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1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť 

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste 
sa stali komisárom a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za 
ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Ako budete prispievať 
k návrhu strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako 
ho budete začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? 

Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla 
spochybniť plnenie vašich úloh v rámci Komisie? 

 
Mal som tú česť pracovať viac ako štvrťstoročie na presadzovaní európskych hodnôt, 
stability, mieru a demokracie. Väčšinu tohto času som veľmi úzko spolupracoval 
s inštitúciami EÚ. Posledné tri roky som bol stálym predstaviteľom Slovinskej republiky pri 
EÚ. Predtým som pracoval ako štátny tajomník pre európske záležitosti počas štyroch 
rôznych vlád. V tejto funkcii som zároveň riadil úrad vlády pre európske záležitosti a počas 
slovinského predsedníctva v roku 2008 som koordinoval prácu všetkých orgánov štátnej 
správy. Počas tohto môjho pôsobenia som mal česť zastupovať Radu v Európskom 
parlamente a rád spomínam na diskusie, ktoré som viedol s váženými poslankyňami 
a poslancami počas tematických diskusií a hodiny otázok. Zastupoval som pri tom všeobecné, 
a nie konkrétne národné záujmy, a uvedomil som si hodnotu transparentného, na vzájomnej 
úcte založeného vzťahu medzi týmito dvoma inštitúciami. 
 
Mám takisto bohaté pracovné skúsenosti v oblasti ľudských práv a obrany demokracie 
a demokratických hodnôt. Bol som predstaviteľom Slovinska pri Organizácii pre bezpečnosť 
a spoluprácu v Európe (OBSE) a v roku 2005 som predsedal jej Stálej rade. Pri tejto 
príležitosti som v mnohých oblastiach pomáhal preklenúť rozdiely medzi východom 
a západom. Neskôr som celé dve funkčné obdobia pôsobil ako riaditeľ Úradu OBSE pre 
demokratické inštitúcie a ľudské práva, kde som dohliadal na prácu viac ako 150 žien 
a mužov, ktorí odhodlane podporovali vlády a občiansku spoločnosť v ich úsilí 
o presadzovanie demokracie, právneho štátu, ľudských práv, tolerancie a nediskriminácie od 
Vancouveru až po Vladivostok. V tejto funkcii som pravidelne spolupracoval s Európskym 
parlamentom, a to najmä v oblasti presadzovania demokratických volieb na celom svete. 
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V neposlednom rade som mal česť zapojiť sa v rokoch 2002 a 2003 do činnosti Konventu 
o budúcnosti Európy, kde som spolupracoval s mnohými vynikajúcimi ženami a mužmi pri 
určovaní budúceho smerovania EÚ. Veľmi rád odovzdám tejto Komisii skúsenosti, ktoré som 
získal pri práci pre Konvent o budúcnosti Európy v rokoch 2002 a 2003. Preto sa teším, že 
tieto skúsenosti využijem a budú prínosom k diskusiám týkajúcim sa nadchádzajúcej 
Konferencie o budúcnosti Európy. 
 
Som presvedčený, že moja kvalifikácia a profesionálne skúsenosti mi pomôžu prispieť 
k všeobecným európskym záujmom a k tomu, aby sme spolu s predsedníčkou a kolégiom ako 
celkom uskutočnili priority Únie. 
 
Čo vás motivuje? 
 
Je absurdné, že v našom modernom, prepojenom a technologicky vyspelom svete takmer 
130 miliónov ľudí potrebuje humanitárnu pomoc. Po celom svete vrátane Európy sú životy 
a živobytie miliónov ľudí už teraz ohrozované prírodnými katastrofami a táto situácia sa 
z dôvodu klimatickej krízy ešte zhorší. Rozsah problémov, ktorým čelíme, si viac ako 
kedykoľvek predtým vyžaduje integrované prístupy združujúce zdroje a odborné znalosti 
veľkého počtu rôznych politických komunít a zainteresovaných strán. Vítam príležitosť, že sa 
budem môcť zapojiť do úsilia o ďalší rozvoj reakcie EÚ na tieto problémy v úzkej spolupráci 
s ostatnými komisármi. Keď sa po piatich rokoch obzriem späť, chcel by som vidieť, že sme 
niečo dosiahli, že za sebou nechávame menej utrpenia a odolnejšie spoločnosti, komunity 
a jednotlivcov; zdravšie a odolnejšie prírodné prostredie a Európanov, ktorí majú dôveru 
v budúcnosť. 
 
Ako budete prispievať k návrhu strategického plánu Komisie? 
 
Humanitárna pomoc má zásadný význam pre reakciu Európy na krízy a katastrofy, pomáha 
obetiam, stabilizuje hostiteľské spoločnosti, poukazuje na vedúce postavenie Európy a buduje 
koalície založené na európskych hodnotách. Budem spolupracovať s vysokým 
predstaviteľom/podpredsedom a ostatnými komisármi na vývoji integrovaného prístupu, 
ktorý zabezpečí, aby humanitárne, rozvojové, bezpečnostné a ostatné politiky, napríklad 
politiky v oblasti klímy a životného prostredia, fungovali spoločne. Je to potrebné s cieľom 
lepšie prepojiť núdzové opatrenia a dlhodobé riešenia pre čoraz dlhotrvajúcejšie a závažnejšie 
krízy a s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne poskytovanie pomoci. Musíme sa postarať 
o to, aby pomoc bola prispôsobená potrebám konkrétnych príjemcov vrátane žien a detí, 
ktoré sú v krízových situáciách zvlášť zraniteľné. 
 
