhetését fenyegetik a természeti katasztrófák, és 
a klímaválság ezt a helyzetet csak még tovább fogja rontani. Az előttünk álló kihívások 
sokfélesége ma – sokkal inkább, mint valaha – olyan integrált megközelítést tesz 
szükségessé, amely egységes keretek közé szervezi a szakpolitikai közösségek és az 
érdekeltek széles skálájának erőforrásait és szakértelmét. Örülök, hogy részese lehetek a 
szóban forgó kihívásokkal kapcsolatos uniós intézkedések továbbfejlesztésének, és ebben 
szorosan együtt dolgozhatom biztostársaimmal. Azt szeretném, hogy öt év múlva 
visszatekintve elmondhassam: jelentős javulást értünk el, sikerült enyhítenünk a szenvedést, 
erősítenünk a társadalmak, a közösségek és az egyének ellenálló képességét, elérnünk, hogy a 
természetes környezet egészségesebbé és ellenállóképesebbé váljon, és az európaiak 
bizalommal tekintsenek a jövőbe. 
 
Hogyan járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? 
 
A humanitárius segítségnyújtás központi szerepet játszik Európa válság- és 
katasztrófahelyzeti reagálásában, segíti az áldozatokat, stabilizálja a céltársadalmakat, 
láthatóvá teszi Európa vezető szerepét, és összefogásokat teremt az európai értékek alapján. 
A főképviselő-alelnökkel és más biztosokkal együttműködve törekedni fogok az integrált 
megközelítés kialakítására, a humanitárius politika, a fejlesztéspolitika, a biztonságpolitika és 
más szakpolitikák, köztük az éghajlat- és a környezetpolitika közötti megfelelő összhang 
megteremtésére. Ez azért szükséges, hogy szervesebben kapcsolódjon egymáshoz a sürgős 
segítségnyújtás és az egyre inkább elhúzódó és egyre súlyosabb válsághelyzetekkel 
kapcsolatos hosszabb távú megoldások keresése, és biztosított legyen a segítségnyújtás 
hatékonysága és eredményessége. Gondoskodnunk kell arról, hogy a segítségnyújtás 
igazodjon a konkrét célszemélyek – köztük a válsághelyzetekben különösen kiszolgáltatott 
nők és gyermekek – sajátos szükségleteihez. 
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Feladatom lesz felügyelni a koordinált fellépést a válsághelyzeti reagálás és a válságkezelés 
területén. Ennek keretében vezető szerepet fogok vállalni a Veszélyhelyzet-reagálási 
Koordinációs Központ megerősítésében, és ezáltal annak biztosításában, hogy a szerv 
egyedüli operatív központként irányítsa az EU gyors és eredményes válaszadását az 
Európában és Európán kívül bekövetkező különféle válsághelyzetekre. Meg fogom vizsgálni, 
hogy a speciális képességeket kihasználva hogyan készíthető fel a Veszélyhelyzet-reagálási 
Koordinációs Központ még jobban az újfajta és az elterjedőben lévő veszélyekre – köztük a 
nagy hatású, de kis valószínűségű veszélyhelyzetekre – való gyors és eredményes reagálásra. 
 
Emellett azt is át fogom tekinteni, hogyan készülhet fel Európa jobban a veszélyhelyzetekre, 
és hogyan biztosíthatja jobban azok megelőzését. A környezetvédelem, az óceánok és az 
éghajlatpolitika területén, valamint minden más területen – köztük az európai és az Európán 
kívüli beruházások területén – dolgozó kollégáimmal szoros együttműködésben törekedni 
fogok annak biztosítására, hogy visszafordítsuk a környezeti és klímaválságot, és növeljük 
természetes környezetünk és társadalmaink ellenálló képességét. Támogatni fogom a 
tagállamokat az országos és a helyi katasztrófakockázati stratégiák kidolgozásában, ha 
ilyenek még nem készültek, és a korai figyelmeztető rendszerekhez való hozzáférés 
javításában. 
 
Együttműködöm a tagállamokkal annak biztosításában, hogy kellő számban megfelelő 
eszközökkel rendelkezzünk az EU nemrégiben megerősített polgári védelmi 
mechanizmusában rejlő lehetőségek teljes kihasználásához. 
 
Összességében tehát a megválasztott elnök által kijelölt prioritások közül többet is elő 
kívánok mozdítani, és úgy érzem, mindenekelőtt Európa globális szerepének erősítéséhez és 
az európai zöld megállapodáshoz tudok majd jelentős mértékben hozzájárulni. 
  
Hogyan valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan 
integrálja a nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfóliójához tartozó valamennyi 
szakpolitikai területbe? 
  
Az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel összhangban a felelősségem alá tartozó 
minden területen elkötelezett vagyok a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek 
kiküszöbölése és a nemek közötti egyenlőség ügyének előmozdítása mellett. Követni fogom 
von der Leyen megválasztott elnök példáját, aki kiemelt helyet biztosított elképzeléseiben a 
nemek közötti egyenlőségnek azzal, hogy a nemek szempontjából teljes mértékben 
kiegyenlített csapat létrehozását vállalta. Magam is ugyanezt az elvet fogom alkalmazni 
kabinetem létrehozásakor. 
 
Munkám során maradéktalanul érvényesíteni fogom a 2018 márciusában indított „Nincs 
testület nők nélkül” kezdeményezést. Mind a humanitárius segítségnyújtás, mind pedig a 
veszélyhelyzeti reagálás területén építeni fogok azokra az erőfeszítésekre, amelyeket az 
Európai Unió eddig megtett a lányok és a nők szükségleteinek kielégítése érdekében, 
miközben törekedni fogok az ez irányú tevékenység továbbfejlesztésére is. 
 
Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon 
tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi 
kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 
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Vállalom, hogy kinevezésemtől fogva teljes mértékben tiszteletben tartom az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikkének (3) bekezdésében és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 245. cikkében előírt, a függetlenséggel, az átláthatósággal, a pártatlansággal 
és a rendelkezésre állással kapcsolatos kötelezettségeket. 
 
Kinevezésem esetén minden apró részletet tekintve eleget teszek különösen annak a 
kötelezettségemnek, hogy csakis az európai érdeket szem előtt tartva járhatok el, és nem 
fogadhatok el utasítást sem kormánytól, sem más szervezettől. Emellett minden tekintetben 
tartani fogom magamat az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexhez és az 
abban foglalt összeférhetetlenségi rendelkezésekhez. Érdekeltségi nyilatkozatom teljes és 
nyilvánosan hozzáférhető, a jövőben pedig minden olyan alkalommal haladéktalanul 
aktualizálni fogom, ha változás következik be valamelyik adatban. 
 
2. A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel  
 
Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? 
 
Mindenekelőtt a biztosi testület elkötelezett tagjaként kívánok eljárni. Szilárdan hiszek abban, 
hogy a Bizottságnak testületként kell működnie, úgy, hogy mindegyik tag a többiekkel 
vállvetve vehet és vesz részt a döntések meghozatalában, és a viták és az egyeztetések helyes, 
átlátható, az európai polgárok érdekét szolgáló döntésekhez vezetnek. 
 
Válságkezelési biztosként feladatomnak tekintem, hogy vezessem a Bizottságnak a 
humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem területén végzett munkáját, és – az 
elnökkel, a főképviselő-alelnökkel és más biztosokkal együttműködve – koordináljam a 
szélesebb értelemben vett válságkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. 
 
Lesznek olyan válsághelyzetek, amikor különböző – belső és külső – eszközöket kell latba 
vetnünk ahhoz, hogy gyorsan és eredményesen felléphessünk. Az ebolajárvány, a szíriai és a 
száheli válság csak néhány példa arra, mennyire fontos ez a kérdés. E válságok eredményes 
kezelése azt jelenti, hogy az emberéletek megmentéséhez gyorsan kell gondoskodnunk a 
humanitárius segítségnyújtásról. Mindemellett meg kell terveznünk és ténylegesen célba kell 
juttatnunk a közép- és a hosszú távú kihívásokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatást. Végül, 
de nem utolsósorban nemzetközi partnereinkkel együttműködve a válságok mélyebb okaival 
is foglalkoznunk kell. Az EU veszélyhelyzet-reagálási koordinátoraként feladatomnak 
tekintem, hogy koordináljam és felügyeljem európai szinten az azonnali beavatkozást igénylő 
válsághelyzetek gyors és eredményes megoldását valamennyi rendelkezésre álló eszköz 
felhasználásával, és azon munkálkodom, hogy egységbe szerveződjenek mindazok a 
szakpolitikák és fellépések, amelyek szükségesek e helyzetek közép- és hosszú távú 
következményeinek csökkentéséhez, és ami még ennél is fontosabb, megismétlődésük 
megelőzéséhez. Ennek érdekében szándékomban áll szorosan együttműködni a többi 
biztossal, amikor válsághelyzetekre kell reagálni, továbbá a teljes biztosi testülettel 
együttműködve törekedni fogok egy olyan egységes szemlélet kialakítására, amely biztosítja 
a katasztrófahelyzetekre való eredményes felkészülést egyfelől általában, másfelől pedig az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljainak teljesítésére irányuló egyéni és közös 
erőfeszítéseink összefüggésében. 
 
Különösen fontosnak tartom, hogy szorosan együttműködjem az éghajlatváltozás 
megelőzésével és az ahhoz való alkalmazkodással, valamint a környezetvédelemmel és az 
óceánokkal foglalkozó kollégáimmal. 
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Szorosan együtt fogok működni a főképviselő-alelnökkel és a külkapcsolatokkal foglalkozó 
többi biztossal annak érdekében, hogy egységes módon, hatékonyan és eredményesen, 
egymás munkáját kiegészítve tudjunk fellépni, és egy erős EU képét tudjuk kialakítani 
világszerte. Számítok emellett támogatásukra abbéli szilárd elhatározásomban, hogy 
fenntartom a humanitárius segítségnyújtás konkrét céljait és elveit, különös tekintettel annak 
semlegességére, pártatlanságára és a politikai, gazdasági, katonai és más jellegű céloktól való 
függetlenségére. Célomnak tekintem azt is, hogy amikor csak szükséges és lehetséges, az EU 
diplomáciai súlyát latba vetve törekedjem a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben 
tartásának előmozdítására, különösen pedig a humanitárius munkát végző személyek 
biztonságának és a humanitárius hozzáférés zavartalanságának garantálására. 
 
Milyen szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 
saját, illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? 
 
Az Európai Parlament előtti felelősség nagyon fontos a számomra. Felfogásom szerint 
feladataim ellátása során folyamatos párbeszédet kell folytatnom Önökkel, és kinevezésem 
esetén rendszeresen be fogok Önöknek számolni mind saját tevékenységemről, mind pedig az 
irányításom alá tartozó szervezeti egységek munkájáról. Arra fogok törekedni, hogy munkám 
során érvényesítsem a nyitottság, a kölcsönös bizalom, a hatékonyság és a rendszeres 
információcsere elvét. Keresni fogom a lehetőséget arra, hogy von der Leyen megválasztott 
elnök politikai iránymutatásának megfelelően rendszeres ülések keretében párbeszédet 
folytassak a Parlament bizottságaival. Készen fogok állni arra, hogy minden más, a témához 
kapcsolódó bizottsági ülésen és háromoldalú egyeztetésen is részt vegyek Gondoskodni 
fogok arról, hogy az érintett bizottságok bekapcsolódhassanak minden fontosabb folyamatba, 
amely a felelősségem alá tartozó területeken zajlik. 
 
Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített 
együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és 
jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében? A tervezett 
kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, 
hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 
dokumentumanyaggal? 
 
Elkötelezett vagyok az EU jogalkotási munkájának átláthatóbbá tétele mellett, és 
szándékomban áll maradéktalanul végrehajtani az Európai Parlament és a Bizottság közötti 
kapcsolatokról szóló keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 
intézményközi megállapodás rendelkezéseit. 
 
Vállalom továbbá, hogy a felelősségem alá tartozó területeken működő szolgálatokkal való 
viszonyt a lojális együttműködés, a bizalom, az átláthatóság, a kétirányú információáramlás 
és a kölcsönös segítségnyújtás elve fogja vezérelni. Ezen belül gondoskodni fogok arról, 
hogy rendszeresen információkat cseréljek az érintett parlamenti bizottságok vezetőjével, 
közvetlen kommunikációt folytassak a bizottsági tagokkal, és rendelkezésre álljak kétoldalú 
találkozók céljára. Emellett biztosítani fogom, hogy az Európai Parlament a felelősségem alá 
tartozó területeken rendszeresen előzetes tájékoztatást kapjon a jelentősebb eseményekről, 
valamint a nemzetközi tárgyalások legfontosabb állomásairól. 
 
Von der Leyen megválasztott elnök támogatja az Európai Parlament kezdeményezési jogát. 
Elkötelezett amellett, hogy a Bizottság az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi 
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jogalkotás elvének maradéktalan tiszteletben tartása mellett jogalkotási aktusokat dolgozzon 
ki azokban a kérdésekben, amelyekről a Parlament a tagjainak többségi szavazatával 
állásfoglalást fogad el. Ezt a célt teljes mértékben magaménak vallom. A következő biztosi 
testületnek az Európai Parlamenttel fennálló kapcsolatok mélyítése melletti elkötelezettsége 
keretében készen állok arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
225. cikke szerinti állásfoglalások megvitatásának valamennyi szakaszában a Parlamenttel 
karöltve dolgozzam. Vállalom az érintett parlamenti bizottságokkal való szoros 
együttműködést, valamint azt, hogy aktív részvételemmel és jelenlétemmel egyaránt segítem 
az EUMSZ 225. cikke szerinti állásfoglalások elkészítését. Szilárdan hiszek abban, hogy 
ezáltal javul a párbeszéd minősége, nő a bizalom, és megerősödik a hitünk, hogy 
mindannyian egyazon közös cél elérésére törekszünk. 
 
Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy az információszolgáltatás és a 
dokumentumok átadása alapvetően fontos eleme az Európai Parlament és a Bizottság közötti 
partnerség elmélyítésének. Ennek jegyében vállalom, hogy maradéktalanul végrehajtom a két 
intézmény közötti keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 
intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezéseit. A Lisszaboni Szerződés értelmében a 
Parlament és a Tanács egyenjogú fél a jogalkotási folyamatban. Ezzel összefüggésben 
gondoskodni fogok arról, hogy ez az elv a felelősségem alá tartozó területeken folytatott 
információcsere módjában is tetten érhető legyen, vagyis hogy minden olyan esetben, amikor 
hatáskörét tekintve a Parlament és a Tanács egyenlő jogokat élvez, a két intézmény 
ugyanakkor és ugyanolyan részletességgel kapjon tájékoztatást. 
 
 
Kérdések a Fejlesztési Bizottság részéről 

1. Humanitárius segítségnyújtás és válságkezelés  

A globális kontextusban hamar megemelkedtek a humanitárius szükségletek főként a 
konfliktusok, a természeti katasztrófák hatásai és amiatt, hogy „a válságok egyre 
súlyosabbá, összetettebbé és elhúzódóbbá válnak”. Ezzel párhuzamosan az EU külső 
fellépéseit érintő fejlemények is a külső politikák közötti fokozottabb kiegészítő jelleget, 
koherenciát és következetességet szorgalmazzák. A megbízólevele alapján „más 
biztosokkal együttműködve integrált megközelítést dolgoz ki, amely biztosítja, hogy a 
humanitárius, fejlesztési, biztonsági és egyéb politikák együttesen javítsák a sürgős 
segítségnyújtás és a hosszabb távú megoldások összekapcsolását”.  

Véleménye szerint mik a humanitárius segítségnyújtás előtt a következő öt évben álló fő 
kihívások, és biztosként hogyan fog dolgozni e kihívások kezelésén és annak 
biztosításán, hogy az uniós humanitárius segítségnyújtás továbbra is külön szakpolitikai 
terület maradjon, amelyet nem külpolitikai célkitűzések, hanem a szükségletek és az 
emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség humanitárius elvei 
vezérelnek?  

Ha a humanitárius segítségnyújtás és a válságkezelés következő öt évére tekintek, elsősorban 
három átfogó kihívást látok. 

