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ATSAKYMAI Į EUROPOS PARLAMENTO  

KLAUSIMYNĄ PASKIRTAJAM KOMISIJOS NARIUI 

Janez LENARČIČ 

Paskirtasis Komisijos narys, atsakingas už krizių valdymą 

 

 

1. Bendroji kompetencija, ryžtas dirbti Europos labui ir asmeninis nepriklausomumas 

Kuriuos savo asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektus laikytumėte ypač svarbiais 
svarstant galimybę Jus paskirti Komisijos nariu ir siekiant skatinti Europos bendrąjį 
interesą, ypač srityje, už kurią būtumėte atsakingas? Kas Jus motyvuoja? Kaip ketinate 
prisidėti rengiant Komisijos strateginę darbotvarkę? Kaip ketinate įgyvendinti lyčių 
aspekto integravimą ir lyčių aspektu grindžiamą požiūrį įtraukti į visas Jūsų 
atsakomybei priskirtinas politikos sritis?  

Kokias nepriklausomumo garantijas galėtumėte pateikti Europos Parlamentui? Kaip 
užtikrintumėte, kad Jūsų ankstesnė, dabartinė ar būsima veikla netaptų priežastimi 
abejoti dėl to, ar tinkamai atliekate savo pareigas Komisijoje?  

 
Daugiau kaip ketvirtį šimtmečio turėjau garbės savo veikla propaguoti Europos vertybes, 
stabilumą, taiką ir demokratiją. Beveik visą laiką teko labai glaudžiai bendradarbiauti su ES 
institucijomis. Pastaruosius trejus metus buvau Slovėnijos Respublikos nuolatinis atstovas 
ES. Anksčiau dirbau keturiose skirtingose vyriausybėse valstybės sekretoriumi, atsakingu už 
Europos reikalus. Eidamas šias pareigas, vadovavau Europos reikalų vyriausybės 
kanceliarijai, o 2008 m. Slovėnijai pirmininkaujant ES Tarybai koordinavau visų vyriausybės 
departamentų darbą. Naudodamasis šia patirtimi, turėjau garbės atstovauti Tarybai Europos 
Parlamente ir su dideliu malonumu prisimenu bendravimą su gerbiamais Europos Parlamento 
nariais per temines diskusijas ir klausimų valandą. Savo veikla atstovavau bendriems, ne 
konkretiems nacionaliniams interesams, ir patyriau, kokie svarbūs yra skaidrūs ir pagarbūs 
abiejų institucijų santykiai. 
 
Taip pat esu nemažai nuveikęs žmogaus teisių ir demokratijos bei demokratinių vertybių 
gynimo srityse. Buvau Slovėnijos atstovas Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijoje (ESBO) ir 2005 m. pirmininkavau nuolatinei tarybai, padėjusiai rasti bendrų 
sprendimų dėl Rytų ir Vakarų nesutarimų daugeliu klausimų. Vėliau dvi kadencijas dirbau 
šios organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro direktoriumi, buvau 
atsakingas už daugiau kaip 150 aktyvių moterų ir vyrų darbą remiant vyriausybės ir pilietinės 
visuomenės pastangas skatinti demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises, toleranciją ir 
nediskriminavimą nuo Vankuverio iki Vladivostoko. Darbo reikalais reguliariai 
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bendradarbiavau su Europos Parlamentu, ypač demokratinių rinkimų skatinimo srityje visame 
pasaulyje. 
 
Dar norėčiau pridurti, kad 2002 m. ir 2003 m. dalyvavau Konvento dėl Europos ateities 
veikloje, kartu su daugeliu talentingų moterų ir vyrų siekdamas nustatyti ES ateities kryptį. 
Labai norėčiau praturtinti šios Komisijos darbą patirtimi, įgyta 2002 ir 2003 m. dalyvaujant 
Konvento dėl Europos ateities darbe. Todėl tikiuosi pasinaudoti šia patirtimi, dalyvaudamas 
diskusijose dėl būsimos konferencijos dėl Europos ateities. 
 
Manau, kad įgyta kvalifikacija ir profesinė patirtis man padės prisidėti prie Europos bendrojo 
intereso ir kartu su Komisijos Pirmininku bei visa Kolegija įgyvendinti Sąjungos prioritetus. 
 
Kas Jus motyvuoja? 
 
Negalima susitaikyti su tuo, kad mūsų šiuolaikiniame, susietame, pažangių technologijų 
pasaulyje beveik 130 mln. žmonių reikia humanitarinės pagalbos. Visame pasaulyje, taip pat 
ir čia, Europoje, milijonų žmonių gyvybėms ir pragyvenimo šaltiniams jau dabar gresia 
stichinės nelaimės, ir klimato krizė tik pablogins šią padėtį. Norint spręsti mums iškilusius 
klausimus, labiau nei kada nors anksčiau būtina taikyti integruotą požiūrį, siekiant sutelkti 
daugelio įvairių politinių bendruomenių ir suinteresuotųjų subjektų išteklius ir 
kompetenciją. Džiaugiuosi galimybe prisidėti prie pastangų toliau plėtoti ES atsaką į šiuos 
iššūkius, glaudžiai bendradarbiaujant su kitais Komisijos nariais. Norėčiau, kad po penkerių 
metų žvelgdamas į tai, kas nuveikta, galėčiau pasakyti, jog dirbome ne tuščiai: visuomenės, 
bendruomenės ir pavieniai asmenys patiria mažiau kančių ir tapo atsparesni, gamtinė aplinka 
– sveikesnė ir atsparesnė, o europiečiai tiki ateitimi. 
 
Kaip ketinate prisidėti rengiant Komisijos strateginę darbotvarkę? 
 