Budem dohliadať na koordinovaný postup v oblasti reakcie na krízy a krízového riadenia. 
Predovšetkým sa zameriam na posilňovanie úlohy Koordinačného centra pre reakcie na 
núdzové situácie ako jediného operačného centra, ktoré riadi rýchlu a účinnú reakciu EÚ na 
rôzne krízy doma a po celom svete. Budem sa zaoberať tým, ako by sa Koordinačné centrum 
pre reakcie na núdzové situácie mohlo ešte lepšie pripraviť rýchlo a účinne reagovať na nové 
a vynárajúce sa hrozby, vrátane núdzových situácií so závažnými následkami, ako aj 
núdzových situácií s nízkou pravdepodobnosťou, pričom využije špecializované kapacity. 
 
Budem sa takisto zaoberať tým, ako by Európa mohla lepšie predchádzať núdzovým 
situáciám a pripraviť sa na takéto situácie. Mám v úmysle úzko spolupracovať s kolegami 
zodpovednými za životné prostredie, oceány, klímu a všetky portfóliá vrátane investícií 
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v Európe a v zahraničí, aby sa nám podarilo zvrátiť environmentálnu a klimatickú krízu 
a posilniť odolnosť nášho prírodného prostredia a našich spoločností. Budem podporovať 
členské štáty pri vypracúvaní národných a miestnych stratégií v oblasti rizika katastrof, ak ich 
ešte neprijali, a pri zlepšovaní prístupu k systémom včasného varovania. 
 
Budem spolupracovať s členskými štátmi na zabezpečovaní správneho objemu a typu aktív 
s cieľom využiť úplný potenciál novoposilneného mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. 
 
Preto mám v úmysle prispieť k celej škále priorít, ktoré stanovila zvolená predsedníčka, 
a som presvedčený, že môžem osobitne prispieť k cieľom Silnejšia Európa vo svete 
a Európsky ekologický dohovor. 
 
Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako ho budete začleňovať do všetkých oblastí 
politiky svojho portfólia? 
 
V súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie som odhodlaný sústrediť sa na 
odstraňovanie nerovností a presadzovať rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých 
činnostiach v rámci mojej zodpovednosti. Budem nasledovať príklad zvolenej predsedníčky 
von der Leyenovej, ktorá zaradila rodovú rovnosť medzi priority svojho programu 
a zaviazala sa vytvoriť plne rodovo rovnovážny tím, a preto mám aj ja v úmysle uplatniť túto 
zásadu pri vytváraní svojho kabinetu. 
 
Vo svojej práci sa budem plne pridržiavať iniciatívy No-Women-No-Panel (Ak panely, tak 
jedine s účasťou žien), ktorá sa začala v marci 2018. Budem pokračovať v úsilí, ktoré už 
Európska únia vynaložila pri uspokojovaní potrieb dievčat a žien v rámci humanitárnej 
a núdzovej reakcie, a aj naďalej ho budem rozvíjať. 
 
Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla 
spochybniť plnenie vašich úloh v rámci Komisie? 
 
Zaväzujem sa, že hneď ako budem nominovaný, budem plne dodržiavať povinnosti 
nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a dostupnosti, tak ako sú stanovené v článku 17 
ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a v článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
 
Ak budem potvrdený do funkcie, budem dôsledne dodržiavať povinnosť konať v európskom 
záujme a nebudem prijímať pokyny od žiadnej vlády ani iného subjektu. Budem takisto 
náležite dodržiavať kódex správania členov Európskej komisie a jeho ustanovenia o konflikte 
záujmov. Moje vyhlásenie o záujmoch je kompletné a verejne prístupné a budem ho 
urýchlene aktualizovať v prípade, keby došlo k akýmkoľvek zmenám. 
 
2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 
 
Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? 
 
Predovšetkým mám v úmysle konať ako plnohodnotný člen kolégia. Som pevne presvedčený, 
že Komisia musí pracovať ako kolegiálny orgán, v ktorom všetci členovia môžu a budú 
spoločne prispievať k dosahovaniu cieľov a v ktorom diskusie a debaty vedú k dobrým 
a transparentným rozhodnutiam v záujme európskych občanov. 
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Ako komisár pre krízové riadenie vidím svoju úlohu vo vedení práce Komisie v oblasti 
humanitárnej pomoci a civilnej ochrany Komisie, ako aj v koordinácii krízového riadenia 
v širšom zmysle, pričom budem samozrejme pôsobiť v úzkej spolupráci s predsedníčkou, 
vysokým predstaviteľom/podpredsedom a ostatnými komisármi. 
 
Určite sa vyskytnú krízy, v prípade ktorých budeme musieť mobilizovať rôzne vnútorné aj 
vonkajšie nástroje, aby sme reagovali rýchlo a účinne. Vypuknutie eboly, či krízy v Sýrii 
alebo regióne Sahel, sú len niekoľkými príkladmi, ktoré svedčia o tom, aká dôležitá je naša 
reakcia. Na účinné riešenie takýchto situácií musíme urýchlene použiť humanitárnu pomoc, 
aby sme zachránili ľudské životy. Popritom musíme navrhnúť a účinne riadiť rozvojovú 
pomoc na riešenie strednodobých a dlhodobých výziev. A v neposlednom rade musíme 
s našimi medzinárodnými partnermi spolupracovať pri odstraňovaní základných príčin kríz. 
Ako koordinátor EÚ pre reakcie na núdzové situácie vidím svoju úlohu v koordinácii 
a kontrole rýchlej a účinnej reakcie EÚ na okamžité krízy s použitím všetkých dostupných 
nástrojov a v práci združujúcej všetky príslušné politiky a opatrenia, ktoré slúžia na riešenie 
strednodobých a dlhodobých dôsledkov týchto kríz, a predovšetkým na ich predchádzanie. 
Preto chcem v prípade reakcie na krízu úzko spolupracovať s ostatnými komisármi a spolu 
s celým kolégiom vypracovať spoločné stanovisko k tomu, ako zabezpečiť účinnú 
pripravenosť na katastrofy vo všeobecnosti, ako aj v kontexte nášho individuálneho 
a kolektívneho úsilia zameraného na dosiahnutie cieľov Organizácie Spojených národov 
týkajúcich sa udržateľného rozvoja. 
 