Először: az ember által okozott katasztrófák hosszabbak, összetettebbek, és 
közvetlenebbül hatnak ki az EU-ra. Jellemzővé váltak az elhúzódó válságok: a 
humanitárius válságok ma már átlagosan kilenc évig tartanak. Számos válság drámai 
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regionális következményekkel jár. Ezek a következmények kihatnak a humanitárius 
segítségnyújtáshoz való hozzájutásra, a válsággal sújtott lakosság védelmére és a 
humanitárius munkát végző személyek biztonságára, ami egyértelműen ellentétes a 
nemzetközi humanitárius joggal. Gyakoribbá váltak a humanitárius válságok az EU 
szomszédságában, például Ukrajnában és Líbiában, ami közvetlenül is kihat az EU-ra, 
akárcsak a Szíriából, Afganisztánból vagy Irakból kiinduló kényszerített és irreguláris 
migráció. Következésképpen folyamatosan nő a humanitárius segítségnyújtásra szoruló 
emberek száma. A felmerülő szükségletek kielégítéséhez szükséges finanszírozás éves 
szinten csaknem 20 milliárd euróra becsülhető. Mivel az EU a világ egyik legnagyobb 
humanitárius segélyezője és veszélyhelyzeti reagálója, a feladatunk lényegében az, hogy 
egyre többet tegyünk egyre több emberért, és hatékonyabban használjuk fel a rendelkezésre 
álló erőforrásokat. 

Másodszor: az éghajlatváltozás miatt a természeti katasztrófák egyre súlyosabbá válnak 
és egyre nagyobb területet érintenek. Példaként említhető a Dorian hurrikán, az Afrika 
szarván tapasztalható aszály vagy az iráni áradássorozat. Az elmúlt évtizedben a természetes 
katasztrófák 67 000 emberéletet követeltek, és mintegy 70 milliónyian szenvedtek sérülést, 
veszítették el otthonukat vagy szorultak sürgősségi segélyre. Mindebből Európa sem marad 
ki. Csak Európában a természeti katasztrófák 2010 óta átlagosan évi 13 milliárd eurónál is 
több kárt okoztak. Az, hogy az észak-európai országokban tapasztalt elhúzódó csapadékhiány 
két egymást követő évben is heves erdőtüzeket okozott, ékesen mutatja, mennyire gyorsan 
alakítja át az éghajlatváltozás a kockázati mintákat. Ebből is jól látszik, milyen nagy szükség 
van egy európai zöld megállapodásra, az éghajlatváltozás mérséklésének elősegítésére 
Európában és azon kívül, valamint ezzel párhuzamosan a társadalmak ellenállóképesebbé 
tételére és az éghajlatváltozás elkerülhetetlen következményeihez való alkalmazkodás 
képességének megerősítésére.  

Harmadszor: a második világháború óta nem kényszerültek ilyen sokan lakóhelyük 
elhagyására. A kényszerű lakóhelyelhagyás jelensége ma több mint 70 millió embert érint. 
Minden egyes percben újabb 31 ember kényszerül arra, hogy elhagyja otthonát. Miközben a 
legfőbb ok továbbra is a nagyszámú konfliktus, az éghajlatváltozás a természeti erőforrások 
apadásán, a megélhetési lehetőségek beszűkülésén és az élelmiszer-ellátás fokozódó 
bizonytalanságán keresztül egyre több embert kényszerít arra, hogy elmeneküljön 
lakóhelyéről.  

Ha nem teszünk semmit, 2050-ig a belső menekültek száma 140 millió fölé nő Szubszaharai-
Afrikában, Dél-Ázsiában és Latin-Amerikában. Miközben a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerülők 85%-a a fejlődő országokban talál otthonra, a menekültek és a migránsok egy 
része az üldöztetés vagy a menedéket adó országban uralkodó nehéz körülmények elől 
menekülve vagy megélhetési lehetőségeket és jobb életet keresve az EU felé veszi az irányt. 

Mindezek alapján a válságkezelésért és ezen belül a humanitárius segítségnyújtásért felelős 
biztosként három fő cél elérésére fogok törekedni munkám során: 

Először: tekintettel arra, hogy a humanitárius segítségnyújtás nem helyettesíti és nem 
helyettesítheti a konfliktusok politikai rendezését, a külpolitikai, valamint a fejlesztés-, a 
szomszédság- és a biztonságpolitikai tárcáért felelős kollégáimmal szoros 
együttműködésben azon leszek, hogy az egyes válságok valamennyi vetületére koherens 
módon, egységes szemléletet követve találjunk megoldást. Ahogyan a megválasztott 
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elnöktől kapott megbízólevelemben áll, elő fogom segíteni egy olyan integrált megközelítés 
kialakítását, amely a humanitárius segítségnyújtás elveinek tiszteletben tartása mellett 
biztosítja, hogy a humanitárius politika, a fejlesztéspolitika, a biztonságpolitika és más 
szakpolitikák együttesen javítsák a sürgős segítségnyújtás és a hosszabb távú megoldások 
összekapcsolását.  

Ezzel párhuzamosan – a főképviselő-alelnökkel és a külkapcsolatokért felelős biztossal 
szoros együttműködésben – kezdeményező szerepet vállalok az annak biztosítására irányuló 
munkánk felgyorsításában, hogy a gyakorlatban mind a humanitárius segítségnyújtás, mind 
pedig a fejlesztés és a biztonság mindenütt összehangolt módon, hatékonyan és 
eredményesen, valamennyi érdekelt részvételével valósuljon meg. Ennek során különös 
figyelmet fogok szentelni az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kiszolgáltatott 
közösségek ellenálló képességének és felkészültségének megerősítése, valamint a korai 
előrejelző rendszereink továbbfejlesztése iránti igénynek.  

