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BEVEZETÉS 

Ez a jelentés az Unió 2015-ös fő tevékenységeit és szakpolitikai eredményeit mutatja be 

a humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem területén, ahogy ezekre az Európai 

Bizottság Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek 

Főigazgatóságán (a továbbiakban: DG ECHO)1 keresztül sor került. Hrisztosz 

Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos kettős 

mandátummal rendelkezik: feladata, hogy segítséget nyújtson a világszerte 

jelentkező humanitárius válságok enyhítésében, és egész Európában erősítse az 

együttműködést a polgári védelemért felelős hatóságok között az Európán belül 

vagy kívül előforduló, természeti vagy ember által okozott katasztrófákra való 

reagálás során2. 

Az élet megmentésére és megóvására, az emberi szenvedés megelőzésére és 

enyhítésére, valamint a válságok által sújtott lakosság integritásának és emberi 

méltóságának védelmére irányuló küldetés humanitárius segítségnyújtáson3 és polgári 

védelmi műveleteken4 keresztül valósul meg. Az uniós humanitárius segítségnyújtás 

életmentő az új, az ismétlődően előforduló vagy az elhúzódó válságok által érintett 

közösségek és áldozatok számára, és segít nekik abban, hogy jobban felkészüljenek a 

jövőbeni vészhelyzetekre. A kiegészítő polgári védelmi műveletek – a szakértői csapatok, 

a mentőfelszerelés és a katasztrófák alakulásának valós idejű nyomon követése révén – 

azonnali támogatást nyújtanak az Európai Unión belül és kívül egyaránt. Ha katasztrófa 

történik, a nemzetközi közösség gyors és hatékony beavatkozása életeket menthet. 

A tagállamok hozzájárulásaival együtt az EU a világ egyik vezető donora. Ez a 

támogatás — amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: 

EUMSZ) 196. és 214. cikkén alapul — az európai szolidaritás alapvető kifejezése. 

                                                            
1 A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet 19. cikke 

előírja, hogy a Bizottság minden költségvetési év végén az adott év során finanszírozott műveletek 

összefoglalóját tartalmazó jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
2 A biztos a fellépései külügyi dimenzióját illetően hozzájárul az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjének, a Bizottság alelnökének tevékenységéhez, aki a külügyi kapcsolatok területén 

valamennyi biztos munkájának irányításáért és koordinálásáért felel. Ez a megközelítés teljes 

mértékben figyelembe veszi a humanitárius segítségnyújtás különleges működését, amelyet a 

humanitárius alapelvekkel és a nemzetközi humanitárius joggal összhangban, kizárólag az érintett 

lakosság igényei alapján és a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusnak 

megfelelően kell nyújtani. 
3 A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. június 20.) a humanitárius segítségnyújtásról (HL L 163., 

1996.7.2., 1. o.). 
4 Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári 

védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.). 
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Összefoglaló 

2015-ben is tovább emelkedett a humanitárius válsághelyzetek száma. Világszerte 

riasztó mértékben fokozódik a fegyveres konfliktusok és a polgári személyek ellen 

elkövetett támadások száma. Az éghajlatváltozás és a népességnövekedés által 

súlyosbított természeti katasztrófák szintén egyre sűrűbben és nagyobb intenzitással 

fordulnak elő. A világban több mint 60 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására5, 

ezért a kényszerű lakóhelyelhagyás jelentős humanitárius, fejlesztési, politikai és 

gazdasági kihívássá vált. A szükségletek egyre gyakrabban múlják felül az erőforrásokat, 

valamint a humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem célba juttatása is egyre 

összetettebb feladattá válik. Tekintettel ezekre a példa nélküli körülményekre, az EU 

válaszul a leginkább szükséghelyzetben lévő és a legkiszolgáltatottabb embereket célozza 

humanitárius segélyével, továbbá szakpolitikai válaszainak fejlesztésével. Az uniós 

polgári védelmi mechanizmuson keresztül az EU biztosította továbbá az Európában és 

másutt előforduló természeti és ember okozta katasztrófákra adott, európai szinten jól 

koordinált reagálást. 

 2015-ben az EU több mint 1,5 milliárd EUR értékben biztosított 

humanitárius segítségnyújtást és polgári védelmi támogatást. Ez több mint 

80 országban több mint 134 millió olyan kedvezményezettet segített, akiket 

természeti katasztrófák vagy konfliktusok sújtottak. A 2015. évi – a Bizottság által 

valaha végrehajtott legnagyobb – humanitárius költségvetés a természeti 

katasztrófák és más humanitárius válságok folyamatosan növekvő gyakoriságára 

és súlyosságára adott választ. 

 Szíria az EU-ba érkező menekültek legjelentősebb „forrásországa”. A szíriai 

konfliktus immár ötödik éve megoldatlan, és továbbra is a legkomolyabb 

humanitárius és biztonsági válságnak számít a világon. 2015-ben több mint 

370 millió EUR segített életmentő műveleteket Szíriában és a szomszédos 

országokban. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült népességcsoportok 

származási országaikban történő támogatása mellett vészhelyzetekkel kapcsolatos 

humanitárius fellépéseket támogattak a tranzitországokban – különösen a 

Nyugat-Balkánon (22 millió EUR) – a kiszolgáltatott helyzetben lévő menekültek, 

menedékkérők és migránsok javára. Magyarország, Szerbia, Szlovénia, 

Horvátország és Görögország aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust, 

amikor azonnali anyagi támogatásra volt szükségük a menekültáradat 

kezeléséhez. 

 2015-ben az Iraknak nyújtott humanitárius segély jelentősen, közel 79 

millió EUR uniós költségvetési támogatásra emelkedett, amelyet a 

világszerte egyik leggyorsabb ütemben kibontakozó humanitárius válsághelyzetre 

fordítottak. A polgári lakosság védelme az egyik legfőbb kihívás. Irak közel 250 

000 szíriai menekültnek ad helyet. 

 A Száhel-övezet számára nyújtott támogatás 229 millió EUR-t tett ki, 

amely elsődlegesen az élelmezési és táplálkozási válságra 

összpontosított. A Száhel-övezetben a visszatérő élelmezési válságok súlyosan 

csökkentették a legszegényebb családok rezilienciáját, és több százezer embert 

kényszerítettek otthonaik elhagyására. A Maliban, a Közép-afrikai Köztársaságban 

                                                            
5 http://blogs.worldbank.org/opendata/record-number-forcibly-displaced-people-has-reached-60-

million-worldwide-data-show. 
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és Nigéria északi részén zajló konfliktusok – amelyek átterjedtek Csádra, Nigerre 

és Kamerunra – tovább súlyosbították az élelmezésbiztonsági helyzetet. 

 A Dél-Szudánban folytatódó fegyveres konfliktus – hármas szintű vészhelyzet – 

milliókat szakított ki lakóhelyéről és hatalmas humanitárius szükségleteket 

generált. A 2015-ben 127 millió EUR összegű uniós támogatás életmentő 

tevékenységeket támogatott Dél-Szudánban, és a dél-szudáni menekülteket 

a szomszédos országokban is segítette. 

 Az EU 2015 decemberében 125 millió EUR hozzájárulást jelentett be az El 

Niño szélsőséges időjárási esemény által érintett afrikai, karibi, közép- és dél-

amerikai országok szükséghelyzeti intézkedéseinek finanszírozásához. Ezek a 

katasztrófakockázatok célzott csökkentését és a helyi kapacitásépítési 

intézkedéseket támogatják olyan területeken, amelyek helyi kiszolgáltatottsága 

jelentős. 

 2015 júliusában az ENSZ a jemeni válságot hármas szintű vészhelyzetnek 

minősítette. Az uniós humanitárius támogatás – amely 2015-ben elérte az 

50 millió EUR-t – a jemeni belső menekülteket és a menekülteket 

egyaránt támogatja. A szegénységgel, kényszerű lakóhelyelhagyással és 

emelkedő élelmiszerárakkal párosuló konfliktus tovább súlyosbította a már amúgy 

is súlyos humanitárius válságot. Jement továbbá közvetlenül érinti az Afrika 

szarván fennálló humanitárius válsághelyzet. 

 Ukrajnában több millió ember szorul humanitárius segítségre az ország keleti 

részében zajló konfliktus miatt. Az uniós költségvetésből 30 millió EUR 

segélyt biztosítottak humanitárius célokra, illetve korai helyreállítási 

munkákra az ukrajnai lakosság számára. Ezen túlmenően természetbeni 

támogatást nyújtottak az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül. 

 A nepáli földrengés áldozatai 15 millió EUR azonnali humanitárius segélyt 

kaptak a polgári védelmi szakértők, kutató-mentő és elsősegélynyújtó 

csapatok kiküldésén, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus 

keretében küldött segélyszállítmányokon túlmenően. 

 A szükséghelyzetben lévők oktatása elsődleges szakpolitikai prioritássá 

vált 2015-ben. Az oktatás életmentő humanitárius intervenció a tavalyi évihez 

hasonló, jelentős kényszerű népességmozgások kontextusában. 2015-ben több 

mint 1,5 millió gyermek részesült szükséghelyzeti támogatás keretében 

oktatásban. 

 2015-ben az uniós polgári védelmi mechanizmust 25 veszélyhelyzetben 

aktiválták (korai riasztás, nyomon követés és támogatás kérése), és 19 

közvetlen támogatásra irányuló megkeresést kapott a mechanizmus az EU-n 

belül és más katasztrófa-sújtotta országokban. 

 2015-ben rendezték az eddigi legsikeresebb európai polgári védelmi 

fórumot. Ez a hatalmas, kétévente megszervezett konferencia közös asztalhoz 

ülteti az összes európai és egyes nemzetközi polgári védelmi érdekelt feleket. A 

2015-ös fórum a szomszédságpolitikai partnerországokkal folytatott közös munka 

hivatalos megindításának, valamint a polgári védelemben alkalmazott 

távirányítású légijármű-rendszer fontos új munkaterületének platformjává vált. 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/risk-reduction_en
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 Az EU kivételes erőfeszítéseket tett Nyugat-Afrikában az ebola-epidémia 

elleni küzdelem terén a kitörés 2014. márciusi kezdete óta. Humanitárius 

támogatás segítette a legsürgősebb szükségletek kielégítését, ezenfelül pedig az 

uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül vészhelyzeti szállítmányokat és 

szakértőket küldtek ki. Ezek az intézkedések idővel a betegség 2015. januári 

leküzdéséhez vezettek. Az ebolaválságból levont tanulságok vezettek az uniós 

polgári védelmi mechanizmus összevont eszköztárának keretében az Európai 

Orvosi Hadtest 2015-ös létrehozásához. 