Za osobitne dôležitú považujem úzku spoluprácu s kolegami zodpovednými za prevenciu 
a adaptáciu na zmenu klímy a za životné prostredie a oceány. 
 
Budem intenzívne spolupracovať s vysokým predstaviteľom/podpredsedom a ostatnými 
komisármi zodpovednými za vonkajšie vzťahy s cieľom zabezpečiť, aby sa naše činnosti 
vzájomne dopĺňali, a aby sme tak koordinovaným spôsobom dospeli k účinnej a efektívnej 
spolupráci a aby EÚ vystupovala ako silný aktér na globálnej scéne. Zároveň sa spolieham na 
to, že aj oni ma podporia v pevnom odhodlaní presadzovať osobitné ciele a zásady 
humanitárnej pomoci, najmä jej neutralitu, nestrannosť a nezávislosť od politických, 
hospodárskych, vojenských alebo iných cieľov. Mám takisto v úmysle podľa potreby 
a možnosti presadzovať diplomatický vplyv EÚ pri obhajovaní dodržiavania medzinárodného 
humanitárneho práva, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť humanitárnych pracovníkov 
a neobmedzený humanitárny prístup. 
 
V čom by podľa vás mala spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky 
a za činnosť vašich útvarov? 
 
Spolupráca s Európskym parlamentom je pre mňa veľmi dôležitá. Svoju prácu vidím 
v nepretržitom dialógu s vami a, ak budem potvrdený vo funkcii, budem vám k dispozícii 
s cieľom pravidelne podávať správy o svojej činnosti, ako aj o práci môjho oddelenia. Mám 
v úmysle riadiť sa zásadami otvorenosti, vzájomnej dôvery, efektívnosti a pravidelnej 
výmeny informácií. V súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky von der 
Leyenovej sa budem snažiť zúčastňovať sa pravidelných stretnutí, na ktorých budem viesť 
dialóg s parlamentnými výbormi. Budem k dispozícii a budem sa zúčastňovať na všetkých 
ostatných príslušných zasadnutiach výborov a trialógoch. Zabezpečím, aby sa príslušné 
výbory zapojili do každej významnej akcie v rámci mojej zodpovednosti. 
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Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, 
posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich 
z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych iniciatív? Ste 
v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravený 
poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 
 
Som odhodlaný zabezpečiť väčšiu transparentnosť v legislatívnej práci EÚ a mienim v plnej 
miere vykonávať ustanovenia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 
a Komisiou a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. 
 
Takisto sa zaväzujem uplatňovať vo vzťahoch s útvarmi v rámci mojej zodpovednosti zásady 
lojálnosti, dôvery, transparentnosti, obojsmernej výmeny informácií a vzájomnej pomoci. 
Zabezpečím najmä pravidelnú výmenu informácií s predsedami príslušných parlamentných 
výborov, budem priamo komunikovať s členmi výborov a zaistím, aby som bol k dispozícii 
na bilaterálne stretnutia. Taktiež sa postarám o to, aby bol Európsky parlament pravidelne 
informovaný, najmä pred veľkými udalosťami a v kľúčových etapách medzinárodných 
rokovaní v oblastiach, za ktoré som zodpovedný. 
 
Zvolená predsedníčka von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na 
iniciatívu. Zaviazala sa, že jej Komisia bude na uznesenia Parlamentu prijaté väčšinou 
poslancov reagovať prostredníctvom legislatívneho aktu v plnom súlade so zásadami 
proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. S týmto cieľom sa plne stotožňujem. Ako 
súčasť záväzku budúceho kolégia k prehĺbenému partnerstvu s Európskym parlamentom 
s ním budem úzko spolupracovať v každej fáze rozpravy o uzneseniach podľa článku 225 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Zaväzujem sa, že budem úzko spolupracovať 
s príslušnými parlamentnými výbormi a že budem aktívny a prítomný pri príprave uznesení 
podľa článku 225 ZFEÚ. Som pevne presvedčený, že to zlepší dialóg, posilní dôveru 
a zmysel spolupráce pri dosahovaní spoločného cieľa 
 
Plne si uvedomujem, že poskytovanie informácií a dokumentov je základným aspektom 
prehlbovania partnerstva medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Preto sa zaväzujem 
plne vykonávať príslušné ustanovenia Rámcovej dohody medzi týmito dvoma inštitúciami, 
ako aj ustanovenia Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Lisabonská zmluva 
stanovuje rovnosť Európskeho parlamentu a Rady ako spoluzákonodarcov a ja budem 
presadzovať, aby sa táto zásada dodržiavala so zreteľom na to, ako sa zdieľajú informácie 
v oblastiach v rámci mojej zodpovednosti, t. j. v rovnakom čase a za rovnakých podmienok 
ako s Radou, a to vždy, keď sú kompetencie týchto inštitúcií rovnaké. 
 