Másodszor: határozottan ki fogok állni amellett, hogy az EU által biztosított 
humanitárius segítségnyújtás összhangban legyen a nemzetközi humanitárius joggal, és 
tiszteletben tartsa a humanitárius segítségnyújtás elveit. A Bizottság tapasztalatai 
egyértelműen azt mutatják, hogy a nemzetközi humanitárius jog szabályainak és a 
humanitárius segítségnyújtás elveinek tiszteletben tartása mintegy operatív 
szükségszerűségként segíti a segítségnyújtáshoz való hozzájutást, a legkiszolgáltatottabb 
helyzetű személyek védelmét és a humanitárius munkát végző személyek biztonságának 
garantálását. Ebből nem engedek, tartozunk ezzel azoknak, akik életüket nap mint nap 
kockára téve segítik az arra rászorulókat. Vállalom, hogy szóvá teszem a nemzetközi 
humanitárius jog súlyos megsértésének eseteit. Támogatni fogom azokat a szervezeteket, 
amelyek azon dolgoznak, hogy a hadviselő felek a hadszíntéren tiszteletben tartsák a 
nemzetközi humanitárius jog szabályait, és mind az állami fegyveres erők, mind pedig a nem 
állami fegyveres csoportok minél inkább magukénak vallják ezeket az elveket. 
Biztostársaimmal együttműködve arra is törekedni fogok, hogy a nemzetközi humanitárius 
jog a humanitárius segítségnyújtáson kívül is a lehető legnagyobb mértékben beépüljön az 
EU külső finanszírozási eszközeibe, például a fejlesztéspolitika keretében végzett biztonsági 
és fejlesztési célú kapacitásépítésbe vagy az újonnan javasolt európai békekeretbe. Emellett 
módszereink javítása érdekében támogatni fogom az eddigi tanulságok hasznosítására és a 
bevált módszerek feltérképezésére irányuló munkát, abból kiindulva, hogy a gyakorlatban mi 
működik a legjobban. Kiemelt figyelmet fordítok a humanitárius munkát végző személyek 
biztonságának és védelmének ügyére, és a kérdést globális szinten – a többoldalú fórumokon 
és kétoldalú kapcsolatainkban egyaránt – folyamatosan napirenden fogom tartani. 

Harmadszor: törekedni fogok a veszélyhelyzeti reagálással és a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos erőfeszítéseink megerősítésére. Ez elengedhetetlen, ha 
Európa továbbra is fontos szerepet kíván vállalni a rászoruló személyek segítésében. Ebben a 
kérdésben szeretnék szorosan együttműködni az Európai Parlamenttel, nemcsak a ház 
költségvetési hatáskörei miatt, hanem azért is, mert Európa polgárainak, akiket Önök 
képviselnek, joguk van ahhoz, hogy érzékeljék a humanitárius segítségnyújtásnak 
köszönhetően a célterületeken elért kézzelfogható eredményeket – végtére is ezt az ügyet az 
EU polgárainak mintegy 90%-a erőteljesen támogatja. Tartozunk annyival polgárainknak, de 
a humanitárius válsághelyzetekben segített embereknek is, hogy megmutassuk: az EU 
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költségvetéséből erre a célra fordított minden egyes euró a lehető leghatékonyabban és 
legeredményesebben kerül felhasználásra. 

 

2. Polgári személyek védelme / nemzetközi humanitárius jog  

A megbízólevele egyértelműen hangsúlyozza, hogy „Európának globális szinten 
szilárdan támogatnia kell a nemzetközi humanitárius jogot”. Egyértelmű, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő lakossághoz való hozzáférés és a humanitárius dolgozók 
biztonsága egyaránt alapvető fontosságú a humanitárius segítségnyújtás hatékony 
megvalósítása szempontjából. A nemzetközi humanitárius jog megsértése, valamint a 
polgári személyek és eszközök ellen irányuló szándékos támadások a mai konfliktusok 
és válságok egyértelmű és egyre általánosabbá váló jellemzői.  

Az összetett válságokkal összefüggésben biztosként milyen konkrét lépéseket tesz majd 
annak biztosítása érdekében, hogy az államok és a fegyveres nem állami szereplők 
betartsák a nemzetközi humanitárius jog előírásait, biztosítsák a polgári lakosság – 
különösen a kiszolgáltatott csoportok, például a lányok és nők – védelmét, valamint 
továbbra is ragaszkodjanak annak fontosságához, hogy a humanitárius dolgozók 
számára biztonságos hozzáférést kell biztosítani a válság által sújtott emberekhez? 

A nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdítása, a kiszolgáltatott 
csoportok és főként a lányok és a nők védelme, valamint a humanitárius hozzáférés 
biztonságossá tétele minden eddiginél fontosabbá vált napjaink konfliktusaiban. Ezen a 
területen a főképviselő-alelnökkel szoros együttműködésben fogok dolgozni.  

Válságkezelési biztosként elsősorban a következőkre kívánok összpontosítani: 

Először: következetesen és nyomatékosan szóvá teszem a nemzetközi humanitárius jog 
megsértésének eseteit. A nemzetközi humanitárius jog védelme érdekében minden olyan 
féllel együtt fogok működni, amely képes közvetlenül befolyásolni az adott konfliktust. 
Kiemelt figyelmet fordítok a humanitárius és az egészségügyi munkát végző személyek 
biztonságának és védelmének ügyére, és a nemzetközi humanitárius jog kérdését 
folyamatosan napirenden fogom tartani globális szinten mind az Egyesült Nemzetek és más 
nemzetközi fórumok, mind pedig a legfontosabb harmadik országokkal és a tagállamokkal 
fennálló kétoldalú kapcsolatok keretei között. 

Másodszor: a humanitárius segítségnyújtás céljára rendelkezésre álló finanszírozáson 
keresztül továbbra is támogatni fogom azokat a szervezeteket, amelyek képesek közvetlenül 
együttműködni a helyszínen a különböző állami és nem állami fegyveres erőkkel és 
csoportokkal a nemzetközi humanitárius jog szabályainak tudatosításában és azok 
érvényesülésének előmozdításában, illetve a szexuális és a nemi alapú erőszak 
megelőzésében. 

