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1. Competențe generale, angajament european și independență personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante pentru a deveni comisar și a promova interesul general european, îndeosebi în 
domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume vă motivează? Care va fi 
contribuția dumneavoastră la promovarea agendei strategice a Comisiei? Cum 
intenționați să puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o 
perspectivă de gen în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră?  

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și 
cum ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră 
trecute, actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor 
dumneavoastră în cadrul Comisiei?  

 
Am avut privilegiul de a lucra timp de peste un sfert de secol în domeniul promovării 
valorilor europene, a stabilității, a păcii și a democrației. În cea mai mare parte a acestei 
perioade, am colaborat strâns cu instituțiile UE. În ultimii trei ani, am fost Reprezentantul 
permanent al Republicii Slovenia pe lângă UE. Anterior, am fost secretar de stat pentru 
Afaceri europene în patru guverne. În această calitate am condus, de asemenea, Biroul 
guvernamental pentru afaceri europene și, în cursul președinției slovene din 2008, am 
coordonat activitatea tuturor departamentelor guvernamentale. Datorită acestei experiențe, am 
avut privilegiul de a reprezenta Consiliul în Parlamentul European și îmi amintesc cu plăcere 
de schimburile de idei pe care le-am avut cu distinșii deputați în cursul dezbaterilor tematice 
și al timpului afectat întrebărilor. Cu această ocazie, am reprezentat un interes general și nu 
un anumit interes național și am înțeles valoarea relației transparente și respectuoase dintre 
cele două instituții. 
 
De asemenea, am o experiență solidă de lucru în domeniul drepturilor omului și al apărării 
democrației și valorilor democratice. Am fost reprezentantul Sloveniei la Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și am prezidat Consiliul permanent al acestei 
organizații în 2005, contribuind la reducerea diferențelor dintre Est și Vest în multe domenii. 
Ulterior am ocupat, pe parcursul a două mandate, postul de director al Biroului pentru 
Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE, supraveghind activitatea a peste 
150 de femei și bărbați dedicați misiunii de a sprijini guvernele și societatea civilă, de la 
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Vancouver la Vladivostok, în eforturile acestora de a promova democrația, statul de drept, 
drepturile omului, toleranța și nediscriminarea. În această calitate am colaborat în mod 
regulat cu Parlamentul European, în special în domeniul promovării în întreaga lume a 
alegerilor democratice. 
 
Nu în ultimul rând, am avut privilegiul de a participa la lucrările Convenției din 2002 și 2003 
privind viitorul Europei, unde am colaborat cu mulți oameni de o deosebită valoare, femei și 
bărbați, pentru a defini direcția către care se va îndrepta UE în viitor. Intenționez să mă bazez 
pe experiența dobândită prin participarea la lucrările Convenției din 2002 și 2003 privind 
viitorul Europei, în activitatea pe care o vor desfășura în cadrul acestei Comisii. Prin urmare, 
aștept cu interes să fructific această experiență cu ocazia discuțiilor despre următoarea 
conferință privind viitorul Europei. 
 
Consider că experiența mea profesională și calificările mele mă vor ajuta să contribui, alături 
de președinte și de întregul colegiu al comisarilor, la promovarea interesului general european 
și la îndeplinirea priorităților Uniunii. 
 
Ce anume vă motivează? 
 
Este o aberație faptul că în lumea noastră modernă, conectată și avansată tehnologic, aproape 
130 de milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară. În întreaga lume, inclusiv în 
Europa, viețile și mijloacele de subzistență a milioane de oameni sunt deja expuse riscului din 
cauza dezastrelor naturale, iar criza climatică nu va face decât să înrăutățească această 
situație. Pentru a răspunde provocărilor diverse cu care ne confruntăm, avem nevoie mai mult 
ca niciodată de abordări integrate, care să reunească resursele și competențele unui mare 
număr de comunități de politici și de părți interesate diferite. Salut oportunitatea de a 
participa la eforturile de elaborare a răspunsului UE la aceste provocări, colaborând strâns cu 
ceilalți comisari. Atunci când voi privi retrospectiv după cinci ani, aș vrea să constat că 
munca noastră a dat roade, că am lăsat în urma noastră mai puțină suferință și mai multe 
societăți, comunități și persoane reziliente, un mediu natural mai sănătos și mai rezilient și 
europeni care cred în viitor. 
 
Care va fi contribuția dumneavoastră la promovarea agendei strategice a Comisiei? 
 
Ajutorul umanitar este un element esențial al răspunsului Europei la crize și dezastre, întrucât 
ajută victimele, stabilizează societățile gazdă, ilustrează poziția de lider a Europei și creează 
coaliții bazate pe valorile europene. Voi colabora cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele și 
cu alți comisari pentru a elabora o abordare integrată, care să asigure faptul că politica 
umanitară, cea de dezvoltare, cea de securitate și alte politici, precum cele privind clima și 
mediul, funcționează bine împreună. Acest lucru este necesar pentru ca ajutoarele de urgență 
și soluțiile pe termen mai lung să fie mai bine adaptate la crizele din ce în ce mai lungi și mai 
grave și pentru ca ajutoarele să fie acordate în mod mai eficace și mai eficient. Trebuie să ne 
asigurăm că asistența este adaptată la nevoile beneficiarilor specifici, inclusiv ale femeilor și 
copiilor, care sunt deosebit de vulnerabili în situații de criză. 
 