Humanitarinė pagalba yra esminis Europos atsakas į krizes ir nelaimes, ja suteikiama pagalba 
aukoms, stabilizuojamos priimančiosios bendruomenės, įtvirtinama Europos lyderystė ir 
padedama kurti koalicijas, grindžiamas Europos vertybėmis. Kartu su Sąjungos vyriausiuoju 
įgaliotiniu ir Komisijos pirmininko pavaduotoju bei kitais Komisijos nariais dirbsiu 
plėtodamas integruotą požiūrį, užtikrindamas visų bendrą veiklą humanitarinės, plėtros, 
saugumo ir kitose – pavyzdžiui, klimato ir gamtos apsaugos – politikos srityse. To reikia 
siekiant geriau susieti skubios pagalbos ir ilgesnio laikotarpio sprendimus, siekiant įveikti 
ilgiau užsitęsusias ir sunkias krizes, taip pat užtikrinti, kad pagalba būtų teikiama veiksmingai 
ir efektyviai. Turime užtikrinti, kad pagalba būtų pritaikyta prie konkrečių paramos gavėjų 
poreikių, įskaitant krizių ypač pažeidžiamas moteris ir vaikus. 
 
Aš prižiūrėsiu koordinuotus reagavimo į krizes ir valdymo veiksmus. Visų pirma užtikrinsiu, 
kad būtų sustiprintas Reagavimo į nelaimes koordinavimo centro – bendro operacijų centro, 
iš kurio valdomas greitas ir veiksmingas ES atsakas į įvairiausias vidaus ir viso pasaulio 
krizes – vaidmuo. Sieksiu, kad Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras būtų dar geriau 
pasirengęs greitai ir veiksmingai reaguoti į naujas ir kylančias grėsmes, įskaitant didelio 
poveikio, mažos tikimybės ekstremaliąsias situacijas, kurioms reikia specializuotų pajėgumų. 
 
Taip pat nagrinėsiu, kaip Europa gali geriau užkirsti kelią kritinėms situacijoms ir joms 
pasirengti. Ketinu glaudžiai bendradarbiauti su kolegomis, atsakingais už aplinką, 
vandenynus, klimatą ir visas kitas sritis, įskaitant investicijas Europoje ir už jos ribų, 
siekdamas užtikrinti, kad būtų išvengta aplinkos ir klimato krizės bei stiprinamas mūsų 
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gamtinės aplinkos ir visuomenės atsparumas. Remsiu valstybes nares, joms rengiant 
nacionalines ir vietos nelaimių rizikos strategijas (jei šios dar neparengtos) ir gerinant 
galimybes naudotis ankstyvojo perspėjimo sistemomis. 
 
Kartu su valstybėmis narėmis sieksiu užtikrinti pakankamą tinkamų pajėgumų kiekį, kad būtų 
galima pasinaudoti visomis naujo sustiprinto ES civilinės saugos mechanizmo teikiamomis 
galimybėmis. 
 
Todėl ketinu prisidėti prie išrinktosios Komisijos Pirmininkės nustatytų prioritetų ir manau, 
kad galiu įnešti svarų indėlį kuriant stipresnę Europą pasaulyje ir Europos ekologinį planą. 
  
Kaip ketinate įgyvendinti lyčių aspekto integravimą ir lyčių aspektu grindžiamą požiūrį 
įtraukti į visas Jūsų atsakomybei priskirtinas politikos sritis? 
  
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas ryžtingai sieksiu panaikinti nelygybę 
ir skatinti moterų ir vyrų lygybę visose veiklos srityse, už kurias būsiu atsakingas. Seksiu 
išrinktosios Komisijos Pirmininkės von der Leyen pavyzdžiu: ji į savo darbotvarkę kaip vieną 
iš svarbių punktų įtraukė lyčių lygybės klausimą ir įsipareigojo sudaryti lyčių požiūriu 
visapusiškai subalansuotą komandą. Tą patį principą ketinu taikyti ir aš, formuodamas savo 
kabinetą. 
 
Savo darbe ketinu visapusiškai laikytis kovo mėn. paskelbtos iniciatyvos „Nėra moterų – nėra 
grupės“. Tęsiu Europos Sąjungos pastangas reaguoti į mergaičių ir moterų poreikius, 
susijusius tiek su humanitariniais, tiek su reagavimo į ekstremalias situacijas atvejais, ir toliau 
jas stiprinsiu. 
 
Kokias nepriklausomumo garantijas galėtumėte pateikti Europos Parlamentui? Kaip 
užtikrintumėte, kad Jūsų ankstesnė, dabartinė ar būsima veikla netaptų priežastimi 
abejoti dėl to, ar tinkamai atliekate savo pareigas Komisijoje? 
 
Įsipareigoju nuo pat paskyrimo dienos visapusiškai laikytis nepriklausomumo, skaidrumo, 
nešališkumo ir atsidavimo principų, numatytų Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 3 
dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 245 straipsnyje. 
 
Jei mano kandidatūra bus patvirtinta, visų pirma skrupulingai laikysiuosi prievolės veikti 
Europos labui ir nesiekti gauti jokių nurodymų iš jokios vyriausybės ar kito subjekto. Taip 
pat stropiai laikysiuosi Europos Komisijos narių elgesio kodekso ir jo nuostatų dėl interesų 
konfliktų. Mano interesų deklaracija yra išsami ir prieinama visuomenei, o prireikus ją 
nedelsdamas atnaujinsiu. 
 
2. Įsipareigojimų vykdymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu  
 
Kaip įvertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? 
 
Pirmiausia ketinu veikti kaip aktyvus kolegijos narys. Esu tvirtai įsitikinęs, kad Komisija turi 
veikti kaip kolegiali institucija ir visi nariai bendrai gali ir turi prisidėti prie bendrų tikslų 
įgyvendinimo, o diskusijos ir debatai padeda priimti gerus ir skaidrius sprendimus, 
atitinkančius Europos piliečių interesus. 
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Manau, kad mano kaip už krizių valdymą atsakingo Komisijos nario vaidmuo yra vadovauti 
Komisijos vykdomai humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos veiklai bei apskritai 
koordinuoti krizių valdymą, be abejo, glaudžiai bendradarbiaujant su Komisijos Pirmininke, 
Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu ir Komisijos pirmininko pavaduotoju bei kitais Komisijos 
nariais. 
 
