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ODGOVORI EVROPSKEMU PARLAMENTU 

VPRAŠALNIK ZA KANDIDATA ZA KOMISARJA 

Janez LENARČIČ 

Kandidat za komisarja za krizno upravljanje 

 

 

1. Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost 

Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za prevzem 
funkcije komisarja in promocijo splošnega evropskega interesa, zlasti na področju, za 
katero bi bili pristojni? Kaj vas motivira? Kako boste prispevali k pripravi strateškega 
programa Komisije? Kako nameravate uresničevati načelo enakosti spolov in v vse 
politike svojega resorja vključiti vidik spola?  

Kako lahko Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, 
da vaše pretekle, sedanje in prihodnje dejavnosti ne bodo zbujale dvoma o opravljanju 
vaših nalog v Komisiji?  

 
Več kot četrt stoletja sem imel pri svojem delu dragoceno priložnost, da sem si lahko 
prizadeval za spodbujanje evropskih vrednot, stabilnosti, miru in demokracije. Večino tega 
časa sem zelo tesno sodeloval z institucijami EU. Zadnja tri leta sem bil stalni predstavnik 
Republike Slovenije pri EU. Pred tem sem deloval kot državni sekretar za evropske zadeve v 
štirih različnih vladah. V tej vlogi sem vodil tudi vladno službo za evropske zadeve, med 
slovenskim predsedovanjem leta 2008 pa sem koordiniral delo vseh vladnih služb. Takrat 
sem imel čast zastopati Svet v Evropskem parlamentu in imam lepe spomine na izmenjave s 
cenjenimi poslanci in poslankami v okviru tematskih razprav in časa za vprašanja. Pri tem 
delu sem zastopal splošni interes in ne posebnega nacionalnega interesa, spoznal pa sem tudi, 
kako pomemben je transparenten in spoštljiv odnos med obema institucijama. 
 
Prav tako sem dosegal dobre rezultate pri delu na področju varstva človekovih pravic ter 
demokracije in demokratičnih vrednot. Bil sem predstavnik Slovenije pri Organizaciji za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter leta 2005 predsedoval njenemu stalnemu svetu, 
pri čemer sem pomagal premoščati razlike med Vzhodom in Zahodom glede številnih 
vprašanj. Pozneje sem pri OVSE dva polna mandata služboval kot direktor Urada za 
demokratične institucije in človekove pravice, kjer sem nadzoroval delo več kot 150 predanih 
sodelavk in sodelavcev, ki so podpirali vlade in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih za 
spodbujanje demokracije, pravne države, človekovih pravic, strpnosti in nediskriminacije, vse 
od Vancouvra do Vladivostoka. V tej vlogi sem redno sodeloval z Evropskim parlamentom, 
zlasti na področju spodbujanja demokratičnih volitev po vsem svetu. 
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V letih 2002 in 2003 pa sem imel tudi priložnost sodelovati pri delu Konvencije o prihodnosti 
Evrope, kjer smo si skupaj s številnimi sijajnimi posameznicami in posamezniki prizadevali 
določiti smer za prihodnost EU. Veselim se, da bom lahko pri delu za to Komisijo uporabil 
izkušnje, ki sem jih pridobil s sodelovanjem pri delu Konvencije o prihodnosti Evrope in ki 
jih želim uporabiti tudi kot prispevek k razpravam o bližnji konferenci o prihodnosti Evrope. 
 
Prepričan sem, da mi bodo moje kvalifikacije in delovne izkušnje pomagale prispevati k 
splošnemu evropskemu interesu in izpolnjevanju prednostnih nalog Unije skupaj s 
predsednico in celotnim kolegijem. 
 
Kaj vas motivira? 
 
Nesprejemljivo je, da v našem sodobnem, povezanem in tehnološko naprednem svetu 
potrebuje humanitarno pomoč skoraj 130 milijonov ljudi. Po vsem svetu, tudi tu v Evropi, 
naravne nesreče že zdaj ogrožajo življenja in možnosti preživljanja milijonov ljudi, razmere 
pa se bodo zaradi podnebne krize še močno poslabšale. Številni izzivi, s katerimi se 
srečujemo, bolj kot kdaj koli prej zahtevajo celostne pristope, ki združujejo vire in strokovno 
znanje številnih različnih področnih strokovnih skupnosti in deležnikov. Pozdravljam 
priložnost, da bom lahko v tesnem sodelovanju z ostalimi komisarji in komisarkami prispeval 
k prizadevanjem za nadaljnji razvoj odzivanja EU na te izzive. Ko se bom čez pet let ozrl 
nazaj na opravljeno delo, bi želel videti, da smo resnično naredili korak naprej in da bodo 
naša zapuščina manj trpljenja ter odpornejše družbe, skupnosti in posamezniki; bolj zdravo in 
odpornejše naravno okolje; ter Evropejci in Evropejke, ki verjamejo v prihodnost. 
 
Kako boste prispevali k pripravi strateškega programa Komisije? 
 
Humanitarna pomoč je osrednjega pomena pri odzivanju Evrope na krize in nesreče. Pomaga 
žrtvam, stabilizira gostiteljske družbe, kaže vodilno vlogo Evrope in gradi koalicije na 
podlagi evropskih vrednot. Z visokim predstavnikom / podpredsednikom ter ostalimi 
komisarji in komisarkami bom sodeloval pri razvoju celostnega pristopa, ki bo zagotavljal 
sinergijsko delovanje humanitarne, razvojne, varnostne in drugih politik, kot sta podnebna in 
okoljska politika. To je potrebno za boljšo povezanost med nujno pomočjo in 
dolgoročnejšimi rešitvami za vse dolgotrajnejše in resnejše krize ter za uspešno in učinkovito 
zagotavljanje pomoči. Poskrbeti moramo, da bo pomoč prilagojena potrebam posameznih 
skupin upravičencev, vključno z ženskami in otroki, ki so v kriznih razmerah še posebej 
ranljivi. 
 