Voi supraveghea acțiunile coordonate în materie de răspuns la situații de criză și de 
gestionare a crizelor. Voi insista, în special, asupra întăririi rolului îndeplinit de Centrul de 
coordonare a răspunsului la situații de urgență ca centru operațional unic care gestionează 
răspunsul rapid și eficace al UE la o gamă largă de crize, atât în Europa, cât și în lume. Voi 
analiza modul în care Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență poate fi mai 
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bine pregătit, apelând la capacități specializate, astfel încât acesta să reacționeze rapid și 
eficace la amenințările noi și emergente, inclusiv la urgențele cu impact puternic și cu 
probabilitate scăzută de producere. 
 
Voi analiza, de asemenea, modul în care Europa poate preveni mai eficient situațiile de 
urgență și se poate pregăti mai bine pentru acestea. Intenționez să lucrez în strânsă colaborare 
cu colegii mei responsabili pentru mediu, oceane, climă și toate portofoliile care includ 
investiții în Europa și în străinătate, pentru a ne asigura că inversăm efectele crizei mediului 
și climei și că întărim reziliența mediului nostru natural și a societăților noastre. Voi sprijini 
statele membre în elaborarea strategiilor naționale și locale privind riscurile de dezastre, dacă 
acestea nu există deja, și pentru îmbunătățirea accesului la sistemele de alertă timpurie. 
 
Voi colabora cu statele membre pentru a mă asigura că dispunem de numărul și tipul adecvat 
de active pentru a valorifica întregul potențial al mecanismului UE de protecție civilă, care a 
fost recent întărit. 
 
Prin urmare, intenționez să contribui la îndeplinirea întregii game de priorități stabilite de 
președinta aleasă și consider că pot aduce o contribuție deosebită la edificarea unei Europe 
mai puternice pe plan internațional și la Pactul ecologic european. 
  
Cum intenționați să puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o 
perspectivă de gen în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? 
  
În conformitate cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, mă angajez 
să urmăresc înlăturarea inegalităților și să promovez egalitatea dintre bărbați și femei în toate 
activitățile din domeniul meu de responsabilitate. Voi urma exemplul președintei alese von 
der Leyen, care a plasat egalitatea de gen printre prioritățile de pe ordinea sa de zi și s-a 
angajat să formeze o echipă pe deplin echilibrată din punctul de vedere al genului; intenționez 
să pun în aplicare același principiu atunci când îmi voi forma cabinetul. 
 
În activitatea mea, voi adera pe deplin la inițiativa No-Women-No-Panel, lansată în martie 
2018. Voi continua eforturile deja depuse de Uniunea Europeană pentru a răspunde nevoilor 
fetelor și femeilor, atât în domeniul umanitar, cât și în cel al răspunsului la situații de urgență, 
și voi intensifica aceste eforturi. 
 
Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și 
cum ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră 
trecute, actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor 
dumneavoastră în cadrul Comisiei? 
 
Mă angajez pe deplin ca, de îndată ce voi fi numit în funcție, să respect neabătut obligațiile 
prevăzute de tratat privind independența, transparența, imparțialitatea și disponibilitatea, 
definite la articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 245 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
 
Dacă voi fi confirmat, voi respecta cu scrupulozitate obligația de a acționa în interesul 
european și de a nu accepta instrucțiuni de la niciun guvern sau altă entitate. De asemenea, 
voi respecta Codul de conduită al membrilor Comisiei Europene și dispozițiile acestuia 
privind conflictele de interese. Declarația mea de interese este completă și accesibilă 
publicului și o voi actualiza rapid dacă apar modificări. 
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2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European  
 
Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în Colegiul comisarilor? 
 
În primul rând, intenționez să acționez în calitate de membru dedicat al colegiului. Cred cu 
fermitate într-o Comisie care acționează ca un organism colegial, în care toți membrii pot și 
vor contribui la obținerea de rezultate împreună, și în care discuțiile și dezbaterea duc la 
adoptarea unor decizii adecvate și transparente, în interesul cetățenilor europeni. 
 
În calitate de comisar pentru gestionarea crizelor, consider că îmi revin atât rolul de a 
conduce activitățile Comisiei în ceea ce privește ajutorul umanitar și protecția civilă, cât și un 
rol de coordonare a gestionării crizelor în sens mai larg, colaborând strâns cu președintele, cu 
Înaltul Reprezentant/vicepreședintele și cu alți comisari. 
 
Vor exista crize în care va trebui să mobilizăm diferite instrumente, atât interne, cât și 
externe, pentru a răspunde rapid și eficient. Epidemia de Ebola și crizele din Siria sau Sahel 
sunt doar câteva exemple care demonstrează cât de important este acest lucru. Pentru a le 
soluționa în mod eficace, trebuie să acordăm rapid un ajutor umanitar care salvează vieți. Pe 
lângă aceasta, trebuie să concepem și să gestionăm în mod eficace asistența pentru dezvoltare 
pentru a face față provocărilor pe termen mediu și lung. Nu în ultimul rând, trebuie să 
colaborăm, de asemenea, cu partenerii noștri internaționali pentru a soluționa cauzele 
profunde ale crizelor. În calitate de coordonator UE al răspunsului la situații de urgență, 
consider că rolul meu este de a coordona și de a supraveghea un răspuns european rapid și 
eficace la o criză imediată, utilizând toate instrumentele disponibile și lucrând la reunirea 
tuturor politicilor și acțiunilor relevante pentru a face față consecințelor pe termen mediu și 
lung ale acestora și, în primul rând, pentru a le preveni. În acest scop, intenționez să 
colaborez strâns cu alți comisari atunci când va trebui să răspundem unei crize și voi colabora 
cu întregul colegiu pentru a ajunge la o perspectivă comună asupra modului de asigurare a 
unei pregătiri efective în caz de dezastre, în general, inclusiv în contextul eforturilor noastre 
individuale și colective de a asigura îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite. 
 