Prireikus greitai ir veiksmingai reaguoti į kai kurias krizes, reikės sutelkti įvairių vidaus ir 
išorės priemonių. Ebolos karštligės protrūkis, krizės Sirijoje arba Sahelyje – tik keletas 
pavyzdžių, rodančių, kaip tai svarbu. Jei norime veiksmingai į jas reaguoti, privalome kuo 
greičiau suteikti humanitarinę pagalbą ir gelbėti gyvybes. Tuo pačiu metu siekiant spręsti 
vidutinės trukmės ir ilgalaikes problemas reikia kurti ir veiksmingai valdyti paramą 
vystymuisi. Ir pagaliau – tai ne mažiau svarbu – turime bendradarbiauti su tarptautiniais 
partneriais, kad panaikintume pagrindines krizių priežastis. Manau, kad mano kaip ES 
reagavimo į nelaimes koordinatoriaus vaidmuo yra koordinuoti ir prižiūrėti greitą ir 
veiksmingą Europos atsaką į tiesioginę krizę, naudojant visas turimas priemones, ir sutelkti 
visas atitinkamas politikos sritis ir veiksmus siekiant įveikti susijusius jų vidutinės trukmės ir 
ilgalaikius padarinius, bet visų pirma užkirsti jiems kelią. Reaguojant į krizę, ketinu šiuo 
tikslu glaudžiai bendradarbiauti su kitais Komisijos nariais ir su visa Kolegija, kad būtų 
pasiektas bendras požiūris į tai, kaip apskritai užtikrinti veiksmingą pasirengimą nelaimėms, 
kartu atsižvelgiant į mūsų individualias ir kolektyvines pastangas užtikrinti Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą. 
 
Manau, kad itin svarbu glaudžiai bendradarbiauti su kolegomis, atsakingais už klimato, 
aplinkos ir vandenynų kaitos prevenciją ir prisitaikymą prie jos. 
 
Glaudžiai bendradarbiausiu su Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams ir 
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoju bei kitais su išorės santykiais 
susijusiais Komisijos nariais, užtikrindamas, kad mūsų veiksmai vieni kitus papildytų, kad 
galėtume dirbti išvien, veiksmingai ir efektyviai ir kurti stiprią ES pasaulinėje arenoje. Taip 
pat tikiuosi, kad jie parems mano tvirtą pasiryžimą laikytis konkrečių humanitarinės pagalbos 
tikslų ir principų, visų pirma, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo nuo politinių, 
ekonominių, karinių ar kitų tikslų. Be to, sieksiu, kai reikia ir įmanoma, stiprinti ES 
diplomatinį poveikį siekiant užtikrinti tarptautinės humanitarinės teisės laikymąsi, ypač 
humanitarinės pagalbos darbuotojų saugumą ir netrukdomą humanitarinės pagalbos teikimą. 
 
Kaip apibrėžtumėte savo atsakomybę ir atskaitomybę Parlamentui už savo ir Jums 
pavaldžių padalinių veiksmus? 
 
Bendradarbiavimas su Europos Parlamentu man yra nepaprastai svarbus. Manau, kad mano 
darbas yra nuolatinis dialogas su jumis ir, jei mano kandidatūra bus patvirtinta, būsiu 
pasirengęs reguliariai teikti ataskaitas apie savo ir mano departamento veiklą. Ketinu laikytis 
atvirumo, abipusio pasitikėjimo, veiksmingumo ir reguliaraus keitimosi informacija principų. 
Sieksiu palaikyti reguliarius dialogo susitikimus su Parlamento komitetais ir laikydamasis 
išrinktosios Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen politinių gairių. Stengsiuosi dalyvauti 
visuose kituose atitinkamuose komitetų posėdžiuose ir trišalėse diskusijose. Užtikrinsiu, kad 
atitinkami komitetai įsitrauktų sprendžiant visus svarbius mano atsakomybėn patenkančius 
klausimus. 
 
Kokius konkrečius įsipareigojimus esate pasirengęs prisiimti, kad būtų siekiama 
didesnio skaidrumo, geresnio bendradarbiavimo ir veiksmingo Parlamento pozicijų bei 
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raginimų imtis teisėkūros iniciatyvos įgyvendinimo? Kalbant apie planuojamas 
iniciatyvas ir šiuo metu vykstančias procedūras, ar esate pasirengęs teikti Parlamentui 
informaciją tokiomis pat sąlygomis, kaip ir Tarybai? 
 
Esu pasiryžęs siekti didesnio skaidrumo ES teisėkūros veikloje ir ketinu visapusiškai taikyti 
įvairias Pagrindų susitarimo dėl Parlamento ir Komisijos santykių bei Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl geresnės teisėkūros nuostatas. 
 
Taip pat įsipareigoju užtikrinti, kad santykiai su man pavaldžiomis tarnybomis būtų 
grindžiami lojalumo, pasitikėjimo, skaidrumo, abipusio informacijos srauto ir savitarpio 
pagalbos principais. Konkrečiai užtikrinsiu, kad su atitinkamų Parlamento komitetų 
pirmininkais būtų reguliariai keičiamasi informacija ir tiesiogiai bendraujama su komitetų 
nariais, be to, būsiu pasirengęs dalyvauti dvišaliuose susitikimuose. Taip pat užtikrinsiu, kad 
Europos Parlamentas būtų reguliariai informuojamas, visų pirma prieš reikšmingus įvykius ir 
svarbiais tarptautinių derybų etapais mano atsakomybės srityse. 
 
Išrinktoji Pirmininkė U. von der Leyen palaiko Europos Parlamento teisę inicijuoti teisės 
aktus. Ji įsipareigojo užtikrinti, kad, Parlamentui balsų dauguma priėmus rezoliuciją, jos 
vadovaujama Komisija, visapusiškai laikydamasi proporcingumo, subsidiarumo ir geresnės 
teisėkūros principų, pateiktų teisėkūros procedūra priimamo akto pasiūlymą. Aš visiškai 
pritariu šiam tikslui. Prisidėdamas prie būsimos Kolegijos įsipareigojimo siekti glaudesnės 
partnerystės su Europos Parlamentu, kiekviename rezoliucijos svarstymo etape dirbsiu išvien 
su Parlamentu pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225 straipsnį. 
Įsipareigoju glaudžiai bendradarbiauti su atitinkamais Parlamento komitetais ir aktyviai 
dalyvauti rengiant SESV 225 straipsnio rezoliucijas. Esu tvirtai įsitikinęs, kad tai pagerins 
dialogą, stiprins pasitikėjimą ir padės bendradarbiauti siekiant bendro tikslo. 
 