 Az ENSZ katasztrófakockázatok csökkentésével foglalkozó harmadik 

világkonferenciája, amelyet a japán Sendai városában tartottak 2015 

márciusában, elfogadta a katasztrófakockázat-csökkentés új keretét. Az Unió 

vezető szerepet vállalt a magasabb szintű katasztrófakockázat-

csökkentési keret kiépítésében, további lépéseket határozott meg a 

kockázatok csökkentése és a katasztrófákkal szembeni ellenálló-képesség 

erősítése érdekében a fenntartható fejlődés és az éghajlatváltozással való 

szinergiákra építés kontextusában. 

 Az EU segítségnyújtási önkénteseinek kezdeményezése keretében 

kiküldendő önkéntesekre vonatkozó első pályázati felhívásokat 2015-ben tették 

közzé. Ez 2020-ig 18 000 ember számára teremt lehetőséget arra, hogy a világon 

bárhol önkéntesként segítsék a humanitárius műveleteket. 
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HUMANITÁRIUS SEGÉLY 

Az Unió továbbra is referenciának számító humanitárius donor maradt. A Bizottság 

biztosítja, hogy valamennyi beavatkozás összeegyeztethető a humanitárius alapelvekkel, 

releváns a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő kedvezményezettek célzásának 

szempontjából és megfelelően információk alapján értékeli a szükségleteket. A 

beavatkozások biztosítják a költséghatékonyságot és az eredményességet a kritikus 

ágazatok finanszírozása, a partnerek mobilizálása és a globális humanitárius rendszer 

támogatása terén. A bizottsági műveletek külső és független értékelései széles körben 

elismerik ezen alapelvek jelentőségét a humanitárius térség fenntartása tekintetében. (A 

humanitárius projektek 2015-ben elvégzett értékeléseiről végzett összegzés az 1. 

mellékletben található. A polgári védelem értékelése a jogalap előírásai szerint történik. 

Az uniós polgári védelmi mechanizmus átfogó értékelését 2016 második felében indítják 

meg. Ezért 2015-ben nem került sor polgári védelmi fellépések értékelésére.) 

Menekültválság 

Szíria 

Az Európai Unió és tagállamai vezető szerepet töltenek be a szíriai válságra 

adott nemzetközi reagálás terén. A szomszédos országokban és a tágabb régióban 

lévő szíriai menekültek becsült száma meghaladja a 4,5 milliót, a Szíriában lévő belső 

menekültek számát pedig 6,5 millióra becsülik. 2015-ben több mint 160 millió EUR-t 

különítettek el az uniós költségvetésből a szíriai életmentő műveletekre. A 

kulcsfontosságú stratégiai prioritások a vészhelyzetekre adott, szektorokon átnyúló, 

gyors, rugalmas és reaktív válaszokra összpontosítottak, párhuzamosan a 

lakhelyelhagyásra kényszerült és kiszolgáltatott helyzetben lévő lakosság számára 

nyújtott hagyományos humanitárius támogatás fenntartása mellett. A legtöbb menekült 

olyan országokban és emberek között talál menedéket, akik már maguk is szegénységgel 

és nehézségekkel küzdenek, ezért a régió befogadó közösségei gyakran szintén 

humanitárius segélyek kedvezményezettjei. 

A „Szíria egésze” megközelítés négy pillérű stratégián alapul, amely magában 

foglalja a tárgyalások eredményeképpen biztosított hozzáférést, a 

szükséghelyzetben adott reagálást, a védelmet, valamint a partnerségek 

elszámoltathatóságát és támogatását. A 2015. évi stratégiai reagálási terv egyik fő 

donoraként az Unió 12 millió kedvezményezett támogatását segítette elő egészségügyi 

támogatással, 5 milliót védelmi szolgáltatásokkal, 8 milliót víz és megfelelő higiénés 

körülmények, szolgáltatások biztosításával, valamint több mint 6 millió kiszolgáltatott 

helyzetben lévő belső menekültet menedékkel és nem élelmiszer jellegű cikkekkel látott 

el. Az Unió egyre inkább szerepet vállal az alapvető humanitárius alapelvek és 

nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdítását célzó nemzetközi 

diplomáciai kezdeményezésekben (pl. a bécsi tárgyalásokban) és erőfeszítésekben. 

Szomszédos országok 

2015-ben 97 millió EUR-t különítettek el az uniós költségvetésből Libanon 

számára körülbelül 665 000 személy támogatására, kifejezetten összpontosítva a 

nőkre és a gyermekekre. A támogatás a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő 

menekültekre helyezte a hangsúlyt, hogy több célra felhasználható készpénz, 

másodlagos életmentő egészségügyi ellátás, menedék, továbbá víz és megfelelő higiénés 
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körülmények biztosításán keresztül kielégítse alapvető szükségleteiket. Ezen túlmenően 

konkrét védelmi tevékenységeket is támogatott, így az erőszak áldozatainak nyújtott 

tanácsadást és jogi segítséget. 

Jordániában az alapvető szükségetekre összpontosító megközelítést elősegítő, 

leginkább költséghatékony és eredményes megoldások nyertek elsőbbséget, összesen 

58 millió EUR-t kitevő készpénzes segítségnyújtáson keresztül. Az Unió támogatta 

például az UNICEF-et a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő szíriai menekültcsaládok 

közül 56 000 lány és fiú gyermekenkénti és havonkénti 20 jordán dínáros 

készpénztámogatásával. E program az egyes gyerekek konkrét szükségleteinek és 

kiadásainak fedezéséhez való hozzájárulásával közvetlenül azt célozta megelőzni, hogy a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő családok olyan negatív alkalmazkodási mechanizmusokra 

támaszkodjanak, mint a gyermekmunka vagy a pénzmegtakarítás céljából a kevesebb 

evés. Ennek eredményeként a családok több mint fele arról számolt be, hogy legalább 

egy negatív alkalmazkodási stratégia használatát elkerülte, a mintacsoport 91 %-a pedig 

azt jelezte vissza, hogy az általános családi jólétüket javította ez a támogatás. 

Több évtizednyi konfliktus után a kiszolgáltatott helyzetben lévő irakiak egy, immár a 

harmadik évébe lépett összetett veszélyhelyzet túléléséért küzdenek. A harcok és a 

szektariánus erőszak több millió ember lakóhelyelhagyását eredményezte. Irak nemcsak 

belső konfliktusának következményeit szenvedi el, de a szomszédos Szíriában zajló 

konfliktus által létrehozottakat is. Az ország több százezer nyilvántartásba vett szíriai 

menekültet fogadott be. Az egyre erősödő humanitárius szükségekre válaszul az Unió 

jelentősen megnövelte az Iraknak nyújtott humanitárius segélyét; 2015-ben ez 

az összeg közel 79 millió EUR-t tett ki. A cél a lakóhelyelhagyásra kényszerült 

irakiaknak, a szíriai menekülteknek és más, a konfliktusoknak kitett, kiszolgáltatott 

helyzetben lévő személyeknek nyújtott védelem és segítség volt. 

2015-ben Törökország vált a világon a legnagyobb menekültbefogadó nemzetté. Az év 

végéig több mint 2,5 millió szíriai menekültet vettek itt nyilvántartásba. Az uniós 

költségvetésből közel 36 millió EUR-t különítettek el a legkiszolgáltatottabbak 

sürgős szükségleteinek kielégítésére fordított humanitárius támogatásra. Az egyik fő 

prioritás az egészségügyi ágazat volt, különösen a háborús sérültek fizikai 

rehabilitációja/műtét utáni ellátása, valamint a súlyosan rossz ellátású területeken az 

elsődleges egészségügyi ellátások biztosítása körülbelül 130 000 ember számára. Másik 

kulcsfontosságú prioritásnak számítanak a körülbelül 230 000 embert elérő olyan 

programok, amelyek a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő menekültcsaládokat 

alapvető háztartási cikkek vásárlását lehetővé tevő utalványokkal látják el. 

Ezen túlmenően az Európai Tanács 2015. október 15-én üdvözölte az átfogó 

együttműködési menetrend részeként Törökországgal kialakított közös cselekvési tervet, 

amely megosztott felelősségen, kölcsönös kötelezettségvállaláson és teljesítésen alapul. 

A törökországi menekülteket támogató eszköz6 jelentős új anyagi erőforrást és egy, a 

menekültek és a befogadó közösségek szükségleteit átfogó és koordinált módon kezelő 

koordinációs mechanizmust biztosít. Az eszköz 2016–2017 között összesen 3 milliárd 

EUR összeg koordinációját végzi majd. 

2015-ben több mint egymillió ember tette meg az EU-ba vezető utat, többnyire a 

nyugat-balkáni útvonalként ismertté vált útvonal használatával, Törökországot, majd 

Görögországot átszelve annak érdekében, hogy Közép- és Észak-Európába jussanak. Az 

uniós költségvetés a Nyugat-Balkánon is támogatta a vészhelyzetekkel 

                                                            
6 C(2015) 9500 final. 
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kapcsolatos humanitárius fellépéseket 22 millió EUR értékben, a rászoruló, 

kiszolgáltatott helyzetben lévő menekültek, menedékkérők és migránsok támogatására. 

Ez a támogatás hozzájárul a sürgősségi segély (étel, víz, higiénia, nem élelmiszer jellegű 

cikkek, egészségügyi, alapvető védelmi szolgáltatások és téliesítés) nyújtásához olyan 

helyeken, ahol a menekültek nagy számban koncentrálódtak, ideértve a határokat és a 

regisztrációs pontokat is. 

 

Humanitárius válságok Afrikában 

A Száhel-övezet 

A Száhel-övezet, a világ legszegényebb régióinak egyike, 2005 óta négy egymás követő 

élelmezési és táplálkozásiválság utóhatásaitól szenved, amelyeket az éghajlatváltozás 

hatása is súlyosbít. Ezek a visszatérő krízisek súlyosan károsították a legszegényebb 

családok rezilienciáját, akik évről évre egyre nehezebben tudják fedezni alapvető 

élelemigényüket, különösen az aratások közötti hosszú időszakban. 2015-ben a Száhel-

övezetnek (Burkina Faso, Kamerun, Csád, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria és 

Szenegál) nyújtott támogatás 229 millió EUR-t tett ki, és elsődlegesen az 

élelmezési és táplálkozásiválságra összpontosított. 

A világ legkevésbé fejlett országainak egyikeként Csád továbbra is összetett 

veszélyhelyzettel szembesül az élelmiszer-ellátás krónikus bizonytalansága, a hiányos 

táplálkozás, a természeti veszélyek, epidémia és tömeges lakóhelyelhagyás 

eredményeként. A Csádnak nyújtott uniós humanitárius segítségnyújtás 2015-

ben 58 millió EUR-t tett ki, amely 75 000 háztartásnak tette lehetővé, hogy 

készpénztámogatásokon és utalványokon keresztül alapvető élelmiszerekhez jussanak. A 

szomszédos közép-afrikai köztársaságbeli több évtizednyi politikai instabilitás és 

természeti katasztrófák menekültáradatot indítottak el, ami még több terhet ró a már 

egyébként is szűkös erőforrásokra. 