Consider că este deosebit de important să colaborăm îndeaproape cu colegii responsabili 
pentru prevenirea și adaptarea la schimbările climatice, precum și pentru mediu și oceane. 
 
Voi colabora strâns cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele și cu alți comisari responsabili 
pentru relațiile externe, pentru a asigura complementaritatea între acțiunile noastre, astfel 
încât să lucrăm în mod coordonat, eficace și eficient și să proiectăm imaginea unei Uniuni 
Europene puternice pe scena mondială. Contez, de asemenea, pe sprijinul lor pentru a-mi 
respecta angajamentul ferm de a nu mă abate de la obiectivele și principiile specifice ale 
ajutorului umanitar, în special neutralitatea, imparțialitatea și independența acestuia față de 
obiectivele politice, economice, militare sau de altă natură. Obiectivul meu va fi, de 
asemenea, de a mobiliza, atunci când este necesar și posibil, prestigiul diplomatic al UE 
pentru a promova respectarea dreptului internațional umanitar, în special siguranța 
lucrătorilor umanitari și accesul umanitar neîngrădit. 
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În ce sens v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și 
pentru acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? 
 
Angajamentul față de Parlamentul European este foarte important pentru mine. Consider că 
activitatea mea este un dialog continuu cu dumneavoastră și, dacă voi fi confirmat, voi fi la 
dispoziția dumneavoastră pentru a raporta în mod regulat cu privire la activitățile mele și la 
cele ale departamentului pe care îl voi conduce. Intenționez să mă bazez pe principiile 
directoare ale deschiderii, încrederii reciproce, eficienței și schimbului periodic de informații. 
Îmi propun să organizez reuniuni periodice de dialog cu comisiile Parlamentului, în 
conformitate cu orientările politice ale președintei alese Von der Leyen. Îmi voi face timp 
pentru a participa la toate celelalte reuniuni relevante ale comisiilor și la discuțiile din cadrul 
trilogului. Voi asigura implicarea comisiilor competente în toate evoluțiile majore înregistrate 
în domeniul meu de responsabilitate. 
 
Ce angajamente specifice sunteți pregătit să vă asumați pentru a asigura o transparență 
sporită și o cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile 
Parlamentului și a da curs solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește 
inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți aceleași informații 
și documente Parlamentului și Consiliului? 
 
Mă angajez să asigur o mai mare transparență în activitatea legislativă a UE și intenționez să 
pun în aplicare pe deplin dispozițiile Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisie și ale Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. 
 
Mă angajez, de asemenea, să respect în relațiile cu serviciile aflate sub responsabilitatea mea 
principiile loialității, încrederii, transparenței, fluxului bidirecțional de informații și asistenței 
reciproce. Mă voi asigura, în mod special, că președinții comisiilor parlamentare competente 
sunt informați cu regularitate, voi comunica direct cu membrii comisiilor și voi fi disponibil 
pentru a participa la reuniunile bilaterale. Mă voi asigura, de asemenea, că Parlamentul 
European este informat în mod regulat, în special înaintea evenimentelor majore și în etapele 
principale ale negocierilor internaționale purtate în domeniile mele de responsabilitate. 
 
Președinta aleasă von der Leyen sprijină dreptul de inițiativă al Parlamentului European. 
Potrivit angajamentului său, Comisia pe care o va conduce va da curs, printr-un act legislativ, 
rezoluțiilor parlamentare adoptate de o majoritate de deputați, cu respectarea deplină a 
principiilor proporționalității, subsidiarității și mai bunei legiferări. Subscriu pe deplin la 
acest obiectiv. Ca parte a angajamentului viitorului colegiu de a dezvolta parteneriatul cu 
Parlamentul European, voi conlucra cu Parlamentul în fiecare etapă a dezbaterii rezoluțiilor 
în conformitate cu articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 
Mă angajez să colaborez strâns cu comisiile parlamentare competente și să fiu activ și prezent 
în procesul de pregătire a rezoluțiilor prevăzute la articolul 225 din TFUE. Cred cu tărie că 
acest lucru va îmbunătăți dialogul și va promova încrederea și un sentiment de colaborare la 
realizarea unui obiectiv comun. 
 
Sunt pe deplin conștient de faptul că furnizarea de informații și documente este un aspect 
esențial al dezvoltării parteneriatului dintre Parlamentul European și Comisie. Prin urmare, 
mă angajez să pun în aplicare pe deplin dispozițiile relevante ale Acordului-cadru dintre cele 
două instituții și ale Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. Tratatul de la 
Lisabona stabilește egalitatea dintre Parlament și Consiliu în calitate de colegiuitori și mă voi 
asigura că acest lucru este respectat prin modul de comunicare a informațiilor din domeniile 
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mele de responsabilitate, și anume, în același timp și în condiții de egalitate cu Consiliul, ori 
de câte ori competențele acestor instituții sunt egale. 
 