Puikiai žinau, kad informacijos ir dokumentų teikimas yra būtinybė, jei norime gilinti 
Europos Parlamento ir Komisijos partnerystę. Todėl įsipareigoju visapusiškai įgyvendinti šių 
dviejų institucijų Pagrindų susitarimo ir Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 
nuostatas. Lisabonos sutartyje įtvirtinta Parlamento ir Tarybos kaip teisėkūros institucijų 
lygybė, tad aš užtikrinsiu, kad dalijantis informacija mano atsakomybės srityse į tai būtų 
atsižvelgiama, t. y., kai šių institucijų kompetencijos yra lygiavertės, informacija būtų 
dalijamasi tuo pačiu metu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir su Taryba. 
 
 
Vystymosi komiteto klausimai 

1. Humanitarinė pagalba ir krizių valdymas  

Pasaulinis kontekstas rodo, kad humanitarinės pagalbos poreikiai sparčiai auga  – 
daugiausia dėl konfliktų, bet taip pat dėl gaivalinių nelaimių poveikio. Be to, krizės 
darosi vis sunkesnės, sudėtingesnės ir trunka vis ilgiau. Sykiu ES išorės veiksmų 
tendencijos rodo, kad siekiama didesnio išorės politikos priemonių tarpusavio 
papildomumo, derėjimo ir nuoseklumo. Jūsų įgaliojimų rašte prašoma bendradarbiauti 
su kitais Komisijos nariais ir drauge parengti integruotą strategiją, užtikrinant, kad 
humanitarinės pagalbos, vystymosi, saugumo ir kitų krypčių politika darniai veiktų ir 
geriau susietų skubios pagalbos ir ilgesnio laikotarpio sprendimų aspektus.  
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Kokie, Jūsų nuomone, bus pagrindiniai humanitarinės pagalbos iššūkiai per ateinančius 
penkerius metus ir ką Jūs, kaip Komisijos narys, darysite, kad jie būtų įveikti ir kad 
būtų užtikrinta, kad ES humanitarinė pagalba išliktų atskiros srities politika, kurią 
vykdant vadovaujamasi poreikiais ir humanitariniais žmoniškumo, neutralumo, 
nešališkumo ir nepriklausomumo principais ir nesiremiama užsienio politikos tikslais?  

Apžvelgdamas humanitarinės pagalbos teikimo ir krizių valdymo padėtį per ateinančius 
penkerius metus, matau tris svarbiausius uždavinius. 

Pirma, žmogaus sukeltos nelaimės ilgiau trunka, jos tapo sudėtingesnės ir daro didesnį 
tiesioginį poveikį ES. Užsitęsusios krizės tapo normaliu reiškiniu, o humanitarinės krizės 
dabar vidutiniškai trunka devynerius metus. Daugelis konfliktų daro didžiulį regioninį 
poveikį, kuris savo ruožtu mažina galimybes teikti humanitarinę pagalbą, užtikrinti 
nukentėjusių gyventojų apsaugą ir humanitarinės pagalbos darbuotojų saugumą; taip 
akivaizdžiai pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Be to, vis dažniau pasitaiko 
humanitarinių krizių ES kaimynystėje, pavyzdžiui, Ukrainoje arba Libijoje, ir jos daro 
tiesioginį poveikį ES, kaip antai, sukelia priverstinį gyventojų perkėlimą ir neteisėtą 
migraciją iš Sirijos, Afganistano ar Irako. Todėl nuolat daugėja žmonių, kuriems reikia 
humanitarinės pagalbos. Apskaičiuota, kad šiems poreikiams patenkinti kasmet reikia beveik 
20 mlrd. EUR. Kadangi ES yra viena iš pagrindinių humanitarinės pagalbos teikėjų, 
reaguojančių į ekstremaliąsias situacijas, jos užduotis bus suteikti kuo daugiau naudos kuo 
didesniam žmonių skaičiui ir efektyviau naudoti turimus išteklius. 

Antra, dėl klimato kaitos didėja gaivalinių nelaimių intensyvumas ir aprėptis. Keletas 
tokių nelaimių pavyzdžių yra uraganas „Dorianas“, sausros Afrikos Kyšulyje ar potvyniai 
Irane. Vertinama, kad gaivalinės nelaimės per pastarąjį dešimtmetį nusineša po 67 000 
žmonių gyvybių kasmet, ir dar beveik 70 mln. žmonių sužeidžiama, lieka be pastogės arba 
jiems prireikia skubios pagalbos. Europa nėra nuo to apsaugota. Nuo 2010 m. dėl gaivalinių 
nelaimių vien Europoje kasmet padaroma žalos daugiau kaip už 13 mlrd. EUR. Faktas, kad 
Šiaurės Europos šalyse dvejus metus iš eilės buvo nuolatinė sausra, dėl kurios kilo stiprūs 
miškų gaisrai, akivaizdžiai primena, kad dėl klimato kaitos pavojų sparčiai daugėja. Tai 
pagrindžia poreikį laikytis Europos žaliojo kurso, prisidėti švelninant klimato kaitą savo 
šalyje ir užsienyje, taip pat užtikrinant, kad visuomenė būtų atsparesnė ir geriau prisitaikytų 
prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio.  

Trečia, žmonių, priverstų palikti savo namus, skaičius dabar yra didžiausias nuo 
Antrojo pasaulinio karo. Šiuo metu priverstinai perkelta daugiau kaip 70 mln. žmonių. 
Kasdien per minutę priverstinai perkeliamas dar trisdešimt vienas žmogus. Nors konfliktai ir 
toliau išlieka pagrindinis perkėlimo šaltinis, vis dažniau žmonės būna priversti palikti savo 
namus dėl klimato kaitos: mažėjančių gamtos išteklių, ribotų pragyvenimo galimybių ir 
padidėjusio maisto stygiaus.  

Jei nebus imtasi veiksmų, iki 2050 m. Užsachario Afrikoje, Pietų Azijoje ir Lotynų 
Amerikoje bus daugiau nei 140 mln. šalies viduje perkeltų asmenų. 85 proc. visų perkeltųjų 
asmenų apgyvendinama besivystančiose šalyse, tačiau kai kurie pabėgėliai ir migrantai 
patenka į ES, norėdami išvengti persekiojimo, sudėtingų sąlygų prieglobsčio šalyse arba 
ieškodami ekonominių galimybių ir geresnio gyvenimo. 
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Atsižvelgdamas į tai, eidamas už krizių valdymą atsakingo Komisijos nario pareigas ir be kita 
ko, būdamas atsakingas už humanitarinę pagalbą, aš sieksiu trijų pagrindinių tikslų. 