Az élelmiszer-ellátás elnyúló bizonytalanságán túl a Nigéria észak-keleti részén a Boko 

Haramnak betudható széles körben elterjedt erőszak miatt tömeges kivándorlás indult. 

2015-ben az uniós költségvetésből 21,5 millió EUR-t különítettek el Nigéria 

humanitárius támogatására, amely sürgősségi élelmezési segélyt, továbbá 

egészségügyi és védelmi szolgáltatásokat biztosított a lakóhelyük elhagyására 

kényszerült embereknek és a konfliktus áldozatainak. Több mint 2 millió nigériai 

kényszerült lakóhelye elhagyására az országon belül, és több mint 190 000 menekült el a 

szomszédos Nigerbe, Kamerunba és Csádba. A humanitárius közösség a 

lakóhelyelhagyás újabb erőteljes hullámára számít a Csád-tó szigetei lakosságának 

folyamatban lévő evakuálásától, a területen zajló katonai műveletek eredményeként. 

Dél-Szudán 

Dél-Szudánt folyamatos válságok sújtották, amelyek hatalmas humanitárius szükséget 

teremtettek. Az EU a teljes humanitárius támogatás több mint 40 %-át Dél-

Szudánnak nyújtotta, körülbelül 2 millió ember életmentő programjainak 

támogatására. Csak 2015-ben 127 millió EUR segélyt nyújtott az országnak. A 2013 

decembere óta zajló fegyveres konfliktus több ezer halálos áldozatot és több mint 2 millió 

otthonát elhagyót eredményezett. 2015 augusztusában békemegállapodást írtak alá, de 

még mindig nincs jele annak, hogy az országban béke honolna. 
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Közép-afrikai Köztársaság 

A Közép-afrikai Köztársaságban a politikai instabilitás és a természeti katasztrófák – 

ideértve az éghajlatváltozásnak való kitettséget is – hozzájárultak a nemzeti gazdaság 

leépüléséhez, a fejlesztés hiányához és az állami intézmények gyengüléséhez. A 

konfliktus 2013-as kezdete óta az EU kulcsfontosságú szerepet játszott 73 millió EUR 

összegű humanitárius támogatás biztosításával. A helyzet továbbra is rendkívül ingatag. 

2015-ben a Közép-afrikai Köztársaságnak nyújtott uniós humanitárius 

támogatás 25 millió EUR-t tett ki, és védelem, egészségügyi ellátás 

igénybevételének, élelmezési segély, tiszta víz szétosztásának, higiéniás körülmények, 

logisztika és humanitárius koordináció biztosításának támogatását jelentette. 2015 

májusában magas szintű nemzetközi konferenciát szerveztek a Közép-afrikai 

Köztársaságról, amely az ország humanitárius szükségleteire, helyreállítására és 

rezilienciaépítésére összpontosított. 
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Kényszerű lakóhelyelhagyás: Közel-Kelet, Közép-Ázsia és Afrika, 2015 
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Más humanitárius válságok 

Az El Niño-válság 

Az EU 125 millió EUR hozzájárulást jelentett be az El Niño által érintett afrikai, 

karibi, közép- és dél-amerikai országok szükséghelyzeti intézkedéseinek 

finanszírozására. Az éghajlatváltozás által felerősített jelenség – amely az elmúlt 

három évtized legerősebb időjárási eseményei közé tartozik – több mint 41 millió embert 

érint világszerte7. Etiópia az El Niño jelenség által leginkább sújtott országok közé 

tartozik. Az ország arról tett jelentést, hogy az aszály miatt az élelmezésbiztonság 

hiányától szenvedők száma a 2015. januári 2,9 millióról 2015 októberére 8,2 millióra 

nőtt. 

Jemen 

A politikai instabilitás, a fegyveres konfliktusok, a gyenge gazdasági teljesítmény és a 

krónikus fejletlenség adja a Jement sújtó összetett és többoldalú válság elsődleges 

tényezőit. A népesség több mint 47 %-a él a szegénységi küszöb alatt, napi 2 eurónál 

kevesebből, az ország pedig a világ harmadik legmagasabb hiányos táplálkozási 

szintjével rendelkezik. 2015-ben 50 millió EUR támogatást különítettek el az uniós 

költségvetésből a konfliktus és kényszerű lakóhelyelhagyás, az élelmiszer-

ellátás bizonytalansága és a hiányos táplálkozás által sújtott ország 

lakosságának segítésére. A humanitárius segítségnyújtás nagy részét a belső 

menekültek, az Afrika szarvából menekültek és ezen lakóhelyük elhagyására kényszerült 

embereket befogadó közösségek számára élelem, víz és higiéniás körülmények, alapvető 

egészségügyi ellátás, menedék és háztartási cikkek biztosítására fordították. 

Ukrajna 

Az EU az ukrajnai humanitárius válságot továbbra is kiemelten kezeli. Ukrajnában több 

millió ember szorul humanitárius segítségre a konfliktus, a lakóhelyelhagyás és a 

mélyszegénység együttes hatása miatt. Az uniós költségvetésből 2015-ben 

végrehajtott projektek összesen 30 millió EUR-t tettek ki, ezek több mint 

800 000 Ukrajnában élő ember számára nyújtottak segítséget. Míg a célcsoportot 

a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek, idősek és egyedülálló szülős 

háztartások jelentették, a belső menekültek és a konfliktus területeiről érkező 

menekültek, továbbá a hazatelepülők számára is támogatást nyújtottak. A támogatásra 

gyakran készpénz és utalványok formájában került sor, amely megoldás nagyon 

hatékony és eredményes csatornának bizonyult a helyi gazdaság közvetlen ösztönzésére 

is, továbbá az érintettek méltóságának megőrzését is elősegítette. Ezen túlmenően 

anyagi támogatást mobilizáltak az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül. 2015 

januárjában közös uniós művelet szervezésére került sor a segélyszállítmányok légi és 

közúti szállítása céljából. 

Nepál 

Nepál középső részét tragikus földrengés sújtotta 2015 áprilisában, amely közel 9 000 

embert megölt és teljes falvakat törölt el. 15 millió EUR uniós humanitárius segélyt 

nyújtottak azonnal a legsürgősebb szükségletek – veszélyhelyzeti menedék, 

veszélyhelyzeti egészségügyi ellátás, víz és higiénia, megélhetési támogatás és logisztika 

– kielégítésének támogatására, valamint a katasztrófavédelmi felkészültség és a 

                                                            
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1513_en.htm. 
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kockázatcsökkentési tevékenységek előmozdítására. A földrengést követő napokban a 

nepáli hatóságok kérésére aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Az uniós 

polgári védelmi mechanizmus megkönnyítette három modul – nehéz városi kutatás-

mentés, előretolt egészségügyi posztok és víztisztítás –, valamint a statikus mérnökség 

szakértői és más technikai támogatás kiküldését a természetbeni támogatáson és a 

mentőcsapatokon túlmenően. A Bizottság tartós tanácsadó erőfeszítései elvezettek a 

nepáli katasztrófavédelmi nemzeti stratégia kidolgozásához. 

Elfelejtett válságok 

Az EU a média érdeklődésének középpontján túl is kitekintett, és számos „elfelejtett” 

válsággal foglalkozott8. Ezek közé tartozott 2015-ben a nyugat-szaharai 

menekültválság Algériában, a rohingyák helyzete Mianmar/Burmában, valamint 

a kolumbiai menekültek Ecuadorban és Venezuelában9. Az elfelejtettválság-

felmérés olyan súlyos humanitárius válsághelyzeteket azonosít, ahol az érintett lakosság 

nem kap elegendő nemzetközi támogatást, vagy akár egyáltalán nem jut ilyenhez. 

Ezeket a válságokat alacsony szintű médiatudósítások, a donorérdeklődés hiánya és a 

válság megoldása iránti gyenge politikai elkötelezettség jellemzi, amelyek a humanitárius 

szereplők elégtelen jelenlétét eredményezik. 2015-ben az EU kezdeti humanitárius 

támogatási költségvetésének közel 17 %-át fordította az elfelejtett válságokra. 

Oktatás szükséghelyzetben 

Világszerte a konfliktusok áldozatainak felét gyermekek teszik ki, akik a leginkább 

kiszolgáltatott helyzetben lévő áldozati csoportok közé tartoznak. Az esetleges sérülések 

és kényszerű lakóhelyelhagyások mellett a családok szétszakadása nagyon magas 

kockázatot jelent a válságok idején. A gyermekek családjuktól való elszakadásának 

valószínűsége magas és ennek hatása igen erőteljes. Amikor katasztrófa üt be, több 

millió gyermek oktatása szakad meg. E konfliktusok hatása a gyermekekre gyakran 

hosszú távú és – elnyúló válságok esetében – olyan helyzetekhez vezethet, ahol a 

megfelelő oktatás hiánya elősegítheti az erőszak állandósulását, mivel ezek a gyerekek 

felnőttként a gyermekkorukban átélt erőszakos mintákat ismétlik meg. Az iskolából 

kikerülve a gyermekek elveszítik a maguk és országaik számára a szebb jövő építéséhez 

szükséges készségek fejlesztésének esélyét. 

Szükséghelyzetekben az oktatás a normalitás és a biztonság érzetét legalább részben 

biztosíthatja, és a gyermekeknek megadja a traumákkal való megbirkózáshoz szükséges 

pszichoszociális támogatást. Az oktatást az érintett közösségek maguk is gyakran 

elsődleges prioritásként jelölik meg. 

A szükséghelyzetben lévők oktatása elsődleges prioritássá vált 2015-ben. Az 

oktatás életmentő humanitárius intervenció, amelyet a „Béke gyermekei” nevű uniós és 

más kezdeményezéseken keresztül is támogattak. 2012 és 2015 között több 

mint 23 millió EUR-t különítettek el oktatási projektekre (ideértve a Luxemburg és 

                                                            
8 Az elfelejtett válságok olyan súlyos, elnyúló humanitárius válsághelyzetek, amelyekben az érintett 

lakosság nem vagy nem elégséges mértékben kap nemzetközi támogatást, és ahol nincs politikai 

akarat a válság megoldására, részben a médiaérdeklődés hiánya miatt. Ez elsősorban elnyúló 

konfliktushelyzeteket takar, de visszatérő természeti katasztrófák összesített hatásából fakadó 

kríziseket, vagy akár a kettő ötvözését is jelentheti. 
9 A 2015-ös elfelejtettválság-felmérés 10 elfelejtett válsághelyzetet azonosított: Algéria – nyugat-

szaharai menekültválság, Banglades – a rohingya menekültválság és a Csittagong-dombság válság, 

Kamerun, Csád, India – konfliktusok Dzsammuban és Kasmírban, Közép-Indiában (naxalita felkelés) 

és Északkelet-Indiában, Mianmar/Burma – kachin felkelés és rakhine-i válság, Pakisztán, Szudán, 

Jemen, kolumbiai válság – a lakosságot sújtja a Kolumbiában zajló belső fegyveres konfliktus, 

kolumbiai menekültek Ecuadorban és Venezuelában. 
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Ausztria kormányaitól kapott hozzájárulásokat), és e projekteknek világszerte 26 

országban több mint 1,5 millió gyermek volt a kedvezményezettje. A Bizottság 

kötelezettséget vállalt a szükséghelyzetben lévők oktatására fordított humanitárius 

támogatás arányának a 2015-ös 1 %-ról (11 millió EUR) 2016-ra az ENSZ által kitűzött 

4 %-ra történő növelésére. 