 
Întrebări din partea Comisiei pentru dezvoltare 

1. Ajutor umanitar și managementul crizelor  

Nevoile umanitare capătă amploare rapid, la nivel mondial, în mare parte din cauza 
conflictelor, dar și din cauza impactului dezastrelor naturale, și, de asemenea, deoarece 
„crizele devin mai grave, mai complexe și mai îndelungate”. În paralel, evoluțiile din 
domeniul acțiunii externe a UE au evidențiat necesitatea unei mai mari 
complementarități, coerențe și consecvențe între politicile externe. În scrisoarea 
dumneavoastră de misiune vi se solicită să „colaborați cu alți comisari pentru a dezvolta 
o abordare integrată, asigurându-vă că politica umanitară, politica pentru dezvoltare, 
politica de securitate și alte politici conlucrează pentru a corela mai bine soluțiile de 
urgență și soluțiile pe termen mai lung”.  

În opinia dumneavoastră, care sunt principalele probleme legate de ajutorul umanitar 
și cum veți lucra dumneavoastră, în calitate de comisar, pentru a le soluționa și pentru a 
vă asigura că ajutorul umanitar al UE rămâne un domeniu de politică separat, ghidat 
de necesități și de principiile umanitare ale umanității, neutralității, imparțialității și 
independenței, și că nu este determinat de obiective de politică externă?  

Având în vedere contextul în care ajutorul umanitar și gestionarea crizelor vor funcționa în 
următorii cinci ani, consider că trei provocări majore ies în evidență. 

În primul rând, dezastrele provocate de om durează mai mult, sunt mai complexe și 
afectează mai direct UE. Crizele de lungă durată au devenit o regulă, durata medie a crizelor 
umanitare fiind în prezent de nouă ani. Multe conflicte au repercusiuni regionale dramatice, 
cu efecte directe asupra accesului la ajutorul umanitar, asupra protecției populațiilor afectate 
și asupra securității lucrătorilor umanitari, cu încălcarea flagrantă a dreptului internațional 
umanitar. De asemenea, crizele umanitare apar mai frecvent în vecinătatea UE, de exemplu în 
Ucraina sau Libia, având un impact direct asupra UE, cum ar fi strămutarea forțată și migrația 
neregulamentară din Siria, Afganistan sau Irak. Prin urmare, numărul persoanelor care au 
nevoie de asistență umanitară este în continuă creștere. Finanțarea necesară pentru acoperirea 
acestor nevoi este estimată la aproape 20 de miliarde EUR pe an. Dat fiind că UE este unul 
dintre principalii donatori umanitari și factori de intervenție în situații de urgență, ne vom 
confrunta cu provocarea de a face mai mult pentru mai multe persoane și de a utiliza resursele 
disponibile într-un mod mai eficient. 

În al doilea rând, din cauza schimbărilor climatice, dezastrele naturale sunt din ce în ce 
mai intense și mai vaste. Uraganul Dorian, secetele din Cornul Africii sau inundațiile din 
Iran sunt doar câteva exemple de astfel de dezastre. Costul uman al dezastrelor naturale din 
ultimul deceniu este estimat la 67 000 de pierderi de vieți omenești pe an, la care se adaugă 
aproape 70 de milioane de persoane care au fost rănite, au rămas fără adăpost sau au nevoie 
de asistență de urgență. Europa nu este ferită. Din 2010, dezastrele naturale au provocat, în 
medie, daune anuale de peste 13 miliarde EUR doar în Europa. Faptul că țările din nordul 
Europei s-au confruntat cu o secetă persistentă care a dus la incendii forestiere devastatoare în 
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doi ani consecutivi ne reamintește în mod brutal că schimbările climatice transformă 
modelele de risc într-un ritm accelerat. Acesta este un argument în plus în favoarea Pactului 
ecologic european, care ar contribui la atenuarea schimbărilor climatice atât în Europa, cât și 
în restul lumii, asigurând, totodată, faptul că societățile sunt mai reziliente și mai în măsură să 
se adapteze la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice.  

În al treilea rând, numărul de persoane obligate să își părăsească locuințele este cel mai 
ridicat de la al Doilea Război Mondial. În prezent, peste 70 de milioane de persoane sunt 
strămutate forțat. În fiecare minut sunt strămutate încă treizeci și unu de persoane . Deși 
conflictele reprezintă în continuare principala cauză a strămutării, schimbările climatice 
obligă tot mai mulți oameni să își părăsească locuințele din cauza scăderii resurselor naturale, 
a posibilităților limitate de a-și asigura mijloacele de subzistență și a acutizării insecurității 
alimentare.  

Dacă nu se ia nicio măsură, până în 2050 vor fi peste 140 de milioane de persoane strămutate 
intern în Africa Subsahariană, Asia de Sud și America Latină. În timp ce 85 % din totalul 
persoanelor strămutate sunt găzduite în țări în curs de dezvoltare, unii dintre refugiați și 
migranți își croiesc drumul spre UE, fugind din calea persecuției și a condițiilor grele din 
țările de azil sau în căutarea unor oportunități economice și a unei vieți mai bune. 