Pirma, kadangi humanitarinė pagalba negali ir neturėtų atstoti konflikto politinio 
sprendimo, aš glaudžiai bendradarbiausiu su savo kolegomis užsienio politikos, 
vystymosi, kaimynystės ir saugumo srityse, siekdamas užtikrinti, kad visi krizės 
aspektai būtų sprendžiami darniai ir bendrai. Kaip nurodyta išrinktosios Komisijos 
Pirmininkės įgaliojimų laiške, skatinsiu laikytis integruoto požiūrio ir užtikrinsiu, kad 
humanitarinės, plėtros, saugumo ir kitos politikos priemonės būtų taikomos kartu, siekiant 
geriau susieti skubios pagalbos ir ilgesnio laikotarpio sprendimus, kartu laikantis 
humanitarinės pagalbos principų.  

Tuo pat metu savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudamas su Vyriausiuoju įgaliotiniu ir 
Komisijos pirmininko pavaduotoju ir su išorės santykiais susijusiais Komisijos nariais, 
stengsiuosi užtikrinti, kad vietoje būtų palaikomos veiksmingos ir efektyvios humanitarinės 
pagalbos, vystymosi ir saugumo sričių tarpusavio sąsajos, apimančios visus susijusius 
suinteresuotuosius subjektus. To siekdamas, ypatingą dėmesį skirsiu poreikiui prisitaikyti 
prie klimato kaitos, stiprinti pažeidžiamų bendruomenių atsparumą ir pasirengimą bei gerinti 
išankstinio perspėjimo pajėgumus.  

Antra, atkakliai raginsiu, kad ES humanitarinė pagalba būtų teikiama laikantis 
tarptautinės humanitarinės teisės ir humanitarinių principų. Komisijos patirtis aiškiai 
rodo, kad veikloje būtina laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir humanitarinių principų, 
padedant užtikrinti prieigą prie pagalbos, apsaugoti labiausiai pažeidžiamus asmenis ir 
užtikrinti humanitarinės pagalbos darbuotojų saugumą. Tai neabejotina: privalome apsaugoti 
humanitarinės pagalbos darbuotojus, kasdien rizikuojančius savo gyvybe ir teikiančius 
pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia. Atsižvelgdamas į tai, kelsiu į viešumą pastebėtus 
rimtus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus. Remsiu organizacijas, kurios propaguoja 
tarptautinę humanitarinę teisę tarp kariaujančiųjų šalių vietoje ir padeda skleisti šiuos 
principus tiek nacionalinėse karinėse grupėse, tiek nevalstybinėse ginkluotose grupuotėse. 
Taip pat kartu su kitais Komisijos nariais Kolegijoje sieksiu, kad tarptautinė humanitarinė 
teisė kiek įmanoma aktyviau būtų įtraukiama į mūsų išorės finansavimo priemones, 
neapsiribojančias humanitarine pagalba, tokias, kaip pagal mūsų vystymosi politiką vykdomų 
saugumo ir vystymosi pajėgumų didinimas arba siūloma Europos taikos priemonė. Taip pat 
sudarysiu sąlygas pasinaudoti įgyta patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, kad 
galėtume tobulėti, remdamiesi tuo, kas geriausia šioje srityje. Pasauliniu lygmeniu ir toliau 
propaguosiu humanitarinės pagalbos darbuotojų apsaugą, saugą ir saugumą tiek 
daugiašaliuose forumuose, tiek palaikydamas dvišalius ryšius. 

Trečia, stengsiuosi užtikrinti, kad būtų toliau stiprinamos mūsų reagavimo į nelaimes ir 
humanitarinės pagalbos pastangos. Tai būtina, jei norime, kad Europa ir toliau atliktų 
svarbų vaidmenį teikiant pagalbą tiems, kuriems jos reikia. Šiuo klausimu noriu glaudžiai 
bendradarbiauti su Europos Parlamentu ne tik dėl jo kompetencijos ES biudžeto klausimais, 
bet ir dėl to, kad Europos piliečiai, kuriems atstovaujate, turi teisę matyti apčiuopiamą 
humanitarinės pagalbos poveikį vietoje: tam karštai pritaria beveik 90 proc. Europos piliečių. 
Ir savo piliečiams, ir žmonėms, kuriems padedame per humanitarinę krizę, privalome 
parodyti, kad kiekvienas iš ES biudžeto šiam tikslui skirtas euras yra išleidžiamas kiek 
įmanoma veiksmingiau ir efektyviau. 
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2. Civilių apsauga / tarptautinė humanitarinė teisė  

Jūsų įgaliojimų rašte aiškiai pabrėžiama, kad Europa turi pasaulio mastu tvirtai 
skatinti, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės. Aišku, kad pagalbos 
darbuotojų prieiga prie pažeidžiamų gyventojų ir jų saugumas yra būtini tam, kad 
humanitarinė pagalba būtų veiksmingai teikiama. Šiandieniniai konfliktai ir krizės 
labai pasižymi tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimais ir tyčiniu taikymusi į 
civilius ir civilinę infrastruktūrą – šie reiškiniai vis dažnesni.  

Esam tokioms sudėtingoms krizėms, kokių konkrečių veiksmų imsitės Jūs, kaip 
Komisijos narys, kad užtikrintumėte, kad valstybės ir ginkluoti nevalstybiniai subjektai 
laikytųsi tarptautinės humanitarinės teisės ir užtikrintų civilių, visų pirma tokių 
pažeidžiamų grupių kaip mergaitės ir moterys, apsaugą, ir kaip nuolat primygtinai 
pabrėšite, kad labai svarbu užtikrinti saugią humanitarinės pagalbos darbuotojų 
prieigą prie nuo krizės nukentėjusių žmonių? 