Harmadszor: a főképviselő-alelnökkel szoros együttműködésben ösztönözni és támogatni 
fogom, hogy a közös biztonság- és védelempolitika keretébe tartozó valamennyi misszió és 
művelet kapcsán végzett munkának következetesen részévé váljon a nemzetközi 
humanitárius jog és a nemi esélyegyenlőségi képzés. Emellett a nemzetközi humanitárius jog 
előmozdításának, valamint a szexuális és a nemi alapú erőszak megelőzésének ügyét azon a 
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átfogóbb folyamaton keresztül is támogatni fogom, amelynek keretében az EU – elsősorban a 
stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközön, az afrikai békekereten és a majdani 
európai békekereten keresztül – támogatást nyújt több konfliktussal sújtott vagy 
konfliktusveszélyes ország biztonsági rendszerének. 

Törekedni fogok arra, hogy a nemzetközi humanitárius jog előmozdítása és a súlyos 
szabályszegések eseteinek előtérbe helyezése rendszeresen és kiemelten szerepeljen a 
tagállamokkal és a harmadik országokkal fennálló kapcsolataink napirendjén. Azt tervezem, 
hogy erről a vállalásomról rendszeresen jelentést teszek az Európai Parlamentnek. 

 

3. A Nagyszabású egyezség és a humanitárius csúcstalálkozó szerinti 
kötelezettségvállalások végrehajtása  

Az első humanitárius csúcstalálkozó részeként 2016-ban az EU és tagállamai jelentős 
kötelezettségvállalásokat tettek a szükségletek csökkentése és a humanitárius 
segítségnyújtási rendszer átalakítása érdekében. Ezen túlmenően az Európai Bizottság – 
a legjelentősebb adományozó országok, segélyszervezetek és nem kormányzati 
szervezetek mellett – aláírta a „nagyszabású egyezséget”, amely 51 különálló 
kötelezettségvállalást tartalmazott a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás 
hatékonyságának és eredményességének javítására. 

Biztosként hogyan biztosítja majd, hogy az EU és tagállamai végrehajtsák a 
humanitárius csúcstalálkozón vállalt kötelezettségeiket, továbbá hogy a Bizottság eleget 
tegyen a nagyszabású egyezség szerinti kötelezettségvállalásainak (többek között a 
humanitárius segítségnyújtás több éven át tartó tervezése és finanszírozása, a 
humanitárius finanszírozás egyszerűsítése, valamint a helyi és nemzeti válaszadók 
támogatása terén)?  

Válságkezelési biztosként gondoskodni fogok a humanitárius csúcstalálkozón és a 
Nagyszabású egyezségben tett kötelezettségvállalások végrehajtásának folytatásáról. Ennek 
keretében elsősorban a következő fontos területekre fogok összpontosítani: 

Először: továbbviszem a segélyezés hatékonyságának és eredményességének javításában 
eddig elért eredményeket. Ez egyrészt az innovatív megoldásoknak a humanitárius 
segélyezés területén való rendszeres alkalmazását, például a készpénztámogatások 
szerepének növelését, a logisztikai stratégiák továbbfejlesztését és a digitális megoldások 
kiterjedtebb használatát jelenti. Másrészt ide tartozik a humanitárius és a fejlesztési 
törekvések szélesebb körű összekapcsolása, valamint az eredményes és koordinált 
szükségletértékelés és -elemzés céljára rendelkezésre álló, a Nagyszabású egyezség keretében 
az EU fokozott szerepvállalásával létrehozott eszközök gyakorlati bevezetése is. 

Másodszor: szeretnék példát mutatni a humanitárius támogatás hatékonysága területén, és 
elmozdulni a humanitárius segélyszervezetek fokozottabban stratégiai szemléletű, több évre 
kiterjedő támogatása felé. Ezzel összefüggésben újabb kísérleti partnerségek kialakítását 
tervezem a humanitárius partnerekkel annak érdekében, hogy – az európai uniós források 
felhasználása fokozott ellenőrzési és bizonyossági szintjének biztosítása mellett – elősegítsem 
a Nagyszabású egyezségben tett fő kötelezettségvállalások operatív szintű teljesítését. 
Emellett gondoskodni fogok arról, hogy a Bizottság által a humanitárius civil szervezetekkel 
kötött partnerségi keretmegállapodás küszöbön álló átfogó időszakos felülvizsgálata nagyobb 
hangsúlyt helyezzen az operatív teljesítményre, ami kedvezően fog hatni a hatékonyságra és 
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az eredményességre, és a Nagyszabású egyezségben tett kötelezettségvállalásokkal is 
összhangban van. 

Harmadszor: törekedni fogok arra, hogy az EU támogassa a reagálás területén működő helyi 
és országos szervezeteket, és ennek jegyében például szorgalmazza a nemzeti és a helyi 
katasztrófakockázat-csökkentési stratégiák kidolgozását és a helyi korai fellépési rendszerek 
létrehozását, előmozdítsa a helyi szervezeteknek az országos koordinációs mechanizmusokba 
való bekapcsolását, és támogassa az EU humanitárius partnerei által végrehajtó szervezetként 
igénybe vett helyi szereplőket.  

Végezetül: amikor csak lehetséges, a tényadatokon alapuló készültség és korai fellépés 
előtérbe helyezése érdekében biztosítani fogom a kockázatalapú programozás és az 
előrejelzésekből kiinduló finanszírozás szélesebb körű alkalmazását. Ebben a tekintetben az 
EU által finanszírozott humanitárius projektek keretében a katasztrófahelyzeti felkészültség 
területén már elért komoly eredményekre kívánok építeni. 

Annak érdekében, hogy minél több forrás jusson el közvetlenül a rászorulókhoz, törekedni 
fogok arra, hogy közös álláspontot alakítsunk ki az EU tagállamaival és más donorokkal a 
legfontosabb stratégiai és hatékonysági kérdésekben, például az adminisztratív és a 
támogatási költségek csökkentésében, a feladatmeghatározások egyszerűsítésében vagy a 
segélyező szervezetek közötti szinergiák jobb kihasználásában. 