În acest context, în activitatea mea de comisar pentru gestionarea crizelor, care include, 
printre altele, responsabilități în domeniul ajutorului umanitar, voi urmări trei obiective-cheie: 

În primul rând, dat fiind că ajutorul umanitar nu poate și nu ar trebui să se substituie 
unei soluții politice la un conflict, voi colabora strâns cu omologii mei din domeniile 
politicii externe, dezvoltării, vecinătății și securității pentru a mă asigura că toate 
aspectele unei crize sunt abordate în mod coerent și coordonat. Astfel cum se precizează 
în scrisoarea de misiune a președintei alese, voi promova o abordare integrată, care să asigure 
colaborarea în domeniul umanitar, al dezvoltării, al securității și al altor politici, în scopul 
corelării mai bune a soluțiilor de urgență și a soluțiilor pe termen mai lung, respectând, în 
același timp, principiile ajutorului umanitar.  

În același timp, voi acționa în mod proactiv – și în strânsă cooperare cu Înaltul 
Reprezentant/vicepreședintele și comisarii pentru relații externe — pentru a accelera 
activitățile noastre menite să asigure faptul că legătura dintre ajutorul umanitar, dezvoltare și 
securitate produce rezultate pe teren în mod eficace și eficient, implicând toate părțile 
interesate relevante. În acest sens, voi acorda o atenție deosebită necesității adaptării la 
schimbările climatice, prin consolidarea rezilienței și a gradului de pregătire al comunităților 
vulnerabile și prin consolidarea capacităților noastre de alertă timpurie.  

În al doilea rând, voi pleda ferm pentru acordarea ajutorului umanitar al UE în 
conformitate cu dreptul internațional umanitar și cu principiile umanitare. Experiența 
Comisiei arată clar că respectarea dreptului internațional umanitar și a principiilor umanitare 
este o necesitate operațională care contribuie la asigurarea accesului la asistență, la protejarea 
celor mai vulnerabile persoane și la asigurarea securității lucrătorilor umanitari. Acest aspect 
nu este negociabil: avem o datorie față de lucrătorii umanitari care își riscă viața în fiecare zi 
pentru a oferi asistență persoanelor aflate în dificultate. În aceeași ordine de idei, voi lua 
poziție atunci când se produc încălcări grave ale dreptului internațional umanitar. Voi sprijini 
organizațiile care promovează pe teren dreptul internațional umanitar în rândul părților 
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beligerante și contribuie la diseminarea principiilor sale atât în cadrul forțelor armate 
naționale, cât și al grupărilor armate nestatale. Voi colabora, de asemenea, cu colegii mei din 
colegiul comisarilor pentru a integra, pe cât posibil, dreptul internațional umanitar în 
instrumentele noastre de finanțare externă care depășesc cadrul ajutorului umanitar – cum ar 
fi consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare, realizată în cadrul politicii noastre 
de dezvoltare, sau Instrumentul european pentru pace propus. De asemenea, voi facilita 
activitățile bazate pe lecțiile învățate și pe cele mai bune practici, astfel încât să ne putem 
îmbunătăți, pornind de la abordările care funcționează cel mai bine pe teren. Voi susține 
protejarea lucrătorilor umanitari, precum și siguranța și securitatea acestora, pledând în 
permanență pentru această cauză la nivel mondial — în cadrul forurilor multilaterale și al 
contactelor bilaterale. 

În al treilea rând, voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a mă asigura că 
răspunsul nostru în situații de urgență și ajutorul nostru umanitar sunt consolidate în 
continuare. Acest lucru este indispensabil pentru ca Europa să continue să joace un rol major 
în sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Doresc să colaborez îndeaproape cu 
Parlamentul European pe această temă, nu numai datorită competențelor sale în domeniul 
bugetului UE, ci și datorită faptului că cetățenii europeni, pe care îi reprezentați, au dreptul să 
vadă impactul concret al ajutorului umanitar pe teren — un aspect susținut ferm de aproape 
90 % din cetățenii UE. Avem, atât față de cetățenii noștri, cât și față de persoanele pe care le 
sprijinim în crizele umanitare, datoria de a demonstra că fiecare euro alocat din bugetul UE în 
acest scop este cheltuit în modul cel mai eficient și cel mai eficace posibil. 

 

2. Protecția civililor / dreptul internațional umanitar  

Scrisoarea dumneavoastră de misiune subliniază în mod clar că „Europa trebuie să fie 
un susținător puternic al dreptului internațional umanitar (DIU) pe plan mondial”. Este 
clar că accesul la populațiile vulnerabile și securitatea lucrătorilor umanitari sunt 
ambele esențiale pentru furnizarea eficientă a ajutorului umanitar. Încălcările DIU și 
vizarea deliberată a civililor și a activelor civile sunt caracteristici puternice ale 
conflictelor și crizelor de astăzi și devin din ce în ce mai frecvente.  

În acest context al crizelor complexe, ce măsuri concrete veți lua, în calitate de comisar, 
pentru a vă asigura că statele și actorii nestatali înarmați respectă DIU și pentru a 
garanta protecția civililor, în special a grupurilor vulnerabile, cum ar fi fetele și femeile, 
precum și pentru a insista în continuare asupra importanței asigurării accesului 
lucrătorilor umanitari la populațiile afectate de criză, în condiții de siguranță? 

Promovarea respectării dreptului internațional umanitar, protejarea grupurilor vulnerabile — 
în special a fetelor și a femeilor — și asigurarea accesului umanitar sunt mai importante ca 
niciodată în contextul conflictelor la care asistăm în ziua de astăzi. Acesta este un domeniu în 
care voi colabora îndeaproape cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele.  