Atsižvelgiant į šiandien mūsų stebimus konfliktus, pagarba tarptautinei humanitarinei teisei, 
pažeidžiamų grupių – ypač mergaičių ir moterų – apsauga ir humanitarinės pagalbos 
užtikrinimas yra svarbesni nei kada nors anksčiau. Šioje srityje glaudžiai bendradarbiausiu su 
Vyriausiuoju įgaliotiniu ir Komisijos pirmininko pavaduotoju.  

Kaip už krizių valdymą atsakingas Komisijos narys, daugiausiai dėmesio ketinu skirti šiems 
klausimams: 

pirma, nuosekliai ir ryžtingai pasisakysiu kiekvieną kartą, kai bus pažeidžiama tarptautinė 
humanitarinė teisė. Gindamas tarptautinę humanitarinę teisę, bendradarbiausiu su visomis 
šalimis, kurios galėtų daryti tiesioginį poveikį konfliktui. Taip pat sieksiu ginti humanitarinės 
pagalbos ir sveikatos priežiūros darbuotojų apsaugos, saugos ir saugumo klausimus 
pasauliniu lygmeniu ir toliau propaguosiu tarptautinę humanitarinę teisę Jungtinėse Tautose ir 
kituose tarptautiniuose forumuose, be to, palaikysiu dvišalius dialogus su svarbiausiomis 
trečiosiomis šalimis ir valstybėmis narėmis. 

Antra, pasinaudodamas humanitarinės pagalbos finansavimu, toliau remsiu tas organizacijas, 
kurios gali tiesiogiai bendradarbiauti su ginkluotais konflikto dalyviais vietoje, kad jos 
skleistų informaciją apie tarptautinę humanitarinę teisę ir skatintų jos laikytis; remsiu jų darbą 
užkertant kelią seksualiniam smurtui ir smurtui dėl lyties nepriklausomai nuo to, ar tokie 
konflikto dalyviai yra nacionalinės karinės pajėgos, ar nevalstybinės ginkluotos grupuotės. 

Trečia, glaudžiai bendradarbiausiu su Vyriausiuoju įgaliotiniu ir Komisijos pirmininko 
pavaduotoju, siekdamas skatinti ir remti nuoseklų tarptautinės humanitarinės teisės ir 
mokymo lyčių klausimais įtraukimą į visų susijusių bendros saugumo ir gynybos politikos 
misijų ir operacijų veiklą. Taip pat propaguosiu tarptautinę humanitarinę teisę ir skatinsiu 
seksualinio smurto bei smurto dėl lyties prevenciją pasinaudodamas platesnio masto ES 
parama, teikiama įvairių šalių, nualintų konfliktų arba kuriose yra didelė konfliktų tikimybė, 
saugumo sektoriams, visų pirma taikant priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, 
Afrikos taikos priemonę ir būsimą Europos taikos priemonę. 
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Sieksiu, kad palaikant ryšius su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis vienas iš 
pagrindinių klausimų būtų reguliarus tarptautinės humanitarinės teisės skatinimas, įskaitant 
pasitaikančių šiurkščių pažeidimų atvejų viešinimą. Apie šį įsipareigojimą ketinu reguliariai 
teikti pranešimus Europos Parlamentui. 

 

3. Didžiojo susitarimo ir pasaulinio aukščiausiojo lygio susitikimo humanitariniais 
klausimais įsipareigojimų įgyvendinimas  

2016 m. per pirmąjį pasaulinį aukščiausiojo lygio susitikimą humanitariniais klausimais 
ES ir jos valstybės narės prisiėmė svarbių bendradarbiavimo įsipareigojimų, kad būtų 
sumažinti poreikiai ir pertvarkyta humanitarinės pagalbos sistema. Be to, Europos 
Komisija drauge su kitomis svarbiausiomis šalimis pagalbos teikėjomis, pagalbos 
organizacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) pasirašė vadinamąjį didįjį 
susitarimą, kuriame išdėstytas 51 atskiras įsipareigojimas, siekiant gerinti tarptautinės 
humanitarinės pagalbos efektyvumą. 

Kaip Jūs, kaip Komisijos narys, užtikrinsite, kad ES ir jos valstybės narės įgyvendintų 
pasauliniame aukščiausiojo lygio susitikime prisiimtus įsipareigojimus ir kad Komisija 
įgyvendintų prisiimtus įsipareigojimus pagal didįjį susitarimą (įskaitant, be kita ko, 
daugiamečio humanitarinės pagalbos planavimo ir finansavimo skatinimą, 
humanitarinės pagalbos finansavimo supaprastinimą ir paramą vietos ir nacionaliniams 
respondentams)?  

Kaip už krizių valdymą atsakingas Komisijos narys užtikrinsiu, kad ir toliau būtų 
įgyvendinami pasaulinio aukščiausiojo lygio susitikimo humanitariniais klausimais ir 
Didžiojo susitarimo įsipareigojimai, daugiausia dėmesio skiriant šioms pagrindinėms sritims. 

Pirma, siekdamas padaryti pagalbą veiksmingesnę ir efektyvesnę, remsiuosi jau padaryta 
pažanga. Tam reikia užtikrinti, kad humanitarinės pagalbos teikimo srityje būtų sistemingai 
taikomi naujoviški metodai, be kita ko, plačiau naudojant grynųjų pinigų pervedimus, 
gerinant logistikos strategijas ir dažniau taikant skaitmeninius sprendimus. Be to, tai reiškia, 
kad bus daug labiau išplėtotos humanitarinės pagalbos ir vystymosi sąsajos ir diegiama 
daugiau įvairių veiksmingo ir koordinuoto poreikių vertinimo ir analizės priemonių, kurias 
plėtojant ES atliko svarbų vaidmenį pagal Didįjį susitarimą. 

Antra, rodysiu veiksmingo pagalbos teikimo pavyzdį: bus pereita prie labiau strateginės 
daugiametės paramos humanitarinės pagalbos organizacijoms. Šioje srityje remsiu 
papildomas bandomąsias partnerystes su įvairiais humanitariniais partneriais, kad būtų 
įgyvendinti pagrindiniai Didžiojo susitarimo įsipareigojimai, kartu užtikrinant aukštus 
kontrolės ir patikinimo dėl ES lėšų naudojimo standartus. Be to, užtikrinsiu, kad atliekant 
būsimą esminę reguliarią Komisijos bendrojo partnerystės susitarimo su humanitarinės 
pagalbos NVO partneriais peržiūrą daugiau dėmesio būtų skiriama veiklos rezultatams, taip 
darant teigiamą poveikį veiksmingumui ir efektyvumui laikantis Didžiojo susitarimo 
įsipareigojimų. 