 
Otázky Výboru pre rozvoj 

1. Humanitárna pomoc a krízové riadenie 

V globálnom kontexte sme zaznamenal rýchlo rastúce humanitárne potreby, a to najmä 
v dôsledku konfliktov, ale aj v dôsledku prírodných katastrof, pričom krízy sú čoraz 
vážnejšie, zložitejšie a zdĺhavejšie. Zároveň sa v rámci vonkajšej činnosti EÚ presadzuje 
väčšia komplementárnosť, súdržnosť a konzistentnosť medzi vonkajšími politikami. Vo 
vašom poverovacom liste sa od vás žiada, aby ste spolupracovali s ostatnými komisármi 
pri vytváraní integrovaného prístupu, pričom sa zaistí spolupráca vo všetkých 
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politických oblastiach: humanitárnej, rozvojovej, bezpečnostnej a iných oblastiach 
s cieľom lepšie prepojiť naliehavé a dlhodobé riešenia. 

Čo považujete za hlavné výzvy v súvislosti s humanitárnou pomocou v nasledujúcich 
piatich rokoch a ako budete vo funkcii komisára pracovať na ich riešení a na 
zabezpečení toho, aby humanitárna pomoc EÚ zostala samostatnou oblasťou politiky, 
ktorá sa riadi potrebami a humanitárnymi zásadami ľudskosti, neutrality, nestrannosti 
a nezávislosti, a nie cieľmi zahraničnej politiky? 

Pri pohľade na prostredie, v ktorom sa počas budúcich piatich rokov bude zabezpečovať 
humanitárna pomoc a krízové riadenie, sa objavujú tri hlavné výzvy. 

Po prvé, katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou sú dlhšie a zložitejšie a postihujú EÚ 
priamejšie. Zdĺhavé krízy sa stali normou a humanitárne krízy teraz trvajú v priemere deväť 
rokov. Mnohé konflikty majú dramatické regionálne dôsledky s dominovým efektom na 
prístup k humanitárnej pomoci, ochranu postihnutého obyvateľstva a bezpečnosť 
humanitárnych pracovníkov, a to pri zjavnom porušovaní medzinárodného humanitárneho 
práva. Humanitárne krízy sa vyskytujú častejšie aj v susedstve EÚ, napríklad na Ukrajine 
alebo v Líbyi, čo má priamy vplyv na EÚ, ako napríklad nútené vysídľovanie a neregulárna 
migrácia zo Sýrie, z Afganistanu alebo Iraku. V dôsledku toho nepretržite rastie počet ľudí, 
ktorí potrebujú humanitárnu pomoc. Finančné prostriedky potrebné na pokrytie týchto potrieb 
sa odhadujú približne na 20 miliárd EUR ročne. Keďže EÚ je jedným z najväčších 
poskytovateľov humanitárnej pomoci a núdzovej pomoci, budú výzvy spočívať v tom, že 
bude nevyhnutné urobiť viac pre viac ľudí a efektívnejšie využívať dostupné zdroje. 

Po druhé, v dôsledku zmeny klímy sa zvyšuje intenzita a rozsah prírodných katastrof. 
K niekoľkým príkladom takýchto katastrof patrí Hurikán Dorian, sucho v Africkom rohu 
alebo povodne v Iráne. Odhaduje sa, že prírodné katastrofy si v poslednom desaťročí 
vyžiadali 67 000 životov ročne, pričom ďalších takmer 70 miliónov ľudí utrpelo zranenia, 
zostalo bez domova alebo potrebovalo núdzovú pomoc. Ušetrená nezostala ani Európa. Od 
roku 2010 spôsobili prírodné katastrofy každoročne iba v samotnej Európe škody v priemere 
presahujúce 13 miliárd EUR. Skutočnosť, že severoeurópske krajiny zažili pretrvávajúce 
suché obdobia, ktoré počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov spôsobili ničivé lesné požiare, 
je jasným dôkazom toho, že zmena klímy mení rizikové modely zrýchleným tempom. 
Posilňuje to význam Európskeho ekologického dohovoru, ktorý nielenže pomáha zmierňovať 
zmenu klímy doma i v zahraničí, ale zároveň zabezpečuje, aby boli spoločnosti odolnejšie 
a dokázali sa lepšie adaptovať na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy. 

Po tretie, počet osôb, ktoré boli nútené opustiť svoje domovy, je najvyšší od druhej 
svetovej vojny. Viac ako 70 miliónov osôb je dnes nútene vysídlených. Každú minútu je 
novovysídlených tridsaťjeden osôb. Aj keď sú stále hlavnou príčinou vysídľovania konflikty, 
čoraz viac ľudí je donútených opustiť svoje domovy v dôsledku so zmenou klímy z dôvodu 
ubúdania prírodných zdrojov, obmedzených možností obživy a prehlbovania potravinovej 
neistoty. 

Ak sa neprijmú žiadne opatrenia, do roku 2050 bude v subsaharskej Afrike, Južnej Ázii 
a Latinskej Amerike viac než 140 miliónov vnútorne vysídlených osôb. Zatiaľ čo 85 % 
všetkých vysídlených osôb sa nachádza v rozvojových krajinách, niektorí z utečencov 
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a migrantov sa vydávajú na cestu do EÚ v snahe uniknúť pred prenasledovaním, ťažkými 
podmienkami v krajinách azylu alebo s cieľom nájsť hospodárske príležitostí a lepší život. 

V tomto kontexte budem vo svojej práci komisára pre krízové riadenie zodpovedného okrem 
iného za humanitárnu pomoc presadzovať tri kľúčové ciele: 

Po prvé, keďže humanitárna pomoc nemôže a nemala by nahrádzať politické riešenie 
konfliktu, budem úzko spolupracovať so svojimi partnermi v oblasti zahraničnej 
politiky a portfólií rozvoja, susedstva a bezpečnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky 
aspekty krízy riešili súdržne a spoločne. Ako je uvedené v poverovacom liste zvolenej 
predsedníčky, budem presadzovať integrovaný prístup, ktorý zabezpečí, aby humanitárne, 
rozvojové, bezpečnostné a iné politiky spolupracovali s cieľom lepšie prepojiť naliehavú 
pomoc a dlhodobejšie riešenia pri súčasnom dodržiavaní zásad humanitárnej pomoci. 