Az uniós finanszírozású oktatási tevékenységeket személyre szabják, hogy azok 

figyelembe vegyék a gyermekek életkorán, nemén és más konkrét körülményein alapuló 

különböző szükségleteit. A fellépések az iskolához való hozzáférés megkönnyítésétől a 

felzárkóztató osztályokon és az egyenruhák, oktatási anyagok biztosításán át a 

gyermekek oktatási központokba szállításáig terjednek. Az EU továbbá támogatja a 

megsérült iskolák helyreállítását és új oktatási helyek és központok építését. Az uniós 

támogatásnak köszönhetően a szakképzéshez és a pszichoszociális támogatáshoz való 

hozzáférés is lehetséges. 

Humanitárius segítségnyújtási politika 

A példa nélküli humanitárius válságok 2015-ben közvetlenül kihatottak Európára a 

menekültek és migránsok számának hatalmas növekedésén át. Erre tekintettel az Unió a 

nemzetközi közösség erőteljesen koordinált erőfeszítéseit szorgalmazta a világszerte 

felmerülő humanitárius kihívások kezelése, jobb katasztrófakockázat-kezelés és az 

elnyúló kényszerű lakóhelyelhagyási helyzetekben a fejlesztési szereplők fokozottabb 

szerepvállalása érdekében. Az első, több érintett fél részvételével, az ENSZ által 

összehívott humanitárius csúcstalálkozóra 2016. május 23–24-én került sor 

Isztambulban. 2015 során az Unió élen járt a csúcstalálkozó támogatásában és 

előkészítésében. Az Unió társszervezőként részt vett az előkészítő európai konzultációban 

(Budapest, 2015. február 3–4.), és szorosan nyomon követte az összes többi regionális 

konzultációt, valamint a 2015. októberi globális konzultációt egyaránt. Hozzájárult 

továbbá az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) által 

kezdeményezett tanulmányokhoz, és támogatta a csúcstalálkozó titkárságának munkáját 

is. 

A Bizottság 2015. szeptember 2-i közleménye10 körvonalazta a csúcstalálkozóra 

meghatározott uniós prioritásokat: a nemzetközi humanitárius jog érvényre juttatása, a 

humanitárius segélyek szállításának hatékony biztosítása, szorosabb humanitárius–

fejlesztési együttműködés, az elnyúló válságok esetében is, partnerség helyi, nemzeti és 

regionális szereplőkkel, valamint hatékony és elegendő humanitárius finanszírozás. 

Humanitárius támogatási politika és bevonás 

Ami a nemzetközi együttműködést illeti, az EU tovább folytatta privilegizált párbeszédeit 

az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának tagjaival és a nem tag donorokkal 

egyaránt. Az EU megszervezte első stratégiai párbeszédeit Japánnal és Ausztráliával a 

szinergiák felderítése, a globális aggályokra okot adó kérdéskörök megvitatása és a 

prioritások megosztása céljából. Az EU továbbá megerősítette együttműködését az 

Iszlám Együttműködés Szervezetével, az Arab Államok Ligájával és az Egyesült Arab 

Emírségekkel. Az egyik példa egy jeddahi műhelytalálkozó volt az Iszlám Együttműködés 

Szervezetével. 

                                                            
10 COM/2015/0419 final. 
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A Bizottság tovább folytatta a polgári-katonai koordinációban vezető szerepét azáltal, 

hogy az EU katonai szerepvállalásait aktívan úgy formázta, hogy azok jobban tudjanak 

reagálni a humanitárius közösség szükségleteire és biztosítsák a területen a 

zökkenőmentesebb koordinációt, pl. az EUNAVFOR MED Sophia művelet tervezésében, 

amely az EU Földközi-tengeri térségben szervezett tengeri katonai művelete. A Bizottság 

aktívan meghatározta az EU által irányított katonai műveletben a polgári lakosság 

védelmére vonatkozó megközelítést is, hogy az tükrözze a humanitárius védelmi 

aggályokat és a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását. 

A kényszerű lakóhelyelhagyást elszenvedő emberek példátlanul magas száma világszerte 

– 60 millió – helyzetfelmérést igényelt 2015 második felében. Ezt a Bizottság illetékes 

szolgálatai vezették, célja pedig a jelenlegi menekültválság kezelése terén a szakpolitikai 

kezdeményezések, a megfelelő eszközök, fellépések, a levont tanulságok és az uniós 

szintű hiányosságok felderítése volt. 2016. április 26-án az Európai Bizottság „Méltó élet: 

a segélyfüggőségtől az önellátásig – Kényszervándorlás és fejlesztés”11 címmel 

közleményt, valamint egy kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumot12 fogadott el. 

A közlemény célja egy új fejlesztés-központú megközelítés meghatározása a menekültek, 

a belső menekültek, az önkéntes hazatérők és partnerországokban a befogadó népesség 

támogatására. 

A tematikus szakpolitikák integrálása a humanitárius 
tevékenységekbe 

Élelmezés és táplálkozás 

2015 során a Bizottság – az Unió nevében – elnökölte és irányította az Élelmezésisegély-

egyezmény bizottságának munkáját. Az év során végzett munka részét képezte a 

humanitárius csúcstalálkozó bizottsága által megfogalmazott közös nyilatkozat. Az 

Élelmezésisegély-egyezmény bizottsága a szakpolitikai vita jelentős fórumává vált. 

Egyes humanitárius katasztrófák esetén a piacok és boltok élelmiszerekkel való ellátása 

fennmarad, de az érintett népesség elveszíti vásárlóerejét. Ilyen esetekben a „készpénz 

szemlélet” biztosítja, hogy a humanitárius támogatás időszerűen és közvetlenül érje el a 

leginkább rászorulókat. A készpénzátutalások gyorsan elvégezhetők, költséghatékonyak 

és nagyobb választási lehetőséget biztosítanak a rászorulóknak. Előnyei közé tartozik a 

helyi gazdaságoknak kedvezés, a kedvezményezettek önrendelkezésének elősegítése, a 

méltóság tiszteletben tartása, valamint a döntés jogának biztosítása az emberek 

számára, akik eldönthetik, hogy milyen cikkeket vásároljanak. 2015 márciusában a 

Tanács elfogadott egy dokumentumot a „humanitárius szükségleteket szolgáló, többcélú 

készpénz-alapú segítségnyújtás tíz közös elvéről”. A dokumentum a többcélú, készpénz-

alapú segítségnyújtás lehetőségeit operatív és szakpolitikai szempontból egyaránt 

értékeli. 

Menedékre és lakóhelyre vonatkozó iránymutatások 

A kényszerű lakóhelyelhagyás riasztó mértékű fokozódása az elmúlt évtizedben – a 

folyamatos gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokkal egyesítve – jelentősen 

megnövelte a hatékony és eredményes humanitárius menedékre és letelepedésre 

vonatkozó beavatkozásokat. Ennek eredményeként a globális technikai menedék- és 

lakóhelykapacitásokat javítani kell, továbbá a támogatásokat hatékonyabban kell 

felhasználni annak érdekében, hogy jelentősebb hatást lehessen gyakorolni az egyre 

                                                            
11 COM/2016/234. 
12 SWD/2016/142. 

http://www.foodassistanceconvention.org/press/FAC_2015_WHS.pdf
http://www.foodassistanceconvention.org/press/FAC_2015_WHS.pdf
http://www.foodassistanceconvention.org/press/FAC_2015_WHS.pdf
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nagyobb számban rászorulók számára. Ezen ágazatban – amelyre évente mintegy 180 

millió EUR-t különítenek el – a bevált gyakorlatok rögzítése érdekében iránymutatások 

készülnek, amelyek külső konzultációs fázisa 2015-ben lezárult. 
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POLGÁRI VÉDELEM 

Az uniós polgári védelmi támogatás teljesítését a Veszélyhelyzet-reagálási 

Koordinációs Központ koordinálja. A támogatás az uniós polgári védelmi 

mechanizmusban részt vevő államok13 kormányzati támogatásából áll, amelyet 

közvetlenül a katasztrófákat követően juttatnak célba. A Veszélyhelyzet-reagálási 

Koordinációs Központ szünet nélkül nyomon követi világszerte a válságokat, és kiegészítő 

intézkedéseket biztosít az EU és a tagállamok részéről. 

A mechanizmus az Európában és másutt előforduló természeti és ember okozta 

katasztrófákra adott, európai szinten jól koordinált válaszadást biztosítja, ideértve azokat 

az eseteket is, amikor a szolidaritási klauzulát (az EUMSZ 222. cikkét) léptetik életbe. 

2015-ben az uniós polgári védelmi mechanizmus 25 szükséghelyzetben került aktiválásra 

(korai riasztás, nyomon követés és támogatás kérése), és 19 közvetlen támogatásra 

irányuló megkeresést kapott az EU-n belülről és más katasztrófa-sújtotta országokból. 

Egyidejűleg a Bizottság hatékony megelőzési és felkészülési politikát folytat a 

tagállamokkal. 

A szíriai menekültválság 

Az uniós polgári védelmi mechanizmus a menekültügyi válságban az olyan 

jelentős áradattal szembesülő tagállamoknak és szomszédos országoknak 

biztosít támogatást, amelyet azonnali reagálási kapacitásaikkal már nem tudnak 

kezelni. 2015 második felétől Magyarország, Szerbia, Szlovénia, Horvátország és 

Görögország kért támogatást a mechanizmuson keresztül. Tizenöt ország tett támogatási 

felajánlást, és négy kérelem 2016-ban is aktív maradt. Az uniós költségvetésből 490 000 

EUR-t különítettek el a krízis által érintett országokba irányuló közlekedés és célba 

juttatás társfinanszírozására. 

Szerbia például menekültek és migránsok hatalmas mértékű beáramlásával szembesült, 

akik Görögországból Magyarországra vagy Horvátországba utaztak. A menekültáradat 

kezeléséhez támogatásként 2015 szeptemberében Szerbia más európai országoktól 

természetbeni támogatást kapott: járműveket, üzemanyagot, higiéniai cikkeket, ágyakat, 

matracokat és élelmiszert. 