Nadzoroval bom usklajeno ukrepanje pri odzivanju na krize in kriznem upravljanju. Vodil 
bom dejavnosti za okrepitev vloge Centra za usklajevanje nujnega odziva kot enotnega 
operativnega centra, ki skrbi za hitro in učinkovito odzivanje EU na številne različne krize 
doma in po svetu. Osredotočil se bom na to, kako Center za usklajevanje nujnega odziva še 
bolje pripraviti na hitro in učinkovito odzivanje na nove in nastajajoče grožnje, vključno z 
malo verjetnimi izrednimi razmerami z velikim učinkom, pri čemer se bom opiral na 
specializirane zmogljivosti. 
 
Preučil bom tudi, kako lahko Evropa bolje preprečuje izredne razmere in se nanje pripravi. S 
svojimi kolegi in kolegicami, pristojnimi za okolje, oceane, podnebje in vse druge resorje, 
vključno z naložbami v Evropi in zunaj nje, nameravam tesno sodelovati pri zagotavljanju, da 
zaustavimo napredovanje okoljske in podnebne krize ter okrepimo odpornost našega 
naravnega okolja in naših družb. To bo vključevalo podporo državam članicam pri razvoju 
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nacionalnih in lokalnih strategij zoper tveganje nesreč, če te še niso vzpostavljene, ter 
izboljšanju dostopa do sistemov zgodnjega opozarjanja. 
 
V sodelovanju z državami članicami se bom trudil zagotoviti, da imamo ustrezno število in 
tudi ustrezne vrste sredstev, da bi lahko v celoti izkoristili možnosti novega okrepljenega 
mehanizma EU na področju civilne zaščite. 
 
Zato nameravam prispevati k vsem prednostnim nalogam, ki jih je določila novoizvoljena 
predsednica, največ pa po mojem mnenju lahko prispevam k močnejši Evropi v svetu in 
evropskemu zelenemu dogovoru. 
  
Kako nameravate uresničevati načelo enakosti spolov in v vse politike svojega resorja 
vključiti vidik spola? 
  
V skladu z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije sem zavezan cilju odprave 
neenakosti in spodbujanja enakosti moških in žensk pri vseh dejavnostih, za katere bom 
odgovoren. Sledil bom zgledu novoizvoljene predsednice Ursule von der Leyen, ki je enakost 
spolov uvrstila visoko na svojo agendo in se zavezala k oblikovanju popolnoma uravnotežene 
zastopanosti spolov v svoji ekipi. Sam nameravam pri oblikovanju svojega kabineta uporabiti 
isto načelo. 
 
Pri svojem delu bom v celoti podprl pobudo „Brez sogovornic ni razprave“, ki je bila 
predstavljena marca 2018. Gradil bom na tem, kar je Evropska unija že dosegla, da bi pri 
odzivanju na humanitarne krize in izredne razmere dekletom in ženskam zagotovili, kar 
potrebujejo, ter doseženo še okrepili. 
 
Kako lahko Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, 
da vaše pretekle, sedanje in prihodnje dejavnosti ne bodo zbujale dvoma o opravljanju 
vaših nalog v Komisiji? 
 
Zavezujem se, da bom od nastopa mandata dosledno spoštoval dolžnosti neodvisnosti, 
preglednosti, nepristranskosti in razpoložljivosti, kakor so opredeljene v členu 17(3) Pogodbe 
o Evropski uniji in členu 245 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
 
Če bom potrjen, bom strogo spoštoval obveznost delovanja v evropskem interesu in ne bom 
sprejemal nikakršnih navodil od nobene vlade ali drugega subjekta. Prav tako bom vestno 
spoštoval kodeks ravnanja članov Evropske komisije in njegove določbe o navzkrižju 
interesov. Moja prijava interesov je popolna in dostopna javnosti, po potrebi pa jo bom 
nemudoma posodobil. 
 
2. Vodenje resorja in sodelovanje z Evropskim parlamentom  
 
Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? 
 
Predvsem nameravam delovati kot predan član kolegija. Trdno verjamem v delovanje 
Komisije kot kolegijskega organa, v katerem lahko vsi člani in članice prispevajo k 
skupnemu doseganju rezultatov in kjer bodo rezultat razprav dobre in pregledne odločitve v 
interesu evropskih državljank in državljanov. 
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Kot komisar za krizno upravljanje vidim svojo vlogo tako v vodenju dela Komisije na 
področju humanitarne pomoči in civilne zaščite kot v koordinaciji kriznega upravljanja v 
širšem smislu, pri čemer nameravam seveda tesno sodelovati s predsednico, visokim 
predstavnikom / podpredsednikom ter ostalimi komisarji in komisarkami. 
 