Zároveň aktívne – a v úzkej spolupráci s vysokým predstaviteľom/podpredsedom 
a komisármi zodpovednými za vonkajšie vzťahy – urýchlim našu prácu na účinnom 
a efektívnom prepojení medzi humanitárnou pomocou, rozvojom a bezpečnosťou v praxi so 
zapojením všetkých príslušných zainteresovaných strán. V tomto budem venovať osobitnú 
pozornosť potrebe adaptácie na zmenu klímy, posilneniu odolnosti a pripravenosti 
zraniteľných komunít a zlepšeniu našich spôsobilostí v oblasti včasného varovania. 

Po druhé, budem sa dôrazne zasadzovať za to, aby sa humanitárna pomoc EÚ 
poskytovala v súlade s humanitárnym právom a humanitárnymi zásadami. Zo 
skúseností Komisie jasne vyplýva, že dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva 
a humanitárnych zásad je z operatívneho hľadiska nevyhnutnosťou a pomáha poskytnúť 
prístup k pomoci, chrániť najzraniteľnejšie osoby a zaistiť bezpečnosť humanitárnych 
pracovníkov. Je to bezvýhradná podmienka: dlžíme to humanitárnym pracovníkom, ktorí 
každodenne riskujú svoje životy, aby poskytli pomoc ľuďom v núdzi. V súvislosti s tým 
budem reagovať vždy, keď dôjde k závažnému porušeniu medzinárodného humanitárneho 
práva. Budem sa zasadzovať za organizácie, ktoré podporujú medzinárodné humanitárne 
právo medzi znepriatelenými stranami na mieste a pomáhajú pri šírení jeho zásad medzi 
vnútroštátnymi ozbrojenými silami a neštátnymi ozbrojenými skupinami. Zároveň budem 
s kolegami v kolégiu spolupracovať na čo najväčšom začleňovaní medzinárodného 
humanitárneho práva do našich vonkajších finančných nástrojov nad rámec humanitárnej 
pomoci, napríklad do budovania kapacít pre bezpečnosť a rozvoj v rámci našej rozvojovej 
politiky alebo do navrhovaného Európskeho mierového nástroja. Takisto budem uľahčovať 
prácu zameranú na skúsenosti a najlepšie postupy, aby sme sa mohli zlepšiť na základe toho, 
čo najlepšie funguje v danej oblasti. Budem presadzovať ochranu a bezpečnosť 
humanitárnych pracovníkov ich nepretržitým obhajovaním na globálnej úrovni – na 
multilaterálnych fórach a pri bilaterálnych kontaktoch. 

Po tretie, budem sa usilovať zabezpečiť, aby sa naše úsilie v oblasti reakcie na núdzové 
situácie a humanitárnej pomoci ďalej posilňovalo. Je to nevyhnutné, ak má Európa 
naďalej zohrávať významnú úlohu pri pomoci ľuďom v núdzi. Chcel by som v tejto oblasti 
úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, a to nielen z dôvodu jeho právomocí 
v rozpočtových záležitostiach EÚ, ale aj preto, lebo občania Európy – ktorých zastupujete – 
majú právo vidieť hmatateľný vplyv humanitárnej pomoci na mieste, čo výrazne podporuje 
takmer 90 % občanov EÚ. Sme povinní preukázať našim občanom, ako aj ľuďom, ktorých 
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podporujeme v humanitárnych krízach, že každé euro, ktoré na tento účel pochádza 
z rozpočtu EÚ, sa vynakladá čo najefektívnejšie a najúčinnejšie. 

 

2. Ochrana civilného obyvateľstva/medzinárodné humanitárne právo 

Vo vašom poverovacom liste sa jasne zdôrazňuje, že „Európa musí byť silným 
globálnym zástancom podpory medzinárodného humanitárneho práva“ (MHP). Je 
jasné, že prístup k zraniteľným skupinám obyvateľstva a bezpečnosť humanitárnych 
pracovníkov sú nevyhnutné na účinné poskytovanie humanitárnej pomoci. Porušovanie 
medzinárodného humanitárneho práva a úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo 
a civilný majetok sú v súčasnosti charakteristickými znakmi konfliktov a kríz a stávajú 
sa čoraz bežnejšími. 

Aké konkrétne kroky podniknete ako komisár v súvislosti s komplexnými krízami 
s cieľom zabezpečiť, aby štáty a ozbrojené neštátne subjekty dodržiavali medzinárodné 
humanitárne právo a s cieľom zabezpečiť ochranu civilného obyvateľstva, najmä 
zraniteľných skupín, ako sú dievčatá a ženy, a zároveň naďalej trvať na tom, že je 
dôležité zistiť bezpečný prístup humanitárnych pracovníkov k ľuďom postihnutým 
krízou? 

Presadzovanie dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, ochrana zraniteľných 
skupín – najmä dievčat a žien – a zabezpečenie prístupu k humanitárnej pomoci je v kontexte 
konfliktov, ktorých sme dnes svedkami oveľa dôležitejšie ako inokedy. Toto je oblasť, 
v ktorej budem úzko spolupracovať s vysokým predstaviteľom/podpredsedom. 