Természetbeni támogatást szállítottak Görögországba, sátrak, ágyak, hálózsákok, 

takarók, higiéniai készletek, áramgenerátorok, vízpumpák, tűzoltó felszerelés és más 

speciális felszerelés formájában. 

Magyarország, Szlovénia és Horvátország is kapott a mechanizmusban résztvevő 

országoktól természetbeni támogatást, így téliesített sátrakat, ágyakat és takarókat a 

menekültek és menedékkérők érkezésének könnyebb kezelése érdekében. 

Reakció az ebolára 

2016. január 14-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az ebola terjedését 

megállítottnak nyilvánította Nyugat-Afrikában. A történelem legrosszabb ebola 

                                                            
13 2015-ben 33 állam: a 28 uniós tagállam, valamint Izland, Norvégia, Macedónia Volt Jugoszláv 

Köztársaság, Montenegró és Szerbia; 2016-ban pedig 34 állam, amikor Törökország résztvevő 

állammá vált (2016. április 4-től). 

http://ec.europa.eu/echo/news/eus-civil-protection-mechanism-helps-serbia-cope-refugee-influx_en
http://ec.europa.eu/echo/news/eus-civil-protection-mechanism-helps-serbia-cope-refugee-influx_en
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epidémiájának kezdetétől (2014. március) az EU és tagállamai gyorsan mobilizálták 

politikai, pénzügyi és tudományos erőforrásaikat, hogy az ebolavírust megfékezzék, 

kezeljék és végül legyőzzék. Az EU az epidémia kitörése óta összesen 71 millió EUR teljes 

humanitárius költségvetéssel a legsürgősebb szükségleteket kezelte támogatási 

tevékenységek biztosításával, amelyek a következőket foglalták magukban: epidémia 

megfigyelés, diagnosztika, kezelés és egészségügyi felszerelések, orvosok és nővérek 

kiküldése, egészségügyi dolgozók képzése, valamint tudatosságerősítés a népesség 

körében. 

A Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ alapvető szerepet töltött be az 

uniós reagálás koordinálásában; rendszeres koordinációs értekezleteket tartott az 

uniós ebolaügyi munkacsoporttal, amely valamennyi érintett (központi és helyszíni) 

bizottsági szervezeti egységet, az Európai Külügyi Szolgálatot, az uniós küldöttségeket, 

az uniós tagállamokat, ENSZ szervezeteket és az EU humanitárius partnereit egyaránt 

közös asztalhoz ültette. A tagállamok EU-n belüli tevékenységeiket a határokon átterjedő 

súlyos egészségügyi veszélyekről szóló 1082/2013/EU határozat14 alapján létrehozott 

Egészségügyi Biztonsági Bizottság rendszeres találkozóin koordinálták, s ezek az Európai 

Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által készített gyors 

kockázatértékeléseken alapultak15. Az uniós polgári védelmi mechanizmus aktiválása 

lehetővé tette a tagállamok által felajánlott (több mint 100 repülőjáratnyi és 2 

teherhajónyi) vészhelyzeti felszerelések és szakértők gyors, koordinált kiküldését. 

Létrehoztak egy egészségügyi evakuációs rendszert a nemzetközi segélyszervezetek 

dolgozói mobilizálásának támogatására és biztonságuk garantálásra. A Bizottság által 

kiküldött mobil laboratóriumok alapvető szerepet játszottak az ebola diagnosztizálásában 

a nyugat-afrikai lakosság körében. 

2015 márciusában az EU volt a házigazdája az „Ebola: vészhelyzettől a helyreállításig” 

konferenciának. Ez kiemelte annak szükségességét, hogy megakadályozzák az új esetek 

számának hirtelen növekedését, és megtervezzék az akkori kitörés és az ebolavírus 

bármilyen későbbi esetleges kitörése elleni küzdelem következő lépéseit. 

Az Európai Orvosi Hadtest 

Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében kiküldésre készen álló 

egészségügyi és közegészségügyi csapatokból összeállított „tartalék” – amely 

most már az Európai Orvosi Hadtest néven ismert – koncepciója 2015-ben 

fogalmazódott meg, az ebolaválságból levont tanulságokat követően16. 

Meghatározták a minőségi és interoperabilitási követelményeket, majd bővítették ezeket 

az egészségügyi modulokra vonatkozó új WHO standardokkal. Az uniós polgári védelmi 

mechanizmus „összevont eszköztárát” így kibővítették egészségügyi csapatokkal, 

közegészségügyi csapatokkal, mobil biológiai biztonsági laboratóriumokkal, egészségügyi 

evakuációs kapacitásokkal és szakosított értékelő és támogatócsapatokkal. A hivatalos 

elindításra – amikor számos rendelkezésre álló egészségügyi reagálókapacitást rendeltek 

az összevont eszköztárhoz – 2016. február 15-én került sor. 

Reakció természeti katasztrófák esetén 

                                                            
14

 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/decision_serious_crossborder_threats_22102

013_en.pdf 
15 http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 
16 2015/C 421/04. 
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A természeti katasztrófák sűrűsége, összetettsége és súlyossága világszerte fokozódik, 

továbbá olyan kihívások súlyosbítják ezeket, mint az éghajlatváltozás. 

Minden évben pusztító erdőtüzekre kerül sor Európában és világszerte, amelyek több 

ezer hektár erdőt semmisítenek meg. Amikor a tűz léptéke meghaladja az adott ország 

oltási kapacitását, az uniós polgári védelmi mechanizmus aktiválható, hogy további, 

koordinált erőforrásokat vonjanak be vele. Az Európai Veszélyhelyzet-reagálási Központ 

folyamatosan nyomon követi az erdőtűz-kockázatot és az előfordulásokat Európa-szerte 

a nemzeti nyomonkövetési szolgálatok és olyan eszközök segítségével, mint az európai 

erdőtűz-információs rendszer. 2015 júliusában Görögország támogatást kért a 

mechanizmus keretében több tucat erdőtűz elleni küzdelemhez, és válaszként 

erdőtűzoltó repülőgépet küldtek segíteni. Az EU megkönnyítheti az ilyen helyzetekben az 

átfogó szállítmányozási és logisztikai koordinációt, és ebben az esetben társfinanszírozta 

a segítség szállítását Görögországba. 2015-ben a teljes uniós szállítmányozási 

társfinanszírozás több mint 14 millió EUR-t tett ki, az uniós polgári védelmi 

mechanizmusban részt vevő államok által felajánlott segítség szállításának uniós 

pénzügyi támogatása részeként. 

Az uniós polgári védelmi mechanizmust más katasztrófák esetén is aktiválták, például a 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Albániában, Mianmar/Burmában és 

Bangladesben bekövetkezett áradások, a paraguayi erdőtüzek és a nepáli földrengés 

esetén. 

Megelőzés és felkészültség 

A megelőzés és a felkészültség csökkenti az ember okozta és természeti katasztrófák 

legerőteljesebb hatásait, és hatékonyabb alkalmazkodást segíthet elő az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben. A sikeres polgári védelmi gyakorlatra példaként Oslo egyik ipari 

területén 2015 áprilisában bekövetkezett jelentősebb baleset forgatókönyve említhető. A 

gyakorlat egy hajóbalesetet rendezett meg, valamint egy tartálytelepen bekövezett 

tüzet, amely robbanást és veszélyes anyagok kiömlését eredményezte. A gyakorlat célja 

a veszélyhelyzeti és mentési reagálás, valamint a döntéshozatali eljárások tesztelése 

volt. A résztvevők közé tartoztak a norvég sürgősségi segélyszolgálatok, az oslói 

önkormányzat, a megyei kormányzó, a regionális és nemzeti hatóságok, valamint az 

Európai Veszélyhelyzet-reagálási Központ európai és nemzetközi csapatai és szakértői. 

Polgári védelmi politika 

Az uniós polgári védelmi mechanizmus szabályozásának és a végrehajtási határozat 

2014. októberi elfogadását követően 2015-ben gyors ütemben létrehozták az 

Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitást a tagállami reagálási 

kapacitásokból létesített összevont eszköztár formájában. Az érdeklődő 

résztvevők az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében előzetes kötelezettséget 

vállalhatnak különböző típusú reagálási kapacitások biztosítására az összevont eszköztár 

részére, a koordinált uniós polgári védelmi missziók keretében történő felhasználásra. Az 

összevont eszköztár lehetővé teszi a gyors reagálású fellépések és rugalmas 

rendelkezésre állási megoldások jobb tervezését. 2015 végére 21 modul és más reagálási 

kapacitás nyilvántartásba vételére került sor az összevont eszköztárban. Az összevont 

eszköztár kapacitáscélja 2020-ra 41 modul. 

A Bizottság folytatja nemzetközi kapcsolatépítését a stratégiai polgári védelmi 

partnerekkel világszerte (Kína, Japán, Egyesült Államok, ASEAN stb.), továbbá az uniós 
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tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal zajló munkáját. Ezen túlmenően 2015-ben a 

Bizottság új koordinációs formát dolgozott ki az európai szomszédságpolitikai 

partnerországokkal az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata keretében17. Számos 

szomszédságpolitikai partnerország számára egyfajta társult partnerséget ajánlanak fel 

annak érdekében, hogy fokozzák a katasztrófavédelmi együttműködési kapacitásukat az 

uniós polgári védelmi mechanizmus keretében. 

2015-ben rendezték az eddigi legsikeresebb európai polgári védelmi fórumot. Ez a 

hatalmas, kétévente megszervezett konferencia közös asztalhoz ülteti az összes európai 

és egyes nemzetközi polgári védelmi érdekelt feleket. A 2015-ös fórum a 

szomszédságpolitikai partnerországokkal folytatott közös munka hivatalos 

megindításának, valamint a polgári védelemben alkalmazott távirányítású légijármű-

rendszer fontos új munkaterületének platformjává vált. 

Ezen túlmenően a Bizottság aktívan együttműködik a tagállamokkal a nemzeti 

kockázatértékelések kidolgozása terén. Ez következik az uniós polgári védelmi 

mechanizmus részt vevő országok számára előírt követelményéből, hogy nemzeti 

kockázatértékelési jelentéseket nyújtsanak be a Bizottság számára 2015 decemberéig. A 

kockázatértékelés is napirenden van a kockázatértékelésre vonatkozó INFORM mutató 

kidolgozására irányuló globális kezdeményezés részeként az Ügynökségközi Állandó 

Bizottsággal és több más nemzetközi partnerrel. Az INFORM 2015-öt – amely 191 

országot fed le – 2015 elején indították el, és a Bizottságot a döntéshozatali eljárások, 

valamint a támogatások kiosztása terén támogatta. 