Soočali se bomo s krizami, v katerih bo treba mobilizirati različne notranje in zunanje 
instrumente, da bi se lahko hitro in učinkovito odzvali. Izbruh ebole, kriza v Siriji ali Sahelu 
so le nekateri primeri, ki kažejo, kako pomemben je tak pristop. Za njihovo učinkovito 
reševanje moramo hitro mobilizirati humanitarno pomoč, da bi lahko reševali življenja. Poleg 
tega moramo načrtovati in učinkovito upravljati razvojno pomoč, da bo prispevala k 
obvladovanju srednjeročnih in dolgoročnih izzivov. Nenazadnje moramo sodelovati tudi z 
našimi mednarodnimi partnerji pri prizadevanjih za odpravo temeljnih vzrokov kriz. Kot 
koordinator EU za nujni odziv vidim svojo vlogo v usklajevanju in nadzoru hitrega in 
učinkovitega evropskega odzivanja na nenadne krize z uporabo vseh razpoložljivih 
instrumentov ter v prizadevanjih za povezovanje vseh ustreznih politik in ukrepov za 
odpravljanje srednje- in dolgoročnih posledic kriz, še zlasti pa za njihovo preprečevanje. V ta 
namen nameravam pri odzivanju na krize tesno sodelovati z ostalimi komisarji in 
komisarkami in si bom skupaj s celotnim kolegijem prizadeval za oblikovanje skupnega 
stališča o tem, kako zagotoviti učinkovito pripravljenost na nesreče na splošno, tudi v okviru 
naših posamičnih in kolektivnih prizadevanj, da bi zagotovili uresničevanje ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj. 
 
Zame je še posebej pomembno tesno sodelovati s kolegi, ki so pristojni za preprečevanje 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter za okolje in oceane. 
 
Tesno bom sodeloval tudi z visokim predstavnikom / podpredsednikom ter ostalimi komisarji 
in komisarkami, pristojnimi za zunanje odnose, da bi se naši ukrepi dopolnjevali in nam tako 
omogočali delovati združeno, uspešno in učinkovito ter zagotavljati močan nastop EU na 
svetovni ravni. Prav tako računam na njihovo podporo moji trdni zavezanosti k spoštovanju 
specifičnih ciljev in načel humanitarne pomoči, zlasti njene nevtralnosti, nepristranskosti in 
neodvisnosti od političnih, gospodarskih, vojaških ali drugih ciljev. Moj cilj bo tudi, da se, 
kadar je to potrebno in mogoče, uporabi diplomatska teža EU za zavzemanje za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava, zlasti za varnost humanitarnih delavcev in delavk ter 
neoviran humanitarni dostop. 
 
V katerem primeru bi ocenili, da morate Parlamentu odgovarjati za svoje ravnanje in 
delo svojih oddelkov ter mu o tem poročati? 
 
Sodelovanje z Evropskim parlamentom je zame zelo pomembno. Svoje delo vidim kot stalen 
dialog z vami in vam bom, če bom potrjen, redno na voljo za poročanje o svojih dejavnostih 
in dejavnostih svojega oddelka. Izhajati nameravam iz temeljnih načel odprtosti, vzajemnega 
zaupanja, učinkovitosti in redne izmenjave informacij. Prizadeval si bom za redna srečanja in 
dialog s parlamentarnimi odbori in v skladu s političnimi usmeritvami novoizvoljene 
predsednice Ursule von der Leyen. Z veseljem se bom udeležil tudi vseh drugih ustreznih sej 
odborov in tristranskih pogovorov. Zagotovil bom, da bodo ustrezni odbori vključeni v vsa 
pomembna dogajanja na področjih v moji pristojnosti. 
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Kaj konkretno lahko obljubite, da boste storili za večjo preglednost, okrepljeno 
sodelovanje in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud? Ali ste pripravljeni Parlamentu posredovati enake informacije in 
dokumente v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki kot Svetu? 
 
Zavezujem se k večji preglednosti pri zakonodajnem delu EU in nameravam v celoti izvajati 
določbe okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo ter 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje. 
 
Prav tako se zavezujem, da bodo moji odnosi s službami temeljili na načelih lojalnosti, 
zaupanja, preglednosti, dvosmernega pretoka informacij in vzajemne pomoči. Zlasti bom 
poskrbel za reden pretok informacij s predsedujočimi ustreznim parlamentarnim odborom, 
neposredno komuniciral s člani in članicami odborov ter zagotovil, da bom na voljo za 
dvostranska srečanja. Poskrbel bom tudi, da bo Evropski parlament redno obveščen, zlasti 
pred pomembnimi dogodki in v ključnih fazah mednarodnih pogajanj na področjih v moji 
pristojnosti. 
 
Novoizvoljena predsednica von der Leyen podpira pravico Evropskega parlamenta do 
pobude. Zavezala se je, da bo njena Komisija na podlagi resolucij Parlamenta, sprejetih z 
večino njegovih članov, sprejela zakonodajne akte, pri čemer bo dosledno spoštovala načela 
sorazmernosti, subsidiarnosti in boljše priprave zakonodaje. Ta cilj v celoti podpiram. V 
okviru zavezanosti naslednjega kolegija k poglobljenemu partnerstvu z Evropskim 
parlamentom bom s Parlamentom sodeloval v vseh fazah razprav o resolucijah v skladu s 
členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Zavezujem se, da bom tesno 
sodeloval z ustreznimi parlamentarnimi odbori ter da bom med pripravo resolucij na podlagi 
člena 225 PDEU aktivno prisoten. Trdno sem prepričan, da bo to izboljšalo dialog ter 
okrepilo zaupanje in občutek sodelovanja za doseganje skupnega cilja. 
 