În calitate de comisar pentru gestionarea crizelor, intenționez să mă concentrez, în special, 
asupra următoarelor aspecte: 

În primul rând, voi lua poziție în mod consecvent și ferm ori de câte ori este încălcat dreptul 
internațional umanitar. În apărarea dreptului internațional umanitar, voi colabora cu toate 
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părțile care ar putea avea o influență directă asupra conflictului. Voi susține, de asemenea, 
protejarea, siguranța și securitatea lucrătorilor umanitari și din domeniul asistenței medicale, 
pledând în permanență pentru această cauză la nivel mondial, prin promovarea dreptului 
internațional umanitar în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor foruri internaționale, 
precum și în cadrul dialogurilor bilaterale cu principalele țări terțe și cu statele membre. 

În al doilea rând, prin intermediul finanțării pentru ajutor umanitar, voi sprijini în continuare 
organizațiile care au capacitatea de a colabora direct cu actorii armați de pe teren pentru a-i 
sensibiliza cu privire la dreptul internațional umanitar și a promova respectarea acestuia, 
precum și pentru a oferi sprijin acestor organizații în activităților lor de prevenire a violenței 
sexuale și de gen — indiferent dacă actorii în cauză sunt forțe armate naționale sau grupări 
armate nestatale. 

În al treilea rând, voi colabora îndeaproape cu Înaltul Reprezentant/vicepreședintele, 
încurajând și sprijinind includerea consecventă a dreptului internațional umanitar și a formării 
în domeniul problematicii de gen în activitatea tuturor misiunilor și operațiunilor relevante 
din cadrul politicii de securitate și apărare comune. De asemenea, voi promova dreptul 
internațional umanitar și prevenirea violenței sexuale și de gen prin intermediul sprijinului 
mai larg oferit de UE în sectoarele legate de securitate din mai multe țări afectate de conflicte 
sau predispuse la conflicte, în special prin Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace, 
prin Instrumentul financiar pentru pace în Africa și prin viitorul Instrument european pentru 
pace. 

Doresc ca promovarea dreptului internațional umanitar, inclusiv evidențierea încălcărilor 
grave atunci când se produc, să devină un subiect central care să fie abordat în mod regulat în 
contactele cu statele membre și țările terțe. Intenționez să raportez în mod regulat 
Parlamentului European cu privire la acest angajament. 

 

3. Punerea în aplicare a angajamentelor din cadrul „Înțelegerii majore” și al 
summitului umanitar mondial  

În 2016, în cadrul primului summit umanitar mondial, UE și statele sale membre și-au 
asumat angajamente importante pentru a reduce nevoile și a reforma sistemul de ajutor 
umanitar. Mai mult, Comisia Europeană, alături de unele dintre cele mai importante 
state donatoare, organizații umanitare și organizații neguvernamentale (ONG-uri), a 
fost, de asemenea, semnatara unei „Înțelegeri majore”, care schițează 51 de 
angajamente distincte de îmbunătățire a eficienței și eficacității ajutorului umanitar 
internațional. 

În calitate de comisar, cum vă veți asigura că UE și statele sale membre pun în aplicare 
angajamentele asumate la summitul umanitar mondial, și cum vă veți asigura că și 
Comisia își îndeplinește angajamentele din cadrul „Înțelegerii majore” (inclusiv, printre 
altele, sprijinirea unei planificări și finanțări multianuale mai consecvente, simplificarea 
finanțării umanitare sau sprijinirea respondenților de la nivel local și național)?  

În calitate de comisar pentru gestionarea crizelor, mă voi asigura că angajamentele asumate în 
cadrul summitului umanitar mondial și al „Înțelegerii majore” continuă să fie puse în 
aplicare, concentrându-mă în special asupra următoarelor domenii-cheie: 
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În primul rând, mă voi baza pe progresele înregistrate deja în vederea sporirii eficienței și a 
eficacității ajutorului. Acest lucru implică asigurarea aplicării sistematice a abordărilor 
inovatoare în furnizarea ajutorului umanitar, inclusiv prin majorări suplimentare ale 
transferurilor de numerar, prin îmbunătățirea strategiilor logistice și prin utilizarea pe scară 
mai largă a soluțiilor digitale. Este necesar, de asemenea, ca legătura dintre domeniul 
umanitar și cel al dezvoltării să fie pusă în aplicare într-un mod mult mai cuprinzător și ca 
instrumentele disponibile pentru realizarea de evaluări și analize eficace și coordonate ale 
nevoilor să fie utilizate efectiv, UE jucând un rol determinant în elaborarea acestora cadrul 
„Înțelegerii majore”. 

În al doilea rând, vom fi un exemplu în ceea ce privește ajutorul umanitar eficient, trecând la 
un sprijin multianual mai strategic acordat organizațiilor de ajutor umanitar. În acest sens, voi 
promova parteneriate-pilot suplimentare cu o serie de parteneri umanitari pentru a pune în 
practică angajamentele principale din cadrul „Înțelegerii majore”, garantând totodată 
standarde înalte de control și de asigurare cu privire la utilizarea fondurilor UE. În plus, mă 
voi asigura că viitoarea revizuire periodică majoră a Acordului-cadru de parteneriat al 
Comisiei cu ONG-urile umanitare partenere pune mai mult accentul pe performanțele 
operaționale, având astfel un impact pozitiv asupra eficienței și eficacității în conformitate cu 
angajamentele din cadrul „Înțelegerii majore”. 