 

4. Reziliencia, éghajlatváltozás és a katasztrófakockázat csökkentése  

Az éghajlatváltozás az emberiség előtt álló egyik legnagyobb globális kihívás a XXI. 
században, mivel azzal fenyeget, hogy a veszélyek, a sebezhető pontok és a válaszadási 
költségek emelkedésével meghaladja a humanitárius rendszer hatékony válaszadásra 
való képességét. Ennek fényében rendkívül fontos a katasztrófakockázatok 
csökkentésére irányuló helyi erőfeszítések kiigazítása és növelése, hogy a kockázatokat – 
beleértve az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat is – jobban beépíthessék a 
humanitárius, helyreállítási és fejlesztési tevékenységekbe.  

Biztosként milyen intézkedéseket kíván tenni az uniós humanitárius segítségnyújtási és 
fejlesztési eszközök és szereplők közötti szakadék áthidalására annak érdekében, hogy 
erősítse a helyi ellenálló képességet – különösen az éghajlatváltozással szemben –, és 
támogassa a katasztrófakockázatok csökkentését és vészhelyzeti felkészültséget is 
tartalmazó közösségalapú mechanizmusokat, ösztönözze a kockázattudatos politikákat, 
és biztosítsa az uniós támogatás hatékony felhasználását?  

Vitán felül áll, hogy az elmúlt időszakban az éghajlatváltozás hatására a természeti 
katasztrófák súlyosabbá és összetettebbé váltak. A tudomány szerint akkor is jelentős 
hatásokra kell felkészülni világszerte, ha sikerül 1,5–2 fokon belül tartani a globális 
felmelegedést. 

A természeti veszélyek gyakran kiszámíthatóak és időszakosan visszatérő jellegűek. 
Fejlesztés-, éghajlat- és környezetvédelmi politikájára alapozva az EU-nak a megelőzés, a 
felkészültség és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás hangsúlyosabbá tételével 
biztosítania kell, hogy ezekből a veszélyekből ne váljék katasztrófa. Az e területeken 
felhasznált források nemcsak emberéleteket mentenek meg, hanem gazdaságilag is 
megtérülnek: a megelőzésre költött minden egyes euró három–hét euró megtakarítást jelent a 
reagálás területén.  
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Ugyanakkor a jövőben több szélsőséges időjárási jelenségre kell felkészülnünk (trópusi 
ciklonok, árvizek, aszályok stb.), és egyes vektorok által terjesztett betegségek, például a 
malária és a dengue-láz gyakoribbá válásával is számolnunk kell. Ez a világ számos 
országában és régiójában (a Száhel-övezetben, Afrika szarván, Afganisztánban és másutt) 
várhatóan tovább fogja súlyosbítani a már meglévő humanitárius kihívásokat. Kihívások 
származnak majd abból, hogy bizonytalanabbá válik az élelmiszer-ellátás, fokozódik a 
vízhiány, megváltozik a csapadékeloszlás, és a katasztrófák esetenként gyorsan fogják 
egymást követni, illetve olyan területeken is megjelennek, ahol ez eddig nem volt jellemző 
(mint például a mozambiki Idai és Kenneth ciklon esetében történt). A humanitárius rendszer 
önmaga nem képes kielégíteni a szóban forgó kihívásokból fakadó összes szükségletet. 
Egyértelmű, hogy a humanitárius segítségnyújtás nem helyettesítheti azokat a hosszú távú 
politikai és fejlesztési megoldásokat, amelyekre a válságok által sújtott embereknek 
olyannyira szükségük van. A reziliencia létrehozása tehát azt jelenti, hogy a rendelkezésre 
álló eszközök felhasználását össze kell hangolni, és hozzá kell igazítani a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend által szorgalmazott integrált 
megközelítésmódhoz.  

Idehaza az Európai Unió már értékes tapasztalatokra tett szert a katasztrófamegelőzésre és a 
kockázatkezelésre irányuló szakpolitikai törekvéseinek integrálásában. Az éghajlat-, a 
környezetvédelmi, a kohéziós és a regionális fejlesztési, a mezőgazdasági és a 
vidékfejlesztési, a kutatás- és az innovációpolitikának együtt kell biztosítania, hogy a 
megelőzés és a felkészültség szerves részévé váljon az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással és az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos átfogó stratégiánknak. 
Vállalom, hogy a felsorolt szakpolitikákért felelős biztostársaimmal szoros 
együttműködésben dolgozni fogok azon, hogy integrált megoldásokat találjunk, és az ezek 
támogatására rendelkezésre álló eszközöket koordinált módon használjuk fel. Ennek 
keretében – az európai zöld megállapodás részeként – támogatást kell biztosítani a 
katasztrófakockázatok csökkentését és a reziliencia létrehozását szolgáló költséghatékony 
természetes megoldások, például az árvíz- és a partvédelem, a vízgazdálkodás és az 
élelmiszer-ellátás számára. Emellett célom, hogy eredményeket érjek el egy olyan 
veszélyhelyzet-kezelési tudáshálózat kiépítésében, amely javítja az EU által a 
katasztrófavédelem valamennyi fázisában (megelőzés, felkészültség és reagálás) folytatott 
tevékenységet, biztosítja a tudásmegosztást, ösztönzi a kutatást és az innovációt, és közös 
kultúrát alakít ki a katasztrófavédelmi megelőzés és felkészültség területén. Végezetül a 
tényadatokon alapuló szakpolitikai tevékenység keretében még többet tehetünk a fenntartható 
beruházások növelése érdekében, illetőleg további eredményeket érhetünk el azzal, hogy 
gyakorlati támogatást nyújtunk a partnereknek a megelőzés és a felkészültség optimális 
szintjének kialakításához.  