Popolnoma se zavedam, da je zagotavljanje informacij in dokumentov bistven vidik 
poglobitve partnerstva med Evropskim parlamentom in Komisijo. Zato se bom trudil v celoti 
izvajati zadevne določbe okvirnega sporazuma med institucijama in Medinstitucionalnega 
sporazuma o boljši pripravi zakonodaje. Lizbonska pogodba določa enakopravnost 
Parlamenta in Sveta kot sozakonodajalcev in poskrbel bom, da se bo to pri načinu 
zagotavljanja informacij na področjih v moji pristojnosti spoštovalo – da se bodo torej 
informacije Parlamentu zagotavljale hkrati in enako kot Svetu, kadar so pristojnosti obeh 
institucij enake. 
 
 
Vprašanja Odbora za razvoj 

1. Humanitarna pomoč in krizno upravljanje  

Potrebe po humanitarni pomoči se na svetovni ravni hitro povečujejo, predvsem zaradi 
konfliktov, pa tudi zaradi posledic naravnih nesreč in ker „krize /.../ postajajo resnejše, 
bolj zapletene in dolgotrajnejše“. Vzporedno s tem je treba zaradi razvoja na področju 
zunanjega delovanja EU zagotoviti, da se bodo zunanje politike intenzivneje 
dopolnjevale, da bodo bolj povezane, skladne in dosledne. V vašem pismu o poslanstvu 
se od vas pričakuje, da „sodelujete z drugimi komisarji pri razvoju celostnega pristopa, 
ki bo zagotavljal, da bodo humanitarne, razvojne, varnostne in druge politike delovale 
skupaj za boljšo povezavo med nujno pomočjo in dolgoročnimi rešitvami“.  
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Kateri bodo po vašem mnenju glavni izzivi za humanitarno pomoč v naslednjih petih 
letih in kako jih boste skušali kot komisar reševati in zagotoviti, da bo humanitarna 
pomoč EU ostala samostojna politika, ki bo temeljila na potrebah in humanitarnih 
načelih človečnosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti ter ki je ne bodo vodili 
cilji zunanje politike?  

Če pogledamo okvir, v katerem bosta v naslednjih petih letih delovala humanitarna pomoč in 
krizno upravljanje, izstopajo trije krovni izzivi. 

Prvič, nesreče, ki jih povzroči človek, so postale dolgotrajnejše, kompleksnejše in bolj 
neposredno vplivajo na EU. Dolge krize so postale običajne, saj danes humanitarne krize v 
povprečju trajajo devet let. Številni konflikti imajo zelo hude posledice za regijo in tudi 
posredne učinke na dostop do humanitarne pomoči, zaščito prizadetega prebivalstva ter 
varnost humanitarnih delavcev in delavk, kar je očitna kršitev mednarodnega humanitarnega 
prava. Humanitarne krize se pogosteje pojavljajo tudi v sosedstvu EU, denimo v Ukrajini ali 
Libiji. Tovrstne krize neposredno vplivajo na EU in se na primer kažejo v prisilnem 
razseljevanju in nedovoljenih migracijah iz Sirije, Afganistana ali Iraka. Zato se število ljudi, 
ki potrebujejo humanitarno pomoč, stalno povečuje. Financiranje, potrebno za kritje teh 
potreb, je ocenjeno na skoraj 20 milijard evrov letno. EU je med največjimi humanitarnimi 
donatorkami in se v izrednih razmerah odzove med prvimi, zato je pred izzivom, kako še bolj 
pomagati vse večjemu številu ljudi in kako učinkoviteje uporabljati razpoložljive vire. 

Drugič, zaradi podnebnih sprememb so naravne nesreče vse hujše in obsežnejše. Orkan 
Dorian, suša na Afriškem rogu ali poplave v Iranu so le nekateri primeri takšnih nesreč. 
Naravne nesreče so v zadnjem desetletju po ocenah povzročile 67 000 smrti letno, ob tem pa 
je bilo še skoraj 70 milijonov ljudi ranjenih, brez strehe nad glavo ali potrebnih nujne 
pomoči. Tudi Evropi ni prizanešeno. Od leta 2010 so naravne nesreče samo v Evropi v 
povprečju vsako leto povzročile za več kot 13 milijard evrov škode. Severnoevropske države 
se soočajo z dolgotrajnimi sušnimi razmerami, ki že dve leti zapored povzročajo silovite 
gozdne požare, kar je glasno opozorilo, da podnebne spremembe vse hitreje spreminjajo 
vzorce tveganja. To so dobri argumenti za evropski zeleni dogovor, ki bo pomagal blažiti 
podnebne spremembe tako doma kot v tujini, hkrati pa zagotavljal, da bodo družbe 
odpornejše in se bodo lahko bolje prilagajale neizogibnim posledicam podnebnih sprememb.  

Tretjič, število ljudi, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove, je najvišje po drugi svetovni 
vojni. Danes je prisilno razseljenih več kot 70 milijonov ljudi. Vsako minuto je na novo 
razseljenih 31 ljudi. Čeprav so konflikti še vedno glavni povod za razseljevanje, tudi 
podnebne spremembe vse bolj silijo ljudi, da zapuščajo svoje domove zaradi usihajočih 
naravnih virov, omejenih možnosti za preživljanje in vse bolj neustrezne prehranske varnosti.  

Če ne bomo ukrepali, bo do leta 2050 v podsaharski Afriki, južni Aziji in Latinski Ameriki 
notranje razseljenih več kot 140 milijonov ljudi. Medtem ko države v razvoju gostijo 85 % 
vseh razseljenih oseb, določeno število beguncev in migrantov, ki bežijo pred pregonom, 
težkimi razmerami v državah azila ali iščejo gospodarske priložnosti in boljše življenje, najde 
pot v EU. 