În al treilea rând, voi contribui la sprijinirea factorilor de intervenție de la nivel local și 
național, de exemplu prin susținerea strategiilor naționale și locale de reducere a riscurilor de 
dezastre, precum și a sistemelor locale de acțiune timpurie, prin promovarea includerii 
organizațiilor locale în mecanismele de coordonare la nivel național și prin sprijinirea 
actorilor locali în calitate de organizații de punere în aplicare ale partenerilor umanitari ai UE.  

În sfârșit, ori de câte ori va fi posibil, voi spori utilizarea programării bazate pe cunoașterea 
riscurilor și a finanțării bazate pe prognoze pentru a acorda prioritate pregătirii bazate pe 
dovezi și acțiunii timpurii. În acest sens, mă voi baza pe progresele semnificative înregistrate 
în ceea ce privește includerea activităților de pregătire pentru dezastre în proiectele umanitare 
finanțate de UE. 

Pentru ca valoarea finanțării care ajunge direct la persoanele aflate în dificultate să fie cât mai 
mare, voi promova luarea de poziții comune împreună cu statele membre ale UE și cu alți 
donatori în legătură cu principalele aspecte strategice și legate de eficiență, cum ar fi 
reducerea costurilor administrative și de sprijin, raționalizarea mandatelor și consolidarea 
sinergiilor între organizațiile de asistență. 

 

4. Reziliența, schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre  

Schimbările climatice reprezintă una dintre principalele provocări globale ale 
umanității în secolul XXI, pentru că amenință să depășească capacitatea actuală a 
sistemului umanitar de a reacționa în mod eficace, mărind riscurile, vulnerabilitățile și 
costurile răspunsurilor în caz de dezastre. În acest context, este extrem de important să 
se adapteze și să se extindă acțiunile locale de reducere a riscurilor de dezastre (RRD) 
pentru a îngloba mai bine riscurile, inclusiv pe cele legate de climă, în acțiunile 
umanitare, de redresare și de dezvoltare.  

În calitate de comisar, ce măsuri intenționați să luați pentru a reduce distanța dintre 
instrumentele și actorii UE din domeniul ajutorului umanitar și cei din domeniul 
dezvoltării, pentru a consolida reziliența locală, mai ales la schimbările climatice, și a 
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sprijini mecanisme comunitare care să includă RRD și pregătirea pentru situații de 
urgență, pentru a promova politici bazate pe cunoașterea riscurilor și a asigura 
utilizarea eficace a asistenței UE?  

Nu se poate nega faptul că schimbările climatice au dus la creșterea intensității și a 
complexității dezastrelor naturale. Dovezile științifice confirmă faptul că, chiar dacă 
încălzirea globală poate fi limitată la 1,5-2 grade, aceasta va avea efecte semnificative 
resimțite în întreaga lume. 

Riscurile de dezastre naturale sunt adesea previzibile și recurente. Pe baza politicilor UE în 
domeniile dezvoltării, schimbărilor climatice și mediului, UE ar trebui să se asigure că aceste 
riscuri nu se concretizează, punând mai mult accentul pe prevenire, pregătire și adaptare la 
schimbările climatice. Investițiile în aceste domenii nu numai că salvează vieți, dar sunt și 
profitabile din punct de vedere economic: un euro cheltuit pentru prevenire permite să se 
economisească între trei și șapte euro care ar trebui alocați operațiunilor de răspuns.  

În același timp, ar trebui să ne așteptăm la mai multe evenimente meteorologice extreme (de 
exemplu, cicloane tropicale, inundații și secete), precum și la recrudescența bolilor cu 
transmitere prin vectori, cum ar fi malaria sau denga. La rândul lor, aceste aspecte vor 
exacerba, probabil, provocările umanitare cu care se confruntă o serie de țări și regiuni din 
întreaga lume; Sahel, Cornul Africii și Afganistan sunt doar câteva dintre acestea. În special, 
este probabil să apară provocări cauzate de insecuritatea alimentară sporită, de deficitul de 
apă și de schimbarea regimurilor de precipitații, precum și de dezastrele care se succedă rapid 
și/sau afectează zone care nu erau predispuse până acum la astfel de evenimente (de exemplu, 
cicloanele Idai și Kenneth din Mozambic). Sistemul umanitar nu poate răspunde singur 
nevoilor care decurg din astfel de provocări. Este clar că ajutorul umanitar nu poate înlocui 
soluțiile politice și de dezvoltare pe termen lung de care oamenii din zonele de criză au 
nevoie disperată. Prin urmare, consolidarea rezilienței implică utilizarea tuturor 
instrumentelor existente într-un mod mai complementar, în conformitate cu abordarea 
integrată prevăzută în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.  

Pe teritoriul său, Uniunea Europeană a dobândit deja o experiență valoroasă în ceea ce 
privește combinarea politicilor sale de prevenire a dezastrelor și de gestionare a riscurilor. 
Politicile privind clima, mediul, coeziunea și dezvoltarea regională, agricultura și dezvoltarea 
rurală, cercetarea și inovarea trebuie să acționeze concertat pentru a ne asigura că prevenirea 
și pregătirea sunt incluse în strategia noastră mai amplă de adaptare la schimbările climatice 
și de atenuare a efectelor acestora. Mă angajez să colaborez strâns cu colegii mei comisari 
responsabili de aceste politici în vederea identificării abordărilor integrate și a coordonării 
instrumentelor disponibile pentru a le susține. Acest lucru include sprijinirea unor soluții 
naturale și eficiente din punctul de vedere al costurilor, menite să reducă riscul de dezastre și 
să consolideze reziliența, de exemplu în ceea ce privește protecția împotriva inundațiilor și 
protecția zonelor costiere, gestionarea apei și securitatea alimentară, ca parte a Pactului 
ecologic european. Mă voi asigura, de asemenea, că se creează o rețea de cunoștințe pentru 
gestionarea situațiilor de urgență cu scopul de a îmbunătăți activitățile UE în fiecare etapă a 
ciclului de gestionare a dezastrelor (prevenire, pregătire și răspuns), de a face schimb de 
cunoștințe, de a stimula cercetarea și inovarea și de a dezvolta o cultură comună în materie de 
prevenire a dezastrelor și pregătire pentru dezastre. În sfârșit, prin politici bazate pe date 
concrete, putem face și mai mult pentru a asigura creșterea investițiilor durabile și pentru a 
oferi sprijin practic partenerilor în vederea ajungerii la un nivel optim de prevenire și 
pregătire.  