Trečia, prisidėsiu prie paramos vietos ir nacionalinėms reagavimo pajėgoms, pavyzdžiui, 
remdamas nacionalines ir vietos nelaimių rizikos mažinimo strategijas, taip pat vietos 
išankstinių veiksmų sistemas, skatindamas įtraukti vietos organizacijas į šalių koordinavimo 
mechanizmus ir remdamas vietos veikėjus kaip ES humanitarinės pagalbos partnerių 
vykdomąsias organizacijas.  
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Galiausiai, kur įmanoma, skatinsiu aktyviau naudoti informacija apie riziką grindžiamą 
programavimą ir prognozėmis grindžiamą finansavimą, siekiant nustatyti įrodymais pagrįsto 
pasirengimo ir išankstinių veiksmų prioritetus. Šioje srityje remsiuosi didele pažanga, 
padaryta siekiant į ES finansuojamus humanitarinius projektus įtraukti pasirengimo 
nelaimėms veiklą. 

Siekdamas kuo labiau padidinti lėšas, tiesiogiai gaunamas žmonių, kuriems reikia pagalbos, 
kartu su ES valstybėmis narėmis ir kitais paramos teikėjais skatinsiu formuoti bendras 
pozicijas pagrindiniais strateginiais ir su efektyvumu susijusiais klausimais, pvz., 
administracinių ir paramos išlaidų mažinimo, įgaliojimų supaprastinimo ir didesnės pagalbos 
organizacijų sąveikos. 

 

4. Atsparumas, klimato kaita ir nelaimių rizikos mažinimas  

Klimato kaita yra vienas iš svarbiausių XXI a. pasaulinių žmonijos iššūkių, nes 
augantys pavojai, pažeidžiamumo mastas ir reagavimo išlaidos kelia grėsmę, jog bus 
tokių padarinių, į kuriuos dabartinė humanitarinės pagalbos sistema nebus pajėgi 
veiksmingai reaguoti. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, nepaprastai svarbu prisitaikyti 
ir padidinti vietos nelaimių rizikos mažinimo pajėgumą, kad vykdant humanitarinės 
pagalbos, atkūrimo ir vystymosi veiksmus būtų geriau atsižvelgiama į riziką, įskaitant 
su klimato kaita susijusią riziką.  

Kokių priemonių ketinate Jūs, kaip Komisijos narys, imtis, kad būtų panaikintas 
atotrūkis tarp ES humanitarinės pagalbos ir vystymosi priemonių ir subjektų, kad būtų 
stiprinamas vietos atsparumas (konkrečiai, atsparumas klimato kaitai) ir remiami 
bendruomeniniai mechanizmai, apimantys nelaimių rizikos mažinimą ir pasirengimą 
ekstremalioms situacijoms, kad būtų skatinama rizikos duomenimis pagrįsta politika ir 
užtikrinamas veiksmingas ES pagalbos naudojimas?  

Neįmanoma paneigti, kad gaivalinės nelaimės dėl klimato kaitos pasidarė stipresnės ir 
sudėtingesnės. Moksliniai duomenys patvirtina, kad net jei visuotinis atšilimas neviršytų 
1,5 – 2 laipsnių, didelis poveikis bus juntamas visame pasaulyje. 

Gamtiniai pavojai dažnai būna nuspėjami ir pasikartojantys. Remdamasi ES vystymosi, 
klimato kaitos ir aplinkos apsaugos politika, ES turėtų užtikrinti, kad šie pavojai nevirstų 
nelaimėmis: skirti daugiau dėmesio klimato kaitos prevencijai, pasirengimui ir prisitaikymui 
prie jos. Investicijos į šias sritis ne tik gelbsti gyvybes, bet ir ekonomiškai atsiperka: skyrus 
vieną eurą prevencijai, sutaupoma nuo trijų iki septynių eurų, kurie būtų skiriami reagavimo 
operacijoms.  

Tačiau kartu reikėtų tikėtis daugiau ekstremalių meteorologinių reiškinių (pvz., atogrąžų 
ciklonų, potvynių ir sausrų), taip pat užkrato pernešėjų platinamų ligų, kaip antai maliarijos ar 
dengės karštligės atvejų. Tai, savo ruožtu, veikiausiai padidins humanitarines problemas, su 
kuriomis susiduria daug viso pasaulio šalių ir regionų, tokių kaip, pavyzdžiui, Sahelis, 
Somalio pusiasalis ir Afganistanas. Labiausiai tikėtina, kad problemų kils dėl didesnio maisto 
stygiaus, vandens trūkumo ir kintančio kritulių kiekio, taip pat dėl nelaimių, kurios seka iš 
karto viena po kitos ir (arba) nutinka tose vietovėse, kuriose anksčiau tokių įvykių nebuvo 
(pvz., ciklonai „Idai“ ir „Kenneth“ Mozambike). Vien humanitarinės pagalbos sistema negali 
patenkinti poreikių, kilusių dėl šių problemų. Akivaizdu, kad humanitarinė pagalba negali 
pakeisti ilgalaikių politinių ir vystymosi sprendimų, kurie gyvybiškai reikalingi krizės 
ištiktiems žmonėms. Todėl didinti atsparumą reiškia naudoti visas esamas priemones, 
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stengiantis, kad jos kuo labiau papildytų viena kitą, kaip reikalaujama pagal Darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytą integruotą požiūrį.  