A humanitárius segítségnyújtás összefüggésében alapvetően fontos a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő közösségek ellenálló képességének és a sokk-, illetve stresszhatásokra való 
felkészültségének fokozása. Az Európai Parlament által említett célok eléréséhez az EU-nak 
szisztematikusan alkalmaznia kell a humanitárius és a fejlesztési törekvések összekapcsolása 
területén 2017-ben útjára indított és 2018-ban megerősített megközelítést. Ennek kapcsán 
olyan intézkedéseket fogok szorgalmazni, amelyek az adott helyzet összefüggéseihez 
igazodnak, a kockázatok, a mögöttes okok és a rezilienciatényezők megalapozott elemzéséből 
indulnak ki, és a humanitárius és a fejlesztési terület szereplőinek közös értékelésén 
alapulnak. 

Emellett a nemzetközi partnerségekért felelős biztossal együttműködve törekedni fogok arra, 
hogy a meglévő humanitárius és fejlesztéspolitikai eszközök minél optimálisabb módon 
egészítsék ki egymást és használják ki a közöttük lévő szinergiákat, és ezáltal a helyi 
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reziliencia megerősítésén, a közösségalapú mechanizmusok támogatásán és a fejlesztés 
előmozdításán keresztül nagyobb segítséget nyújtsanak a válsághelyzetek felszámolásához. 
Ebben az összefüggésben minden lehetséges módon azon leszek, hogy a reziliencia 
kérdésköre valamennyi intézkedésünkbe beépüljön, és javítani fogom ezen a területen az EU 
partnereivel folytatott többoldalú és kétoldalú együttműködést. Talán mondanom sem kell, 
hogy az egyértelmű munkamegosztás garantálni fogja a humanitárius segítségnyújtás és a 
fejlesztési együttműködés küldetésének teljesülését és az egyes területek számára érzékeny 
kérdések megfelelő kezelését. 

 

5. Európai konszenzus a humanitárius segítségnyújtásról 

A humanitárius segítségnyújtásról szóló 2007. évi (az Európai Bizottság, a Parlament és 
a Tanács által elfogadott) európai konszenzus jelentőségét az Ön elődje megerősítette 
annak 10. évfordulója alkalmából. 

Kérjük, erősítse meg ismét, hogy a konszenzus továbbra is az uniós humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos iránymutató dokumentum; körvonalazza, hogy milyen 
konkrét intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy biztosítsa az EU és 
tagállamai általi hatékony végrehajtását; és fejtse ki, hogy milyen szerepet szán a 
Parlamentnek e végrehajtás nyomon követésében. 

Megerősítem, hogy a jövőben is a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai 
konszenzus fog vezérfonalként szolgálni az EU humanitárius segítségnyújtási tevékenysége 
számára. A konszenzus az elmúlt évtizedben egységes keretbe foglalta az EU intézményeinek 
és tagállamainak azt célzó kötelezettségvállalásait, hogy az EU által a humanitárius 
válsághelyzetekre adott válaszok elvi alapokon nyugodjanak. Mintegy 
referenciadokumentumként szolgált, és azóta sok tekintetben beépült az EU szintjén 
elfogadott jogi aktusokba és politikai dokumentumokba. A konszenzus végrehajtásának 
hatására javult az EU által biztosított humanitárius segítségnyújtás minősége, megerősödött 
az EU és tagállamai közötti koordináció, és nőtt a humanitárius és a fejlesztési célú 
törekvések koherenciája. Ennek megfelelően arra fogok törekedni, hogy politikai szinten – 
napjaink humanitárius kihívásaihoz igazodva – ismét megerősítést kapjon a humanitárius 
segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus érvényessége.  

A politikai szintű megerősítés mellett fontos, hogy a konszenzusban érdekelt valamennyi fél 
fenntartsa elkötelezettségét a dokumentumban foglaltak konkrét intézkedések keretében 
történő, a rászorultak szempontjait szem előtt tartó végrehajtása mellett. A konszenzus 
érvényesülését olyan intézkedések keretében fogom biztosítani, amelyek garantálják egyrészt 
– meghatározott számú politikai prioritásra, például a kényszerű lakóhelyelhagyásra, a 
nemzetközi humanitárius jogra vagy az éghajlatváltozás hatásaira összpontosítva – azt, hogy 
az EU fellépése eredményesebb legyen; másrészt – integrált és az érintett szakterületek 
összekapcsolásán alapuló megközelítés alkalmazásával, valamint a tagállamokkal való jobb 
koordináció révén – azt, hogy az EU fellépése egységes legyen; harmadrészt pedig – az 
uniós szinten a humanitárius segítségnyújtásra rendelkezésre álló költségvetés és más 
eszközök (például a Szomszédsági és Fejlesztési Eszköz rezilienciakomponense) 
segítségével, valamint a finanszírozás jobb koordinálásával és a tagállamokkal való jobb 
munkamegosztással – azt, hogy az EU mennyiségileg is többet adjon. Várakozásom szerint 
mindezek maximalizálni fogják az EU által a célterületeken összességében elért hatást, és a 
rászorulók javára válnak. 
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Az Európai Parlament az elmúlt időszakban jelentős szerepet töltött be azzal, hogy 
hangsúlyozta a konszenzus fontosságát, és kiállt annak eredményes végrehajtása mellett. 
Javasolni fogom az Európai Parlamentnek, hogy egy ilyen célú strukturált párbeszéd 
keretében évente bemutatom a konszenzus végrehajtásának aktuális helyzetét. 