În contextul ajutorului umanitar, este esențial să sporim reziliența comunităților vulnerabile și 
nivelul lor de pregătire la șocuri și crize. Pentru a atinge obiectivele menționate de 
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Parlamentul European, UE va trebui să aplice în mod sistematic abordarea bazată pe legătura 
dintre domeniul umanitar și cel al dezvoltării, lansată în 2017 și consolidată în 2018. Voi 
promova acțiuni care rămân specifice contextului, care se bazează pe analize informate ale 
riscurilor, ale cauzelor subiacente și ale factorilor de reziliență și care sunt evaluate în comun 
de actorii din domeniul umanitar și din domeniul dezvoltării. 

Alături de comisarul pentru parteneriate internaționale, voi urmări, de asemenea, asigurarea 
unui nivel cât mai ridicat de complementaritate și de sinergie între instrumentele existente din 
domeniul umanitar și din domeniul dezvoltării, astfel încât acestea să poată contribui mai 
bine la încetarea crizelor prin consolidarea rezilienței la nivel local, prin sprijinirea 
mecanismelor comunitare și prin promovarea dezvoltării. În acest context, voi face tot ceea 
ce îmi va sta în putință pentru a include reziliența în toate acțiunile noastre și voi consolida 
cooperarea UE cu partenerii multilaterali și bilaterali în acest domeniu. Este de la sine înțeles 
că repartizarea clară a sarcinilor garantează respectarea mandatului și a sensibilităților atât în 
domeniul ajutorului umanitar, cât și în domeniul cooperării pentru dezvoltare. 

 

5. Consensul european privind ajutorul umanitar    

Predecesorul dumneavoastră a confirmat importanța Consensului european privind 
ajutorul umanitar din 2007 (adoptat de Comisie, Parlament și Consiliu), cu ocazia celei 
de a 10-a aniversări a acestuia.   

Ați putea reconfirma valabilitatea Consensului ca document de orientare pentru 
ajutorul umanitar al UE, schița măsurile concrete pe care intenționați să le luați pentru 
a asigura punerea în aplicare efectivă a acestuia de către UE și statele sale membre, și 
explica ce rol prevedeți pentru Parlament în monitorizarea acestei puneri în aplicare? 

Confirm menținerea Consensului european privind ajutorul umanitar drept cadru care 
orientează ajutorul umanitar al UE. În ultimii zece ani, acesta a consolidat angajamentele 
instituțiilor UE și ale statelor membre de a oferi un răspuns al UE bazat pe principii la crizele 
umanitare. Acesta a servit drept document de referință și a fost reflectat, de atunci, în actele 
juridice și de politică relevante adoptate la nivelul UE. Punerea în aplicare a Consensului a 
dus la îmbunătățirea calității ajutorului umanitar al UE, la coordonarea îmbunătățită între UE 
și statele sale membre și la coerența mai mare între eforturile umanitare și eforturile de 
dezvoltare. În consecință, voi urmări reconfirmarea valabilității Consensului european privind 
ajutorul umanitar la nivel politic și în contextul provocărilor umanitare actuale.  

Dincolo de susținerea la nivel politic, este important ca toate părțile la Consens să își mențină 
angajamentul de a asigura transpunerea sa în acțiuni concrete pe teren, de care să beneficieze 
persoanele în dificultate. Voi susține punerea în aplicare a Consensului prin acțiuni concrete 
care să asigure: în primul rând, rezultate mai bune ale UE, prin concentrarea pe o serie de 
priorități de politică, cum ar fi strămutarea forțată, dreptul internațional umanitar sau impactul 
schimbărilor climatice; în al doilea rând, rezultate obținute prin acțiunea unită a UE, prin 
abordări integrate și bazate pe legături între domenii, precum și prin coordonarea mai bună cu 
statele membre; în al treilea rând, rezultate mai extinse, prin intermediul bugetului UE 
pentru ajutor umanitar, al altor instrumente ale UE (cum ar fi componenta de reziliență a 
Instrumentului de vecinătate și de cooperare pentru dezvoltare), precum și prin coordonarea 
mai strânsă a finanțării și prin repartizarea sarcinilor cu statele membre. Toate acestea ar 
trebui să maximizeze impactul colectiv al UE pe teren și să aducă beneficii persoanelor aflate 
în dificultate. 
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Parlamentul European a jucat un rol semnificativ în sublinierea importanței Consensului și în 
promovarea punerii în aplicare efective a acestuia. Voi propune Parlamentului European 
prezentarea unor actualizări anuale privind punerea în aplicare a Consensului în cadrul unui 
dialog structurat special. 