Ako komisár pre krízové riadenie mám v úmysle zamerať sa predovšetkým na tieto otázky: 

Po prvé, budem reagovať dôsledne a rozhodne vždy, keď dôjde k porušeniu medzinárodného 
humanitárneho práva. Pri obhajobe medzinárodného humanitárneho práva budem 
spolupracovať so všetkými stranami, ktoré môžu mať priamy vplyv na konflikt. Takisto 
budem presadzovať ochranu a bezpečnosť humanitárnych a zdravotníckych pracovníkov ich 
nepretržitým obhajovaním na globálnej úrovni pri presadzovaní medzinárodného 
humanitárneho práva na pôde Organizácie Spojených národov a na iných medzinárodných 
fórach, ako aj v bilaterálnych dialógoch s kľúčovými tretími krajinami a členskými štátmi. 

Po druhé, prostredníctvom nášho financovania humanitárnej pomoci budem naďalej 
podporovať tie organizácie, ktoré sú schopné spolupracovať s ozbrojenými subjektmi priamo 
na mieste s cieľom šíriť informovanosť o medzinárodnom humanitárnom práve 
a presadzovať jeho dodržiavanie, a budem podporovať činnosť týchto organizácií v oblasti 
predchádzania sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu, či sú už týmito subjektmi štátne 
ozbrojené sily alebo neštátne ozbrojené skupiny. 

Po tretie, budem úzko spolupracovať s vysokým predstaviteľom/podpredsedom pri 
povzbudzovaní a podporovaní dôsledného začlenenia medzinárodného humanitárneho práva 
a odbornej prípravy v oblasti rodovej rovnosti do práce všetkých relevantných misií 
a operácií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Podobne budem podporovať 
medzinárodné humanitárne právo a predchádzanie sexuálnemu a rodovo motivovanému 
násiliu prostredníctvom širšej podpory, ktorú EÚ poskytuje v bezpečnostných sektoroch 
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mnohých krajín zasiahnutých konfliktom alebo krajín náchylných na konflikty, najmä 
prostredníctvom nástroja na podporu stability a mieru, mierového nástroja pre Afriku 
a budúceho Európskeho mierového nástroja. 

Chcem, aby sa presadzovanie medzinárodného humanitárneho práva vrátane upozorňovania 
na závažné porušenia, keď k nim dôjde, stalo pravidelným a ústredným bodom na 
rokovaniach s členskými štátmi a tretími krajinami. Mám v úmysle pravidelne informovať 
Európsky parlament o tejto činnosti. 

 

3. Plnenie tzv. veľkej dohody (Grand Bargain) a záväzkov Svetového 
humanitárneho samitu 

V roku 2016 prijali EÚ a jej členské štáty v rámci prvého Svetového humanitárneho 
samitu (WHS) dôležité záväzky zamerané na zníženie potrieb a prispôsobenie systému 
humanitárnej pomoci. Okrem toho bola Európska komisia – spolu s niektorými 
najdôležitejšími darcovskými krajinami, organizáciami poskytujúcimi pomoc 
a mimovládnymi organizáciami (MVO) – tiež signatárom tzv. veľkej dohody (Grand 
Bargain), ktorá predstavuje 51 samostatných záväzkov na zlepšenie efektívnosti 
a účinnosti medzinárodnej humanitárnej pomoci. 

Ako zabezpečíte vo funkcii komisára, aby EÚ a jej členské štáty plnili záväzky prijaté 
na Svetovom humanitárnom samite a to, aby Komisia plnila záväzky vyplývajúce z tzv. 
veľkej dohody (okrem iných podporu viacročného plánovania a financovania 
humanitárnej pomoci, zjednodušenie financovania humanitárnej pomoci či podporu 
miestnych a národných príjemcov pomoci)? 

Ako komisár pre krízové riadenie zabezpečím, aby sa naďalej plnili záväzky prijaté na 
Svetovom humanitárnom samite a záväzky vyplývajúce z tzv. veľkej dohody, pričom sa 
zameriam najmä na tieto kľúčové oblasti: 

Po prvé, nadviažem na pokrok, ktorý sa už dosiahol pri zvyšovaní efektívnosti a účinnosti 
pomoci. To znamená zabezpečovanie systematického uplatňovania inovatívnych prístupov 
k poskytovaniu humanitárnej pomoci, a to aj prostredníctvom ďalšieho zvyšovania 
hotovostných prevodov, lepších logistických stratégií a väčšieho využívania digitálnych 
riešení. Znamená to tiež oveľa rozsiahlejšie uplatňovanie prepojenia medzi humanitárnou 
pomocou a rozvojom, ako aj zavádzanie nástrojov, ktoré sú k dispozícii na efektívne 
a koordinované posudzovanie potrieb a vypracovanie analýz, pri ktorých zohrala EÚ hlavnú 
úlohu v rámci tzv. veľkej dohody. 

Po druhé, pôjdem príkladom v oblasti účinného darcovstva tým, že sa zameriam na 
strategickejšiu viacročnú podporu pre organizácie humanitárnej pomoci. V tomto ohľade 
podporím ďalšie pilotné partnerstvá s viacerými humanitárnymi partnermi s cieľom 
realizovať hlavné záväzky tzv. veľkej dohody, a to pri zabezpečení vysokej úrovne kontroly 
a istoty týkajúcej sa využívania finančných prostriedkov EÚ. Okrem toho zabezpečím, aby sa 
nadchádzajúce veľké pravidelné preskúmanie dohody o rámcovom partnerstve medzi 
Komisiou a partnermi z humanitárnych mimovládnych organizácií viac zameralo na 
prevádzkovú výkonnosť, čo by malo pozitívny vplyv na účinnosť a efektívnosť v súlade so 
záväzkami vyplývajúcimi z tzv. veľkej dohody. 
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Po tretie, budem prispievať k podpore miestnych a vnútroštátnych subjektov poskytujúcich 
pomoc, napríklad obhajovaním národných a miestnych stratégií na znižovanie rizika 
katastrof, ako aj miestnych systémov včasnej reakcie, presadzovaním začlenenia miestnych 
organizácií do koordinačných mechanizmov krajín a podporovaním miestnych subjektov ako 
vykonávacích organizácií humanitárnych partnerov EÚ. 