Glede na opisano stanje bom v vlogi komisarja za krizno upravljanje, ki je med drugim 
odgovoren za humanitarno pomoč, sledil trem glavnim ciljem. 
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Prvič, ker humanitarna pomoč ne more in ne sme biti nadomestilo za politično 
reševanje sporov, bom tesno sodeloval s svojimi kolegi in kolegicami, pristojnimi za 
zunanjo politiko, razvoj, sosedstvo in varnost, da bi zagotovili, da se vsi vidiki kriz 
obravnavajo dosledno in povezano. Kot je navedeno v poslanici novoizvoljene predsednice, 
bom spodbujal celostni pristop, ki bo zagotavljal, da bodo humanitarna, razvojna, varnostna 
in druge politike delovale skupaj za boljšo povezanost med nujno pomočjo in 
dolgoročnejšimi rešitvami, obenem pa spoštovale načela humanitarne pomoči.  

Hkrati bom proaktivno – in v tesnem sodelovanju z visokim predstavnikom / 
podpredsednikom ter komisarji in komisarkami, pristojnimi za zunanje odnose – pospešil 
naša prizadevanja, da bi preplet humanitarne pomoči, razvoja in varnosti učinkovito 
zagotavljal rezultate na terenu in pri tem vključeval vse relevantne deležnike. Pri tem delu 
bom posebno pozornost namenil potrebi po prilagajanju podnebnim spremembam, krepitvi 
odpornosti in pripravljenosti ranljivih skupnosti ter izboljšanju naših zmogljivosti za zgodnje 
opozarjanje.  

Drugič, odločno se bom zavzemal za to, da se humanitarna pomoč EU zagotavlja v 
skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in humanitarnimi načeli. Izkušnje 
Komisije jasno kažejo, da je spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in 
humanitarnih načel operativna nujnost, ki pomaga zagotavljati dostop do pomoči, ščititi 
najranljivejše skupine prebivalstva ter poskrbeti za varnost humanitarnih delavcev in delavk. 
O tem se ni mogoče pogajati – to dolgujemo humanitarnim delavcem in delavkam, ki vsak 
dan tvegajo življenje, da bi pomagali ljudem v stiski. V povezavi s tem bom opozarjal na 
morebitne resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Podpiral bom organizacije, ki 
spodbujajo mednarodno humanitarno pravo med vojskujočimi se stranmi na terenu in 
pomagajo razširjati njegova načela znotraj nacionalnih vojsk in nedržavnih oboroženih 
skupin. Prav tako si bom skupaj z ostalimi komisarji in komisarkami prizadeval, da bi 
mednarodno humanitarno pravo v čim večji meri vključili v naše instrumente zunanjega 
financiranja, ki presegajo humanitarno pomoč, kot je krepitev zmogljivosti za varnost in 
razvoj, ki se izvaja v okviru razvojne politike, ali predlagani evropski mirovni instrument. 
Spodbujal bom tudi delo v zvezi s pridobljenimi izkušnjami in najboljšimi praksami, da bi se 
naše prakse na podlagi tega, kar najbolje deluje na terenu, lahko izboljšale. Na globalni ravni 
se bom v večstranskih forumih in dvostranskih stikih nenehno zavzemal za zaščito 
humanitarnih delavcev in delavk ter njihovo varnost. 

Tretjič, prizadeval si bom, da se bosta naše odzivanje v izrednih razmerah in 
humanitarna pomoč še okrepila. To je nujno, če želi Evropa še naprej imeti pomembno 
vlogo pri pomoči ljudem v stiski. V zvezi s tem želim tesno sodelovati z Evropskim 
parlamentom, ne le zaradi njegovih pristojnosti v proračunskih zadevah EU, temveč tudi zato, 
ker imajo državljani in državljanke Evrope, ki jih zastopate, pravico, da vidijo konkretne 
učinke humanitarne pomoči na terenu – tovrstno posredovanje namreč močno podpira skoraj 
90 % državljanov EU. Našim državljanom in državljankam, pa tudi ljudem, ki jim pomagamo 
v humanitarnih krizah, smo dolžni dokazati, da je vsak evro, ki ga iz proračuna EU 
namenimo za humanitarno pomoč, porabljen kar najbolj učinkovito in uspešno. 
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2. Zaščita civilistov, mednarodno humanitarno pravo  

V vašem pismu o poslanstvu je jasno poudarjeno, da mora biti Evropa „odločna 
globalna zagovornica mednarodnega humanitarnega prava“. Jasno je, da sta tako 
dostop do ranljivih skupin prebivalstva kot varnost humanitarnih delavcev bistvenega 
pomena za učinkovito zagotavljanje humanitarne pomoči. Današnje konflikte in krize 
zelo zaznamujejo kršitve mednarodnega humanitarnega prava ter namerni napadi na 
civiliste in civilno infrastrukturo, ki postajajo tudi vse pogostejši.  

Katere konkretne ukrepe boste v tem kontekstu zapletenih kriz kot komisar sprejeli za 
zagotovitev, da bodo države in oboroženi nedržavni akterji res spoštovali mednarodno 
humanitarno pravo, in za zaščito civilistov, zlasti ranljivih skupin, kot so dekleta in 
ženske, in kako boste poskrbeli za obvarovanje zahteve, da je treba humanitarnim 
delavcem zagotoviti varen dostop do ljudi, ki jih je prizadela kriza? 

Ob konfliktih, ki se pojavljajo v današnjem času, so spodbujanje spoštovanja mednarodnega 
humanitarnega prava, zaščita ranljivih skupin – zlasti deklet in žensk – in zagotavljanje 
humanitarnega dostopa pomembnejši kot kdaj koli prej. To je področje, na katerem bom 
tesno sodeloval z visokim predstavnikom / podpredsednikom.  