 

KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÜLTSÉG ÉS A 

KATASZTRÓFÁKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ-KÉPESSÉG 

A katasztrófakészültségi ECHO-program (DIPECHO) célja az országon belüli 

készültségi kapacitások megerősítése annak érdekében, hogy korai fellépésekre 

kerülhessen sor a veszélyek hatásainak, valamint a tárgyi és emberi 

veszteségek csökkentése, továbbá a humanitárius szükségekre való reagálás 

érdekében. A program teljes mértékben a humanitárius támogatási finanszírozási 

keretbe integrált. Valamennyi humanitárius végrehajtási terv18 magában foglalja a 

lehetőségek és prioritások elemzését a készültség, korai fellépés és katasztrófakockázat-

csökkentés céljából. Átlagosan minden csökkentési és felkészültségi tevékenységre 

fordított euró 4-7 eurót takarít meg, amelyeket a katasztrófát követő reagálásra 

költenének. 2015-ben a program keretében tett intézkedések megerősítették a helyi 

reagálási kapacitásokat azáltal, hogy korai előrejelző rendszerekbe ruháztak be, képzést 

nyújtottak a helyi önkormányzatok tisztviselőinek, helyi katasztrófavédelmi bizottságokat 

hoztak létre és fejlesztettek, szimulációkat szerveztek stb. 2015-ben közel 38 millió EUR-

t fordítottak a DIPECHO programra, a közvetlen katasztrófakockázat-csökkentési 

kedvezményezettek számát pedig világszerte 16 millióról 24 millióra növelték. A 

katasztrófakockázat-csökkentési tevékenységek tavaly az összes humanitárius 

tevékenység 43 %-ában érvényesültek. Ezek az erőfeszítések várhatóan hozzájárulnak 

továbbá az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz is. 

                                                            
17 JOIN/2015/50 final. 
18 A Bizottság évente globális határozatban dönt valamennyi humanitárius segítségnyújtási 

tevékenységről, amelyet az Unió várhatóan az adott időszakban finanszírozni fog. E határozat 

keretében a Bizottság elkészíti és kiadja a „humanitárius végrehajtási terveket”, amelyek részletesebb 

információkat biztosítanak az azonosított operatív prioritásokra nézve. 
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Az EU vezető szerepet játszott 2015-ben a katasztrófakockázat-csökkentés tekintélyes, 

ambiciózus és bővített keretének kidolgozásában. Az EU igen jelentős szerepet töltött be 

az ENSZ katasztrófakockázatok csökkentésével foglalkozó harmadik világkonferenciáján, 

amely 2015 májusában elfogadta a 2015–2030-as időszakra szóló sendai 

katasztrófakockázat-csökkentési keretet. A katasztrófakockázat-csökkentés, ami immár 

szilárdan beágyazódott a fenntartható fejlődési erőfeszítések kulcsfontosságú elemei 

közé, a nemzetközi közösség azon képességére összpontosít, hogy csökkentse a 

kockázatokat és fokozza a katasztrófákkal szembeni ellenálló-képességet. A 

katasztrófakockázat, a fenntartható fejlődés és az éghajlatváltozás összefonódó 

kihívásainak kezelését fontos iránymutató alapelvként ismerték el. Ezen új keret 

elfogadása egyértelmű cselekvési célokat és prioritásokat határoz meg, amelyek a 

katasztrófakockázat, valamint az életekben, megélhetésekben és egészségben 

bekövetkező veszteségek jelentős csökkentéséhez vezetnek majd. A sendai keret 

végrehajtása az elkövetkezendő 15 év során elkötelezettséget és politikai vezetést 

igényel. A Bizottság a sendai konferenciát az új nemzetközi keret végrehajtására 

vonatkozó cselekvési tervvel követi nyomon19. Az Unió aktív szerepet játszik majd a 

kormányközi szakértői munkacsoportban, amelyet a sendai keret végrehajtása globális 

előrehaladásának mérésére szolgáló globális mutatók kidolgozására hoztak létre. 

A Bizottság aktív szerepet játszik majd a kormányközi szakértői munkacsoportban, 

amelyet a sendai keret végrehajtása globális előrehaladásának mérésére szolgáló globális 

mutatók kidolgozására hoztak létre. 

EURÓPAI UNIÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ÖNKÉNTESEI 

Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezésének célja 2014 és 2020 között közel 

18 000 uniós tagállambeli önkéntes összefogása az EU azon erőfeszítéseinek 

támogatására, hogy megerősítsék más országokban a kiszolgáltatott helyzetben lévő 

közösségek kapacitását és rezilienciáját. A kezdeményezés az önkénteseket küldő és 

fogadó szervezetek számára kapacitásépítési és technikai segítségnyújtási lehetőséget 

biztosít. Az első pályázati felhívásokat 2015-ben tették közzé. Tíz projektet választottak 

ki társfinanszírozásra: négy technikai segítségnyújtást, hat pedig kapacitásépítést céloz 

olyan területeken, mint a katasztrófakockázat-kezelés, önkéntesek irányítása, 

akkreditálásban való részvételi kapacitás, a szükségletek felmérésének eszközei és 

módszerei, partnerségek kiépítése, valamint kommunikációs tevékenységek. Összesen 

88 szervezet vesz részt a projektek végrehajtásában. Az előkészítő és kezdeti 

végrehajtási intézkedések első konkrét eredményei 2016-ra várhatóak, amikor a 

kiképzett önkénteseket világszerte kiküldik humanitárius projektekre. 

Akkreditálás 

A kezdeményezés keretében önkénteseket küldeni vagy fogadni szándékozó valamennyi 

szervezetet akkreditáltatni kell. Az akkreditációs eljárás ellenőrzi, hogy valamennyi 

résztvevő szervezet maradéktalanul teljesíti-e az önkéntesek irányítására vonatkozó 

szigorú előírásokat és eljárásokat, amelyek célja az önkéntesek kiküldetésük időtartama 

során történő védelme és irányítása. 2015 januárjában pályázati felhívást tettek közzé az 

akkreditált küldő és fogadó szervezetek jegyzékének létrehozása céljából. 2015 végére 

                                                            
19 SWD/2016/205 final/2. 
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tizenhat akkreditációt ítéltek oda. Az akkreditáció folyamatban lévő eljárás, a felhívás 

pedig 2020. szeptember 30-ig nyitott. 

Kiküldetés és képzés 

A kezdeményezés keretében a fő intézkedéseket az önkéntesek kiválasztása, felkészítése 

és kiküldése jelenti. 2015 júliusában tették közzé az önkéntesek kiküldésére vonatkozó 

pályázati felhívásokat. 2015 októberére két pályázatot nyújtottak be, amely 27 

szervezetet, és 44 önkéntes 2016 nyara utáni kiküldését foglalta magában. A pályázatok 

értékelése és a támogatási megállapodások aláírása 2016-ban véglegesül. 

2015. október 30-án képzésre vonatkozó nyílt ajánlattételi felhívást tettek közzé. A cél 

képzési szolgáltatások nyújtása az önkéntesjelölteknek, valamint kompetenciáik és 

képességeik értékelése. A pályázatok értékelése és a keretszerződés(ek) aláírása 2016-

ban véglegesül. 

A Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) felelős 

az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés teljes életciklusának irányításáért. Ez 

a program megvalósításából áll, ideértve a pályázati felhívásokat, a támogatási kérelmek 

elemzését, az akkreditációs eljárást, a projektek helyszíni ellenőrzését, valamint a 

projektek és a program eredményeinek terjesztését. A Bizottság felelősséget vállal az EU 

segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés alapját képező jogi keret fejlesztéséért, és 

fenntartja kulcsfontosságú áttekintő szerepét a kezdeményezés szakpolitikai, pénzügyi és 

operatív elemei felett. 
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MÁS UNIÓS ESZKÖZÖKKEL VALÓ KOORDINÁCIÓ 

Az EU nagy jelentőséget tulajdonít a humanitárius segítségnyújtás, mint 

válsághelyzetekben adott gyors reagálás, és a más, hosszú távú fejlesztést és 

rekonstrukciós erőfeszítéseket előnyben részesítő uniós eszközök közötti kapcsolatnak. A 

humanitárius segítség–fejlesztés viszonya összetett és fokozott koordinációt igényel, ami 

közös megközelítéshez vezet a bizottsági szolgálatok között, továbbá közös végrehajtást, 

felügyeletet és a haladás nyomon követését eredményezi. 

Az e megközelítésbe való további beruházás szükségességét 2015-ben újból 

megerősítették az Uniós Reziliencia Gyűjtemény kiadásával. E kiadvány célja 

elősegíteni annak megismerését és jobb megértését, hogy a reziliencia miként vezethet 

hatékonyabb humanitárius segítségnyújtáshoz, valamint hosszú távon miként 

eredményezhet radikális változást a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévők számára. 

A gyűjtemény kiemeli, hogy a reziliencia alapelveit miként foglalták már bele a számos 

uniós programba, így az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és a szociális 

védelemre vonatkozóan. A gyűjteményt az ENSZ katasztrófakockázatok csökkentésével 

foglalkozó harmadik világkonferenciáján adták ki, amelyet a japán Sendai városában 

tartottak 2015 márciusában. 

Az Afrika szarva rezilienciájának javítását szolgáló kezdeményezés (SHARE) és 

a Globális szövetség a Száhel-övezet rezilienciájáért (AGIR) a bizottsági 

szolgálatok kiemelt közös kezdeményezései. Céljuk az emberek, közösségek és 

országok azon képességének javítása, hogy Afrika keleti részén fekvő szarván és a 

nyugat-afrikai Száhel-övezetben a kitartó és akut veszélyhelyzetekkel megbirkózzanak. E 

célból a fejlesztési szereplők, kormányok és nemzetközi segélyszervezetek számára 

alapvető fontosságú, hogy együttműködjenek a veszélyhelyzetek ördögi körének 

megtörésében. A két kezdeményezés által létrehozott lendület a régióban kilenc országot 

arra vezetett, hogy nemzeti reziliencia prioritásokat fogadjanak el 2015-ig. 

2015 júliusában a bizottsági szolgálatok társszervezésében sor került egy szemináriumra 

azzal a céllal, hogy a humanitárius és fejlesztési területen tevékeny szakembereket 

naprakésszé tegyék az instabil és válságokkal sújtott országokban/országokon való 

munkában a friss szakpolitikai fejlemények területén, valamint koncepciók, alapelvek, 

megközelítések, eszközök és eljárások kapcsán új információk átadása céljából, hogy 

jobban kezeljék az instabilitást és a válsághelyzeteket egy reziliencia-szűrés útján, hogy 

elkerüljék a romlást és zökkenőmentesebb átmenetet biztosítsanak a humanitárius 

megközelítéstől a fejlesztésig. 