Nakoniec vždy, keď to bude možné, zvýšim využívanie programovania zohľadňujúceho 
riziká a financovania založeného na prognózach s cieľom uprednostniť pripravenosť založenú 
na dôkazoch a včasnú reakciu. V tomto ohľade budem stavať na výraznom pokroku 
dosiahnutom pri začleňovaní činností týkajúcich sa pripravenosti na katastrofy do 
humanitárnych projektov financovaných EÚ. 

S cieľom maximalizovať objem finančných prostriedkov, ktoré sa dostanú priamo k ľuďom 
v núdzi, budem presadzovať spoločné pozície s členskými štátmi EÚ a inými darcami 
k významným strategickým otázkam a otázkam účinnosti, ako je napríklad zníženie 
administratívnych a podporných nákladov, zefektívnenie mandátov a posilnenie synergií 
medzi organizáciami pomoci. 

 

4. Odolnosť, zmena klímy a znižovanie rizík katastrof 

Zmena klímy je v 21. storočí jednou z hlavných globálnych výziev pre ľudstvo, keďže 
hrozí, že sa jej vplyvom zhorší súčasná schopnosť humanitárneho systému účinne 
reagovať, pretože sa zvýšia riziká, množstvo slabých miest, ako aj náklady na reakciu. 
V tejto súvislosti je mimoriadne dôležité lepšie prispôsobiť a zvýšiť miestne úsilie 
o znižovanie rizika katastrof s cieľom začleniť do opatrení v oblasti humanitárnej 
pomoci, obnovy a rozvoja riziká vrátane rizík súvisiacich s klímou. 

Aké opatrenia plánujete ako komisár prijať na preklenutie priepasti medzi 
humanitárnou pomocou a rozvojovými nástrojmi a aktérmi EÚ s cieľom budovať 
miestnu odolnosť – najmä pokiaľ ide o zmenu klímy – a podporovať mechanizmy 
vychádzajúce z miestnych pomerov, ktoré zahŕňajú znižovanie rizika katastrof 
a núdzovú pripravenosť, podporovať politiky zohľadňujúce riziká a zabezpečiť účinné 
využívanie pomoci EÚ? 

Niet pochýb, že zmena klímy vedie k zvýšeniu intenzity a komplexnosti prírodných katastrof. 
Vedecké dôkazy potvrdzujú, že aj keby sa podarilo obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 – 
2 stupne, významné vplyvy sa prejavia po celom svete. 

Prírodné nebezpečenstvá sú často predvídateľné a opakujú sa. Na základe svojich politík 
v oblasti rozvoja, zmeny klímy a životného prostredia by EÚ mala zabezpečiť, aby sa tieto 
hrozby nepremenili na katastrofy, a to tým, že sa viac zameria na prevenciu, pripravenosť 
a adaptáciu na zmenu klímy. Investovanie do týchto oblastí nielenže zachraňuje životy, ale sa 
vyplatí aj z hospodárskeho hľadiska: jedno euro vynaložené na prevenciu ušetrí tri až sedem 
eur, ktoré by boli potrebné na operácie reakcie. 

Zároveň by sme mali očakávať viac extrémnych výkyvov počasia (napr. tropické cyklóny, 
povodne a suchá), ako aj nárast chorôb prenášaných vektormi, ako je malária alebo horúčka 
dengue. To pravdepodobne ešte zhorší humanitárne výzvy, ktorým čelia viaceré krajiny 
a regióny na celom svete: Sahel, Africký roh a Afganistan sú len niekoľkými príkladmi. 
Výzvy budú pravdepodobne prameniť predovšetkým z väčšej potravinovej neistoty, 
nedostatku vody a meniacich sa zrážkových režimov, ako aj z katastrof vyskytujúcich sa 
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v rýchlom slede a/alebo v oblastiach, ktoré predtým neboli náchylné na takéto udalosti (napr. 
cyklóny Idai a Kenneth v Mozambiku). Humanitárny systém sám osebe nemôže riešiť 
potreby vyplývajúce z takýchto výziev. Je zrejmé, že humanitárna pomoc nemôže nahradiť 
dlhodobé politické a rozvojové riešenia, ktoré ľudia v krízach tak zúfalo potrebujú. 
Budovanie odolnosti teda znamená využívanie všetkých existujúcich nástrojov tak, aby sa 
navzájom viac dopĺňali, čo je v súlade s integrovaným prístupom vyžadovaným v Agende 
2030 pre udržateľný rozvoj. 