Kot komisar za krizno upravljanje se nameravam osredotočiti zlasti na naslednje. 

Prvič, dosledno in odločno bom opozarjal na vse opažene kršitve mednarodnega 
humanitarnega prava. Pri zagovarjanju mednarodnega humanitarnega prava bom sodeloval z 
vsemi stranmi, ki bi lahko neposredno vplivale na konflikt. Prav tako se bom nenehno na 
globalni ravni zavzemal za zaščito in varnost humanitarnih in zdravstvenih delavcev in 
delavk, in sicer s spodbujanjem mednarodnega humanitarnega prava v okviru Združenih 
narodov in drugih mednarodnih forumov, pa tudi v dvostranskih dialogih s ključnimi tretjimi 
državami in državami članicami. 

Drugič, z našim financiranjem humanitarne pomoči bom še naprej podpiral organizacije, ki 
lahko neposredno sodelujejo z oboroženimi akterji na terenu, da bi širile ozaveščenost o 
mednarodnem humanitarnem pravu in spodbujale njegovo spoštovanje. Prav tako bom še 
naprej podpiral njihovo delo pri preprečevanju spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola – 
ne glede na to, ali so taki akterji nacionalne oborožene sile ali nedržavne oborožene skupine. 

Tretjič, v tesnem sodelovanju z visokim predstavnikom / podpredsednikom bom spodbujal in 
podpiral dosledno vključevanje mednarodnega humanitarnega prava in izobraževanja za 
enakost spolov v delo vseh zadevnih misij in operacij s področja skupne varnostne in 
obrambne politike. Prav tako bom mednarodno humanitarno pravo ter preprečevanje 
spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola spodbujal prek širše podpore, ki jo EU zagotavlja 
v varnostnih sektorjih več držav, ki so trenutno ali pogosto izpostavljene konfliktom, zlasti 
prek instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru, mirovne pomoči za Afriko in 
prihodnjega evropskega mirovnega instrumenta. 

Želim, da spodbujanje mednarodnega humanitarnega prava, vključno z opozarjanjem na 
resne kršitve, če do njih pride, postane redna in osrednja tema v stikih z državami članicami 
in tretjimi državami. O tem nameravam tudi redno poročati Evropskemu parlamentu. 
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3. Izvajanje velikega dogovora in zavez s svetovnega humanitarnega vrha  

EU in njene države članice so leta 2016 na prvem svetovnem humanitarnem vrhu 
sprejele pomembne zaveze, da si bodo prizadevale zmanjšati potrebe in preoblikovati 
sistem humanitarne pomoči. Poleg tega je Evropska komisija – poleg nekaterih 
najpomembnejših držav donatoric ter humanitarnih in nevladnih organizacij – tudi 
podpisnica tako imenovanega velikega dogovora z 51 samostojnimi zavezami glede 
izboljšanja učinkovitosti in uspešnosti mednarodne humanitarne pomoči. 

Kako boste kot komisar zagotovili, da bodo EU in njene države članice izvajale zaveze, 
ki so jih dale na svetovnem humanitarnem vrhu? In kako boste zagotovili, da bo 
Komisija izpolnila zaveze, ki jih ima v okviru velikega dogovora (med drugim glede 
večje podpore za večletno načrtovanje in financiranje humanitarne pomoči, 
poenostavitve humanitarnega financiranja ali podpore za lokalne in nacionalne 
upravičence)?  

Kot komisar za krizno upravljanje bom zagotovil, da se bodo zaveze, dane na svetovnem 
humanitarnem vrhu in v okviru velikega dogovora, še naprej izvajale, pri čemer se bom 
osredotočil zlasti na naslednja ključna področja. 

Prvič, gradil bom na že doseženem napredku pri prizadevanjih za večjo učinkovitost in 
uspešnost pomoči. To pomeni, da bom poskrbel, da se bodo pri zagotavljanju humanitarne 
pomoči sistematično uporabljali inovativni pristopi, vključno z dodatnimi povečanji denarnih 
transferjev, boljšimi logističnimi strategijami in obsežnejšo uporabo digitalnih rešitev. Prav 
tako se bom zavzemal za precej obsežnejše izvajanje pristopa, ki humanitarno delovanje 
povezuje z razvojem, ter za uvedbo orodij, ki so na voljo za učinkovite in usklajene ocene 
potreb in analize – pri razvoju teh orodij je imela EU pomembno vlogo v okviru velikega 
dogovora. 

Drugič, s prehodom na bolj strateško večletno podporo humanitarnim organizacijam bom dal 
zgled za učinkovito donatorstvo. V zvezi s tem bom spodbujal dodatna pilotna partnerstva z 
različnimi humanitarnimi partnerji, da bi uresničili glavne zaveze v okviru velikega 
dogovora, ob tem pa izpolnjevali visoke standarde nadzora in zagotovil pri uporabi sredstev 
EU. Poleg tega bom poskrbel, da se bo Komisija pri bližnjem obsežnem rednem pregledu 
okvirnega sporazuma o partnerstvu s partnerskimi humanitarnimi nevladnimi organizacijami 
bolj osredotočila na operativno uspešnost, kar bo pozitivno vplivalo na učinkovitost in 
uspešnost v skladu z zavezami v okviru velikega dogovora. 