A bizottsági szolgálatok és az uniós küldöttségek szorosan együttműködnek 

továbbá „Az ellenálló képesség fejlesztése Etiópiában” (RESET) közös uniós 

kezdeményezésen, amelyet az ország aszályra hajlamos területein hajtják végre. A 

kezdeményezés nem csak a mélyszegénység szimptómáit kezeli, hanem az élelmiszer-

ellátás bizonytalansága és a hiányos táplálkozás fő okainak némelyikét is. Ezzel a 

háztartásokat több alkalmazkodási kapacitással ruházza fel, hogy a jövőbeli 

megrázkódtatásoknak jobban ellenálljanak. 2015 decemberében a Bizottság elfogadta a 

RESET II-t20, az Uniós Szükséghelyzeti Alap konkrét célkitűzéseit és hatókörét integráló 

cselekvési tervet Etiópiáért. 

                                                            
20 http://ec.europa.eu/europeaid/action-document-eutf-action-document-implementation-horn-africa-window-

ethiopia-reset-ii_en 
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Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért a migrációról szóló vallettai csúcson jött létre 

2015. november 12-én, európai és afrikai partnerekkel. A Szükséghelyzeti Alap a 

Száhel-övezet, a Csád-tó térsége, Afrika szarva és Észak-Afrika azon országait 

támogatja majd, amelyek a leginkább instabilak közé tartoznak és amelyeket a 

migráció a legjobban érint. A Szükséghelyzeti Alap különböző uniós pénzügyi 

eszközökből gyűjti össze a pénzt, amelyet az uniós tagállamok és más donorok további 

támogatásokkal egészítenek ki. 

A Szükséghelyzeti Alap célja az irreguláris migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás 

alapvető okainak kezelése a származási, tranzit- és célországokban, számos prioritásként 

meghatározott ágazaton keresztül: gazdasági programok, migrációkezelés, stabilitás és 

kormányzás, valamint reziliencia. A rezilienciaprojektek alapvető szolgáltatásokat 

segítenek elő a helyi lakosság – és különösen a leginkább kiszolgáltatott helyzetben 

lévők, valamint a menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára –

, ideértve a közösségi központokon keresztül vagy más módokon biztosított élelmezés- 

és táplálkozásbiztonságot, egészségügyi ellátást, oktatást és szociális védelmet, valamint 

környezeti fenntarthatóságot. 

Az újonnan létrehozott Bekou Szükséghelyzeti Alap célja a Közép-afrikai 

Köztársaság stabilizációjának és újjáépítésének előmozdítása. A segélyezés, a 

helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolására, valamint a rezilienciára összpontosít. A 

hozzájárulások az Európai Fejlesztési Alapból, a Fejlesztési Együttműködési Eszközből, az 

EU humanitárius támogatásából és az uniós tagállamok programjaiból származnak. A 

Bekou Szükséghelyzeti Alap által finanszírozott fellépések a stabilitás és a béke 

elősegítését szolgáló uniós eszköz keretében folytatott tevékenységeket is kiegészítik. Az 

Alapot 2014 júliusában az Unió és három tagállam – Franciaország, Németország és 

Hollandia – hozta létre, akikhez 2015-ben Olaszország és Svájc csatlakozott. 

2015-ben a Bekou Szükséghelyzeti Alap három összetevőre összpontosított: 1) a 

közösségek rezilienciája az élelmezésbiztonság tekintetében, amelyet a „tangazdaságok” 

integrált rendszerére alapozott „rezilienciadobozok” telepítésén át biztosítanak, 2) a 

pásztorkodási tevékenységek végigkísérése a transzhumáló hálózatok átszervezésén, 

valamint az állatorvosi szolgáltatások fejlesztésén keresztül, valamint 3) élelmiszer, 

zöldség- és kisállat-állomány ágazatok létesítése Banguiban, a helyi önkormányzatokkal 

szoros együttműködésben. 

Ezen túlmenően az emberek és eszközök fokozódó kitettsége, valamint a veszélyek 

gyakorisága és súlyossága sürgető indokok ahhoz, hogy teljes mértékben kiaknázzák a 

tudomány és technológia felhasználási lehetőségeit innovatív módszerek keresése 

céljából. Például a Bizottság sürgős ebolakutatást támogatott a lehetséges kezelésekről, 

oltásokról és diagnosztikai tesztekről közel 140 millió EUR összegben, amelyet a 

gyógyszeripar további 100 millió EUR-val egészített ki. 

A fertőző betegségekre való felkészülés terén megvalósuló globális kutatási 

együttműködést (GloPID-R) a Bizottság támogatásával alakították ki. Ez az 

együttműködés globális szinten hozza közös platformra a támogató szervezeteket a 

járványveszélyt hordozó fertőző betegségek jelentősebb kitöréseire adandó hatékony 

kutatási válasz érdekében. Jelentősége az ebolakitörés, valamint a zikakitörés idején is 

megmutatkozott. Az európai és a fejlődő országok klinikai vizsgálatok területén létrejött 

partnersége (ECDTP) európai és afrikai országokat von együttműködésbe a HIV/AIDS, 

malária és tuberkolózis elleni új beavatkozások (diagnosztika, gyógyszerek, oltások) 

kifejlesztésének céljával (683 millió EUR uniós hozzájárulás mellett). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_hu.htm
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A migrációs jelenséget kezelő számos célzott kutatást és innovációs fellépést 

finanszírozott a Horizont 2020, ideértve a migrációval, radikalizációval, integrációval 

kapcsolatos legutóbbi pályázati felhívást is (7,5 millió EUR). 

2015-ben az Európai Bizottság útjára indította a science4refugees kezdeményezést, 

amely a tudományos háttérrel rendelkező menekülteket és menedékkérőket párosítja az 

európai tudományos intézményekkel és érdekelt iparágakkal. 224 kutatószervezet tett 

közzé álláshelyeket menekültek számára, és már 42 menekült kutató regisztrált ezekre. 

Ami a fejlődő országokkal folytatott tudományos és technológiai együttműködést illeti, a 

hangsúly a partnerségek kiépítésén van. Például 2015-ben megtették az első jelentős 

lépéseket egy EU–Afrika kutatási és innovációs partnerség kidolgozása felé az élelmezés- 

és táplálkozásbiztonság, valamint a fenntartható mezőgazdaság terén. Az Európai 

Bizottság, az uniós tagállamok és az afrikai országok már 70 millió EUR-t fektettek ebbe 

a kezdeményezésbe. 

2015 szeptemberében a Bizottság új házon belüli központot hozott létre, hogy 

segítse az uniós tagállamokat a veszélyhelyzetekre való reagálásban, a katasztrófák 

megelőzésében és hatásuk csökkentésében. A Katasztrófakockázat-kezelési 

Tudásközpont a következőkkel foglalkozik: 

 a katasztrófákkal kapcsolatos tudományos és operatív ismeretek javításának 

és az ezekre való építésnek szükségessége, 

 a katasztrófaciklus valamennyi fázisára vonatkozó meglévő tudás jobb 

használatának szükségessége a politikaalkotásban és a műveletekben, 

valamint 

 a tudásmegosztás előmozdításának szükségessége, mivel ez kulcsfontosságú a 

tudomány/tudás–szakpolitika interfész javításához. 

PÉNZÜGYI ÉS HUMÁNERŐFORRÁSOK 

Az uniós humanitárius költségvetés történelmi 

magaslatot ért el 

A 2015-ben biztosított humanitárius segítségnyújtás és polgári védelmi támogatás 

meghaladta a 1,5 milliárd EUR-t. Ez több mint 80 országban több mint 134 millió olyan 

kedvezményezettet segített, akiket természeti katasztrófák vagy konfliktusok sújtottak. A 

2015-ös évi humanitárius segítségnyújtási költségvetés a Bizottság által valaha 

végrehajtott legnagyobb volt. Ez egyértelmű válaszadást jelentett a folyamatosan 

növekvő gyakoriságú és súlyosságú természeti katasztrófákra és más humanitárius 

válságokra. A 2015-ös költségvetés-növelések alapvetően a következőkre terjedtek ki: 

 a szíriai konfliktus által érintett népességek menekültválságára, Szíriában, a 

szomszédos országokban és a nyugat-balkáni útvonal mentén, 

 Dél-Szudánra, ahol a folyamatos konfliktus továbbra is jelentős humanitárius 

szükséget teremt az ország lakói, továbbá a régióban másutt fellelhető dél-

szudáni menekültek számára, valamint 



 

26 

 az El Niño szélsőséges időjárási esemény által érintett afrikai, karibi, közép- és 

dél-amerikai országok szükséghelyzeti intézkedéseire. 

2015 során a Bizottság még jobban kihasználta a 2012-es költségvetési rendelet21 21. 

cikke (2) bekezdésének b) pontja22 értelmében rendelkezésre álló új finanszírozási 

lehetőségeket, így nagyobb mértékben hasznosította a külső címzett bevételeket, 

amelyek lehetővé teszik az uniós tagállamok és más donorszervezetek számára egyes 

alapjaik igazgatásának átadását az Európai Bizottság számára, így egyes ágazatokban és 

országokban egyszerűsített megközelítéssel intézhető a támogatások igazgatása. A 

legnagyobb külső bevételek az Egyesült Királyságtól és Franciaországtól származnak. 

Humanitárius segélyezési donorként a Bizottság maga nem hajt végre humanitárius 

segítségnyújtási programokat. Küldetését úgy hajtja végre, hogy partnerszervezetek által 

végrehajtott fellépéseket finanszíroz. A partnerek nem kormányzati szervezetek, amelyek 

partnerségi keretmegállapodást írnak alá, az EU-ENSZ finanszírozási és igazgatási 

keretmegállapodás által lefedett ENSZ-ügynökségek, vagy olyan nemzetközi 

szervezetek23, amelyekkel a kapcsolatokat ad hoc partnerségi keretmegállapodás 

szabályozza. A támogatásoknak a megvalósítást végző partnerek szerinti 2015-ös 

lebontása a következő: 

 47 % nem kormányzati szervezeteknek, 

 39 % az Egyesült Nemzetek Szervezete ügynökségeinek, 

 13 % nemzetközi szervezeteknek, 

 1 % ECHO repülésre vonatkozó közvetlen szerződésre és egy, a Noha University-

vel kötött szerződésre. 

Akárcsak az előző években, az afrikai fellépések kapták 2015-ben is a legjelentősebb 

támogatást, amelyet a Közel-Kelet követett, a szíriai válságra fordított különös 

figyelemmel. A 2015-ös humanitárius és polgári védelmi költségvetés körülbelül 98 %-át 

operatív tevékenységekre fordították, a maradék 2 %-ot pedig adminisztratív és 

szakpolitikai tevékenységekre. 

Humánerőforrás 

344 alkalmazott dolgozik a brüsszeli központban, és több mint 465 

humanitárius szakértő 48 helyi irodában, amelyek a válságok által leginkább sújtott 

országokban találhatók Afrikában, a Közel-Keleten, Ázsiában, Latin-Amerikában és a 

Nyugat-Balkánon. A helyi irodák világszerte kiterjedő hálózata lehetővé teszi egy adott 

országban vagy régióban a meglévő és tervezhető szükségletek naprakész elemzését 

annak érdekében, hogy biztosítani tudják a tevékenységek nyomon követését és 

támogatását, valamint a más donorokkal és a végrehajtó partnerekkel folytatott 

koordinációt. 