Europos Sąjunga savo teritorijoje jau įgijo vertingos patirties derindama nelaimių prevencijos 
ir rizikos valdymo politiką. Klimato, aplinkos, sanglaudos ir regioninės plėtros, žemės ūkio ir 
kaimo plėtros, mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos sritys turi veikti kartu ir užtikrinti, kad 
prevencija ir pasirengimas būtų įtraukti į mūsų platesnio masto strategiją, kuria siekiama 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją sušvelninti. Įsipareigoju glaudžiai bendradarbiauti su 
kitais už šių sričių politiką atsakingais Komisijos nariais, siekiant nustatyti integruotus 
metodus ir koordinuoti esamas, jiems įgyvendinti reikalingas priemones. Be kita ko, tai 
parama ekonomiškai veiksmingiems gamtos procesais paremtiems nelaimių rizikos mažinimo 
ir atsparumo didinimo sprendimams, kaip antai apsaugai nuo potvynių ir pakrančių zonos 
apsaugai, vandens valdymui ir aprūpinimui maistu, laikantis Europos žaliojo kurso. Taip pat 
užtikrinsiu, kad būtų sukurtas ekstremaliųjų situacijų valdymo žinių tinklas, siekiant pagerinti 
ES veiklą kiekvienu nelaimių valdymo ciklo etapu (prevencijos, pasirengimo ir reagavimo), 
dalytis žiniomis, skatinti mokslinius tyrimus, inovacijas ir kurti bendrą nelaimių prevencijos 
ir pasirengimo joms kultūrą. Pagaliau, taikydami įrodymais grindžiamą politiką, galime dar 
labiau prisidėti prie tvarių investicijų didinimo ir teikti praktinę paramą partneriams, kad būtų 
pasiektas optimalus prevencijos ir pasirengimo lygis.  

Humanitarinės pagalbos srityje ypač svarbu didinti pažeidžiamų bendruomenių atsparumą ir 
jų pasirengimą ištverti sukrėtimus bei įtampą. Siekdama Europos Parlamento nurodytų tikslų, 
ES turės sistemingai taikyti humanitarinės pagalbos ir vystymosi sąsajų metodą, kuris buvo 
pradėtas taikyti 2017 m. ir sustiprintas 2018 m. Remsiu konkrečius su konkrečiomis 
aplinkybėmis susijusius veiksmus, grindžiamus informacijos apie riziką, priežastis ir 
atsparumo veiksnius analize, kuriuos kartu vertins humanitarinės pagalbos ir vystymosi 
srities veikėjai. 

Kartu su už tarptautinę partnerystę atsakinga Komisijos nare taip pat sieksiu kuo labiau 
padidinti esamų humanitarinės pagalbos ir vystymosi priemonių papildomumą ir sinergiją, 
kad jomis būtų galima geriau prisidėti prie krizių užbaigimo stiprinant atsparumą vietose, 
remiant bendruomeninius mechanizmus ir skatinant vystymąsi. Šiuo atžvilgiu visomis 
jėgomis sieksiu, kad visais mūsų veiksmais būtų siekiama atsparumo, ir užtikrinsiu glaudesnį 
ES šios srities bendradarbiavimą su daugiašaliais ir dvišaliais partneriais. Be abejo, aiškiai 
pasiskirsčius darbus užtikrinama, kad būtų laikomasi ir humanitarinės pagalbos, ir vystomojo 
bendradarbiavimo įgaliojimų bei opių abiejų sričių aspektų. 

 

5. Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos   

Kai buvo minimos 10-sios 2007 m. Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos 
metinės, Jūsų pirmtakas patvirtino, kad konsensusas aktualus. Ar Jūs taip pat 
pavirtintumėte, kad konsensusas tebegalioja kaip ES humanitarinės pagalbos gairių 
dokumentas?  

Ar galėtumėte nurodyti, kokių konkrečių priemonių ketinate imtis, siekdamas 
užtikrinti, kad ES ir jos valstybės narės veiksmingai jį įgyvendintų? Ar galėtumėte 
paaiškinti, kokį vaidmenį numatote Parlamentui šio įgyvendinimo stebėjimo procese? 

Patvirtinu, kad Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos ir toliau yra ES 
humanitarinės pagalbos pagrindas. Per pastarąjį dešimtmetį jis konsolidavo ES institucijų ir 
valstybių narių įsipareigojimus pateikti principingą ES atsaką į humanitarines krizes. Tai 
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buvo pamatinis dokumentas, nuo to laiko šie įsipareigojimai įtraukti į atitinkamus ES 
lygmeniu priimtus teisės ir politikos aktus. Įgyvendinus konsensusą buvo pagerinta ES 
humanitarinės pagalbos kokybė, geriau koordinuojami ES ir jos valstybių narių veiksmai ir 
padidėjo humanitarinių ir vystymosi pastangų darna. Todėl sieksiu, kad Europos konsensuso 
dėl humanitarinės pagalbos galiojimas būtų patvirtintas politiniu lygmeniu, atsižvelgiant į 
šiandienos humanitarines problemas.  

Svarbus ne tik politinio lygmens pritarimas, bet ir tai, kad visos konsensuso šalys ir toliau 
liktų įsipareigojusios užtikrinti jo pavertimą konkrečiais vietos masto veiksmais, naudingais 
nelaimės ištiktiems žmonėms. Sieksiu, kad konsensusas būtų įgyvendinamas konkrečiais 
veiksmais ir užtikrinama, kad: pirma, ES pasiektų geresnių rezultatų, daugiau dėmesio 
skirdama tokiems politikos prioritetams, kaip priverstinis gyventojų perkėlimas, tarptautinė 
humanitarinė teisė ar klimato kaitos poveikis; antra, ES veiktų bendrai, taikydama 
integruotą požiūrį ir naudodama sąsajas, taip pat gerindama koordinavimą su valstybėmis 
narėmis; trečia, ES pasiektų daugiau, naudodama ES humanitarinės pagalbos biudžetą, kitas 
ES priemones (pavyzdžiui, Kaimynystės ir vystomojo bendradarbiavimo priemonės 
atsparumo komponentą) ir glaudžiau koordinuotų finansavimą ir darbo pasidalijimą su 
valstybėmis narėmis. Visa tai turėtų padidinti ES bendrą poveikį vietos lygmeniu ir suteikti 
naudos nelaimės ištiktiems žmonėms. 

Europos Parlamentas atliko svarbų vaidmenį pabrėždamas konsensuso svarbą ir skatindamas 
jį veiksmingai įgyvendinti. Pasiūlysiu Europos Parlamentui kasmet teikti naujausią 
informaciją apie konsensuso įgyvendinimą vykdant tam skirtą struktūrinį dialogą. 