Tretjič, pomagal bom podpirati lokalne in nacionalne akterje, in sicer se bom zavzemal za 
nacionalne in lokalne strategije za zmanjševanje tveganja nesreč ter lokalne sisteme za 
zgodnje ukrepanje, spodbujal bom vključevanje lokalnih organizacij v nacionalne 
koordinacijske mehanizme in podpiral lokalne akterje kot izvajalske organizacije 
humanitarnih partnerjev EU.  

Nazadnje bom, kadar koli bo mogoče, povečal uporabo načrtovanja programov, pri katerem 
se upoštevajo tveganja, in financiranja, ki temelji na napovedih, tako da bosta pripravljenost 
na podlagi dokazov in hitro ukrepanje postala prednostni način delovanja. V zvezi s tem bom 
gradil na znatnem napredku, ki je že bil dosežen pri vključevanju dejavnosti za pripravljenost 
na nesreče v humanitarne projekte, ki jih financira EU. 

Da bi kar najbolj povečali znesek financiranja, ki neposredno doseže ljudi v stiski, bom 
skupaj z državami članicami EU in drugimi donatorji spodbujal skupna stališča o pomembnih 
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strateških vprašanjih in vprašanjih v zvezi z učinkovitostjo, kot so zmanjšanje upravnih in 
podpornih stroškov, racionalizacija nalog in krepitev sinergij med organizacijami za pomoč. 

 

4. Odpornost, podnebne spremembe in zmanjševanje tveganja nesreč  

Podnebne spremembe so za človeštvo eden največjih svetovnih izzivov 21. stoletja, saj 
prinašajo vse večje nevarnosti, ranljivosti in stroške odziva in nam zaradi tega grozi 
preobremenitev trenutnih zmogljivosti humanitarnega sistema za učinkovito odzivanje. 
Glede na vse navedeno je izredno pomembno prilagoditi in povečati prizadevanja za 
zmanjševanje tveganja nesreč na lokalni ravni, da bi se pri ukrepih na področju 
humanitarne pomoči, obnove in razvoja bolje upoštevala tveganja, vključno s 
podnebnimi.  

Katere ukrepe nameravate kot komisar sprejeti za premostitev vrzeli med instrumenti 
in akterji EU na področju humanitarne pomoči in razvoja, okrepitev lokalne 
odpornosti, zlasti proti podnebnim spremembam, in za podporo mehanizmom, ki 
temeljijo na skupnosti in vključujejo zmanjševanje tveganja nesreč in pripravljenost na 
izredne razmere, ter za spodbujanje politik, ki temeljijo na razumevanju tveganj, in 
zagotavljanje učinkovite uporabe pomoči EU?  

Ne moremo zanikati, da sta se zaradi podnebnih sprememb povečali intenzivnost in 
kompleksnost naravnih nesreč. Znanstveni dokazi potrjujejo, da bomo tudi v primeru, da bi 
uspeli globalno segrevanje omejiti na 1,5 do 2 stopinji, občutili znatne učinke po vsem svetu. 

Naravne nevarnosti so pogosto predvidljive in se rade ponavljajo. EU bi morala izhajajoč iz 
svoje razvojne politike, politike o podnebnih spremembah in okoljske politike zagotoviti, da 
se te nevarnosti ne razvijejo v nesreče, in sicer bi morala dati večji poudarek preprečevanju 
nesreč, pripravljenosti nanje in prilagajanju na podnebne spremembe. Vlaganje v ta področja 
ne rešuje le življenj, temveč se obrestuje tudi v ekonomskem smislu: z vsakim evrom, 
porabljenim za preprečevanje nesreč, prihranimo od tri do sedem evrov, ki bi jih sicer 
porabili za odzivanje nanje.  

Hkrati lahko pričakujemo več skrajnih vremenskih pojavov (npr. tropskih ciklonov, poplav in 
suš), pa tudi porast vektorskih nalezljivih bolezni, kot sta malarija ali denga. To bo verjetno 
še zaostrilo humanitarne izzive, s katerimi se soočajo številne države in regije po vsem svetu: 
Sahel, Afriški rog in Afganistan so le nekatere med njimi. Ti izzivi bodo najverjetneje 
posledica vse bolj neustrezne prehranske varnosti, pomanjkanja vode in spreminjajočih se 
vzorcev padavin, pa tudi nesreč, ki si sledijo v hitrem zaporedju in/ali prizadenejo območja, 
ki jim prej niso bila izpostavljena (npr. ciklona Idai in Kenneth v Mozambiku). Sam 
humanitarni sistem ne more zadostiti vsem potrebam, ki izhajajo iz takih izzivov. Jasno je, da 
humanitarna pomoč ne more nadomestiti dolgoročnih političnih in razvojnih rešitev, ki jih 
ljudje v kriznih razmerah tako nujno potrebujejo. Za okrepitev odpornosti se morajo zato vsi 
obstoječi instrumenti med seboj bolj dopolnjevati v skladu s celostnim pristopom, 
predlaganim v agendi za trajnostni razvoj do leta 2030.  