Na domácej pôde už Európska únia získala cenné skúsenosti s kombinovaním svojich politík 
v oblasti prevencie katastrof a riadenia rizík. Je potrebné, aby politiky v oblasti klímy, 
životného prostredia, súdržnosti a regionálneho rozvoja, poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka, výskumu a inovácií navzájom spolupracovali s cieľom zabezpečiť, aby prevencia 
a pripravenosť boli súčasťou našej širšej stratégie zameranej na adaptáciu na zmenu klímy 
a jej zmierňovanie. Zaväzujem sa úzko spolupracovať s kolegami komisármi zodpovednými 
za tieto politiky s cieľom identifikovať integrované prístupy a koordinovanie nástrojov 
dostupných na ich podporu. To zahŕňa podporu nákladovo efektívnych riešení s cieľom 
znížiť riziko katastrof a budovať odolnosť, napríklad v oblasti protipovodňovej a pobrežnej 
ochrany, hospodárenia s vodami a potravinovej bezpečnosti ako súčasť Európskeho 
ekologického dohovoru. Zabezpečím aj vybudovanie vedomostnej siete pre riadenie 
núdzových situácií v záujme zlepšenia činností EÚ počas každej fázy cyklu riadenia katastrof 
(prevencia, pripravenosť a reakcia), zdieľania vedomostí, stimulovania výskumu a inovácií 
a vytvorenia spoločnej kultúry prevencie katastrof a pripravenosti na ne. V neposlednom rade 
môžeme ešte viac zvýšiť udržateľné investície a poskytnúť partnerom praktickú podporu 
s cieľom dosiahnuť optimálnu úroveň prevencie a pripravenosti prostredníctvom politík 
založených na dôkazoch. 

V kontexte humanitárnej pomoci je nevyhnutné zvýšiť odolnosť zraniteľných komunít a ich 
pripravenosť čeliť otrasom a záťažovým situáciám. Na dosiahnutie cieľov uvedených 
Európskym parlamentom bude musieť EÚ systematicky uplatňovať prístup prepojenia medzi 
humanitárnou pomocou a rozvojom, ktorý sa začal v roku 2017 a ďalej sa posilnil v roku 
2018. Budem presadzovať opatrenia špecifické pre danú oblasť, založené na informovanej 
analýze rizík, základných príčin a faktorov odolnosti, ktoré spoločne posudzujú humanitárne 
a rozvojové subjekty. 

Spolu s komisárkou pre medzinárodné partnerstvá sa budem tiež usilovať o maximalizáciu 
doplnkovosti a synergií existujúcich humanitárnych a rozvojových nástrojov, aby mohli 
lepšie prispieť k ukončeniu kríz posilnením odolnosti na miestnej úrovni, presadzovaním 
komunitných mechanizmov a podporou rozvoja. V tejto súvislosti urobím maximum pre to, 
aby sa do všetkých našich opatrení začlenila odolnosť a budem upevňovať spoluprácu EÚ 
s multilaterálnymi a bilaterálnymi partnermi v tejto oblasti. Je samozrejmé, že jasné 
rozdelenie práce zaručuje súlad s mandátom a citlivým charakterom humanitárnej pomoci, 
ako aj rozvojovej spolupráce. 

 

5. Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci 

Význam Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci z roku 2007 (na ktorom sa 
dohodli Komisia, Parlament a Rada) potvrdil pri príležitosti jeho 10. výročia váš 
predchodca. 

Mohli by ste opäť potvrdiť platnosť konsenzu ako usmerňujúceho dokumentu pre 
humanitárnu pomoc EÚ, uviesť, aké konkrétne opatrenia plánujete prijať na 
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zabezpečenie jeho účinného vykonávania zo strany EÚ a jej členských štátov, 
a vysvetliť, akú úlohu by mal mať Parlament pri monitorovaní vykonávania? 

Potvrdzujem, že Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci je aj naďalej hlavným rámcom 
pre humanitárnu pomoc EÚ. V poslednom desaťročí konsolidoval záväzky inštitúcií EÚ 
a členských štátov týkajúce sa poskytovania zásadovej reakcie na humanitárne krízy. Slúžil 
ako referenčný dokument a od začiatku sa zohľadňoval v príslušných právnych a politických 
aktoch prijatých na úrovni EÚ. Vykonávanie konsenzu viedlo k zlepšeniu kvality 
humanitárnej pomoci EÚ, väčšej koordinácii medzi EÚ a jej členskými štátmi a k zvýšeniu 
súdržnosti medzi úsilím v oblasti humanitárnej pomoci a rozvoja. Budem sa preto usilovať 
o to, aby sa platnosť Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci opätovne potvrdila na 
politickej úrovni a v kontexte dnešných humanitárnych výziev. 

Okrem potvrdenia na politickej úrovni je dôležité, aby všetky strany konsenzu boli aj naďalej 
odhodlané zabezpečiť jeho premietnutie do konkrétnych opatrení v praxi, z ktorých budú mať 
prospech ľudia v núdzi. Budem obhajovať vykonávanie konsenzu prostredníctvom 
konkrétnych opatrení s cieľom zabezpečiť: po prvé, aby EÚ dosahovala lepšie výsledky 
tým, že sa zameria na viacero politických priorít, ako je nútené vysídľovanie, medzinárodné 
humanitárne právo alebo vplyv zmeny klímy; po druhé, aby EÚ postupovala jednotne 
prostredníctvom integrovaného prístupu a prístupu prepojenia, ako aj prostredníctvom väčšej 
koordinácie s členskými štátmi; po tretie, aby EÚ poskytovala viac prostriedkov z rozpočtu 
EÚ na humanitárnu pomoc, iných nástrojov EÚ (ako je napríklad zložka odolnosti v rámci 
Nástroja susedstva a rozvojovej spolupráce) a užšej koordinácie financovania a rozdelenia 
práce s členskými štátmi. To všetko by malo maximalizovať kolektívny vplyv EÚ na mieste, 
z ktorého budú mať prospech ľudia v núdzi. 

Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu pri zdôrazňovaní významu konsenzu 
a obhajovaní jeho účinného vykonávania. Navrhnem Európskemu parlamentu, aby predkladal 
ročné aktualizácie týkajúce sa vykonávania konsenzu v rámci osobitného štruktúrovaného 
dialógu. 