Evropska unija je na domačem terenu že pridobila dragocene izkušnje pri povezovanju svojih 
politik za preprečevanje nesreč in obvladovanje tveganj. Politike na področjih podnebja, 
okolja, kohezije in regionalnega razvoja, kmetijstva in razvoja podeželja ter raziskovalna in 
inovacijska politika morajo delovati povezano, da bi preprečevanje nesreč in pripravljenost 
nanje postalo del naše širše strategije za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo 
blažitev. Zavezujem se, da bom pri oblikovanju celostnih pristopov in usklajevanju 
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instrumentov, ki so na voljo za njihovo podporo, tesno sodeloval s svojimi komisarskimi 
kolegi in kolegicami, odgovornimi za navedene politike. To vključuje podpiranje stroškovno 
učinkovitih naravnih rešitev za zmanjšanje tveganja nesreč in krepitev odpornosti, na primer 
z zaščito pred poplavami in obalno zaščito, upravljanjem voda in prehransko varnostjo v 
okviru evropskega zelenega dogovora. Prav tako bom poskrbel za vzpostavitev mreže znanja 
za obvladovanje izrednih razmer, ki bo namenjena izboljšanju ukrepanja EU v vseh fazah 
cikla obvladovanja nesreč (preprečevanje, pripravljenost in odzivanje), izmenjavi znanja, 
spodbujanju raziskav in inovacij ter oblikovanju skupne kulture preprečevanja nesreč in 
pripravljenosti nanje. S politikami, ki temeljijo na dokazih, lahko storimo še več za povečanje 
trajnostnih naložb in zagotavljanje praktične podpore partnerjem, da bi dosegli optimalno 
raven preprečevanja in pripravljenosti.  

V humanitarnem kontekstu je nujno treba povečati odpornost ranljivih skupnosti in njihovo 
pripravljenost na šoke in pretrese. Za dosego ciljev, ki jih je navedel Evropski parlament, bo 
morala EU sistematično uporabljati pristop povezovanja humanitarnega delovanja z 
razvojem, ki se je začel izvajati leta 2017 in se je leta 2018 še okrepil. Spodbujal bom ukrepe, 
ki bodo še naprej prilagojeni okoliščinam, ki temeljijo na informiranih analizah tveganj, 
temeljnih vzrokov in dejavnikov odpornosti ter so predmet skupne presoje humanitarnih in 
razvojnih akterjev. 

Skupaj s komisarko za mednarodna partnerstva si bom prizadeval tudi za čim večje 
dopolnjevanje in sinergije med obstoječimi humanitarnimi in razvojnimi instrumenti, da bodo 
lahko s krepitvijo odpornosti na lokalni ravni, podpiranjem mehanizmov, ki temeljijo na 
skupnosti, in spodbujanjem razvoja bolje prispevali h končanju kriz. V zvezi s tem bom storil 
vse, kar je v moji moči, da bo vidik odpornosti vključen v vse naše ukrepe, in okrepil 
sodelovanje EU z večstranskimi in dvostranskimi partnerji na tem področju. Ni treba posebej 
poudarjati, da jasna delitev dela zagotavlja izpolnjevanje nalog in spoštovanje občutljivih 
vidikov humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja. 

 

5. Evropsko soglasje o humanitarni pomoči    

Vaš predhodnik je ob 10. obletnici evropskega soglasja o humanitarni pomoči, o 
katerem so se leta 2007 dogovorili Komisija, Parlament in Svet, potrdil, da je dokument 
še vedno relevanten.   

Ali lahko potrdite, da soglasje res velja kot vodilni dokument za humanitarno pomoč 
EU? Ali lahko opišete, katere konkretne ukrepe nameravate sprejeti, da bi zagotovili 
njegovo učinkovito izvajanje v EU in njenih državah članicah, ter pojasnite, kakšno 
vlogo naj bi imel Parlament pri spremljanju izvajanja? 

Lahko potrdim, da je evropsko soglasje o humanitarni pomoči še vedno vodilni okvir za 
humanitarno pomoč EU. V zadnjem desetletju je to soglasje utrdilo zaveze institucij EU in 
držav članic, da bodo zagotavljale načelen odziv EU na humanitarne krize. Služi kot 
referenčni dokument in je bilo od sprejetja ustrezno upoštevano v relevantnih pravnih in 
sektorskih aktih, sprejetih na ravni EU. Izvajanje soglasja je privedlo do kakovostnejše 
humanitarne pomoči EU, boljše koordinacije med EU in njenimi državami članicami ter 
večje usklajenosti med humanitarnimi in razvojnimi dejavnostmi. Zato si bom prizadeval, da 
bo veljavnost evropskega soglasja o humanitarni pomoči ponovno potrjena na politični ravni 
in v okviru tekočih humanitarnih izzivov.  
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Poleg potrditve na politični ravni je pomembno, da se vsi podpisniki soglasja zavežejo, da 
bodo še naprej zagotavljali njegov prenos v konkretne ukrepe na terenu v korist ljudi v stiski. 
Za izvajanje soglasja se bom zavzemal s konkretnimi ukrepi za zagotovitev: prvič, da EU 
dosega boljše rezultate z osredotočanjem na nekaj prednostnih nalog politike, kot so prisilna 
razselitev, mednarodno humanitarno pravo ali vpliv podnebnih sprememb; drugič, da EU 
ukrepa enotno z uporabo celostnega in povezovalnega pristopa ter z boljšo koordinacijo z 
državami članicami; tretjič, da EU doseže več z uporabo proračuna EU za humanitarno 
pomoč, drugih orodij EU (kot je komponenta odpornosti v okviru instrumenta za sosedstvo in 
razvojno sodelovanje) ter tesnejšega usklajevanja financiranja in delitve dela z državami 
članicami. Vse troje naj bi kar najbolj povečalo skupni učinek EU na terenu in koristilo 
ljudem v stiski. 

Evropski parlament igra pomembno vlogo pri poudarjanju pomena soglasja in zavzemanju za 
njegovo učinkovito izvajanje. Predlagal mu bom, naj vsako leto poroča o izvajanju soglasja v 
okviru usmerjenega strukturiranega dialoga. 