2015-ben a Bizottság felülvizsgálta helyi hálózatát azzal a céllal, hogy 

                                                            
21 Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió 

általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 
22 A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket, szervezeteiket 

vagy természetes személyeiket – bocsáthatnak a Bizottság rendelkezésére az Unió által finanszírozott 

bizonyos külső támogatási projekteknek vagy programoknak címzett bevételeket. 
23 A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi 

Szövetsége, Nemzetközi Migrációs Szervezet. 
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 Fokozza a hálózaton belüli rugalmasságot és az azonnali beavatkozási képességet 

azáltal, hogy 25 technikai asszisztenst jelül ki előzetesen, akiknek kifejezett 

azonnali beavatkozási szerepet ad, továbbá létrehoz négy, igen rövid időszakon 

belül kiküldhető „azonnali beavatkozási szakértői” pozíciót, 

 Biztosítja az erőforrások jobb párosítását a prioritásokkal, amelynek 

eredményeként az egyensúly elmozdult a helyi jelenlét felől a nagyobb 

szükségletekkel rendelkező területek felé, 

 A regionális irodákat közelebb hozza a helyszínekhez azáltal, hogy a 6 regionális 

támogatási hivatalt 12 regionális irodává alakítja át. 

Ezen túlmenően 2015 végétől a Bizottság Belgrádban is jelen van a menekültválságra 

adott reagálás részeként. 
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK 

 A Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatóságáról (ECHO) a 

következő címen található általános tájékoztatás: 
http://ec.europa.eu/echo/en 

 Az egyes országok földrajzi/politikai adatlapja a következő címen található:  
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2016/ECHO_

AR2016_Annex1_GEOFiches.pdf#view=fit 

http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2016/ECHO_
AR2016_Annex2_PolicyFiches.pdf#view=fit 

 

 A Bizottság 2015. évi tevékenységéről a humanitárius segítségnyújtás és a polgári 

védelem terén a következő címen találhatók pénzügyi információk:  

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips-2015_en 

 Az előző évek műveleteiről a következő címen található tájékoztatás:  

http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm 

http://ec.europa.eu/echo/en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips-2015_en
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm
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MELLÉKLETEK 

1. melléklet: A 2015-ben elvégzett értékelések szintézise 

A) Bevezetés 

Az Európai Bizottság humanitárius intervencióinak a következő külső, független 

értékeléseire került sor 2015-ben: 

• Nyugat-Afrika partvidéke, 2008–201424: A Nyugat-Afrika partvidékén biztosítandó 

humanitárius segítségnyújtás helyzete összetett, természeti és ember okozta 

katasztrófák keverékéből áll, és gyakran hirtelen és kisléptékű reagálásokat 

igényel. A beavatkozás legjelentősebb témakörei az epidémia (ideértve az ebolát), 

az áradások és a konfliktusok. 

• Száhel-stratégia, 2010–201425: A Száhel-övezet világszerte az egyik 

legmagasabb, gyermekekre vonatkozó akut hiányos táplálkozási mutatóval 

rendelkezik. Az akut hiányos táplálkozás szintjei a humanitárius válságok 

azonosítására használt legfontosabb mutatók közé tartoznak. A leginkább 

kiszolgáltatott helyzetben lévő népesség általános helyzetét tükrözik, és többek 

között az élelmiszer-hozzáférésre, az alkalmazkodási mechanizmusokra való 

kapacitásra és a közegészségügyi rendszer működésére vonatkozó információkat 

biztosítanak. 

• Szíria, 2012–201426: 2011 márciusa óta a szíriai tiltakozások erőszakos leverése, 

majd az ezt követő védelmi válság gyors ütemben kiterjedt, belső fegyveres 

konfliktussá alakult, amelynek súlyos humanitárius következményei lettek 

Szíriában és a szomszédos országokban. A széleskörű gerillahadjáratból ez a 

konfliktus teljes polgárháborúvá alakult. A terület nagy része számos fegyveres 

ellenzéki csoport ideiglenes vagy állandó ellenőrzése alá esett, különösen az 

ország északi és keleti részén. 

• Pakisztán, 2010–201427: Pakisztán gazdasági nehézségekkel, alulfejlettséggel, 

politikai instabilitással, fegyveres konfliktusokkal és bizonytalansággal szembesül 

számos földrajzi területen. A katonai műveletek jelentős népességmozgásokat 

eredményeztek. A Bizottság az elnyúló belső menekültválságot elfelejtett 

válságnak28 minősítette az ország északnyugati, Afganisztánnal határos részén. 

• Transzfermódok, 2011–201429: Az elmúlt 10 évben a humanitárius rendszer 

fokozatosan elmozdult a veszélyhelyzetek és válságok által érintett személyek 

számára csak természetbeni formában biztosított juttatásoktól a készpénz és 

utalványok juttatását is magában foglaló támogatásig. A készpénz, az utalványok 

és a természetbeni támogatás a humanitárius reagálás során használt különböző 

„transzfermódok”. Az elmúlt pár évben az EU a készpénzátutalás fokozott 

használatát szorgalmazta és részesítette előnyben, mivel ez több méltóságot, 

                                                            
24 http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-dg-echo-actions-in-coastal-west-africa-2008-2014-pbKR0415526/ 
25 http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-echo-s-interventions-in-the-sahel-2010-2014--pbKR0215833/ 
26 http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-echo-response-to-the-syrian-crisis-2012-2014-pbKR0415857 
27 http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-echo-s-interventions-in-pakistan-2010-2014-pbKR0215834/ 
28 Olyan súlyos, elnyúló humanitárius válsághelyzetek, amelyekben az érintett lakosság nem vagy nem elégséges mértékben kap 

nemzetközi támogatást, és ahol nincs politikai akarat a válság megoldására, részben a médiaérdeklődés hiánya miatt. 
29 http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-use-of-different-transfer-modalities-in-echo-humanitarian-aid-actions-2011-2014-

pbKR0415822/ 
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választási lehetőséget és rugalmasságot biztosít a kedvezményezettek számára. 

Ezen túlmenően nagyobb hatékonyság, több gazdasági előny és végül jobb 

eredményesség lehetőségét hordozza magában. 

B) Módszertan 

A Bizottság humanitárius értékelései a szokásos kutatási módszertant követik, ami 

biztosítja az értékelés kérdéseire adott válaszok biztos bizonyítékalapját. Először is 

szakirodalmi áttekintést végeznek, amely lefedi a hivatkozott dokumentumokat, a 

kontextussal kapcsolatos dokumentumokat, a projektdokumentációkat, a meglévő 

projektértékeléseket (stb.). Másodszor konzultációt folytatnak a főbb érdekelt felekkel, a 

legmegfelelőbb kutatási eszközök (elektronikus felmérések, interjúk, telefonos interjúk 

stb.) használata segítségével. A főbb érdekelt felek a végső kedvezményezettek, a 

Bizottság végrehajtó partnerei, a bizottsági alkalmazottak a központban és a 

helyszíneken, más fő humanitárius donorok, a kedvezményezett országok kormányzati 

képviselői stb. Mivel a 2015 során elvégzett értékelések átfogó értékelésekhez járulnak 

hozzá (különösen a humanitárius segélyre és a polgári védelmi mechanizmusra 

vonatkozóan), nem mindegyik minőségi jogalkotási követelmény került alkalmazásra. 

Például ezen értékelések kontextusában nem került sor nyilvános konzultációra. 

Az egyes értékelések során alkalmazott módszertanokkal – ideértve a hatékonyság 

értékelését – és korlátaikkal kapcsolatos információkat az értékelési jelentések 

tartalmazzák. 

C) Elbírálási eredmények 

A szintetizált értékelési jelentéseket az Európai Bizottság minőségi jogalkotásra 

vonatkozó iránymutatásai által előírt öt értékelési kérdéskörnek megfelelően ismertetjük, 

a következők szerint: 

1. Relevancia 

A Bizottság vonatkozó időszakban tett intézkedéseinek relevanciáját a vizsgált 

értékelések általában véve megerősítették. A leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő 

csoportok célzása nagyrészt megfelelő volt és szisztematikus szükségletfelmérések által 

megfelelően alátámasztott, ideértve a kedvezményezettek megfelelő bevonását is. Az 

uniós mandátum alapján erős figyelem összpontosult a segélyezésre és helyreállításra, 

megfelelően figyelembe véve a reagálásban más donorok által hagyott hiányosságokat és 

a konkrét ágazati szükségleteket. 

2. Koherencia 

Az értékelés eredményei azt mutatják, hogy a Bizottság fellépései koherensek voltak a 

kulcsfontosságú humanitárius alapelvekkel („emberiesség”, „semlegesség”, 

„elfogulatlanság”, „függetlenség”, „védelem” és a „ne okozz kárt” ). Ugyanakkor az is 

egyértelművé vált, hogy kihívást jelenthet a humanitárius függetlenségi alapelv 

összeegyeztetése a nemzeti politikákkal és gyakorlatokkal való koherenciával, mivel ez 

utóbbiakat gyakran politikai vagy gazdasági megfontolások irányítják, így inkoherencia 

jöhet létre a Bizottság alapelveken és szükségleteken nyugvó megközelítésével. A DEVCO 

fellépésekkel való koherencia elsődlegesen a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés 

összekapcsolásaként fejeződik ki, amely általában véve pozitív módon jelentkezett 

Nyugat-Afrika partvidékén és a Száhel-övezetben, így bizonyos mértékig összeegyezetett 

prioritásokat és programozást eredményezett. Meg kell említeni, hogy a pakisztáni 
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értékelés rávilágított a DEVCO-val való koherencia hiányára, gyenge kapcsolatokat 

mutatott ki a két főigazgatóság között a prioritások és programozás kapcsolódásaiban. 

A szíriai értékelés kimutatta, hogy a Bizottság jelentős eljárási rendszerekkel rendelkezik, 

amelyek biztosítják az összeegyeztethetőséget a humanitárius segélyezés helyes 

gyakorlatairól szóló kezdeményezés tágabb szellemiségével. Ez szükségletalapú 

támogatási döntéseket eredményezett projektszinten, amely a Bizottság, mint 

elvközpontú humanitárius donor széles körű elismertségéhez vezetett. Ugyanakkor 

stratégiai szinten a Bizottság humanitárius végrehajtási tervei a szíriai válságra 2012 és 

2014 között nem kifejezetten hivatkoznak a humanitárius segélyezés helyes 

gyakorlatainak 23 alapelvére. A Bizottság partnereivel szemben konkrét előírások 

érvényesülnek, hogy azok megfeleljenek a pártatlanság alapelvének (a humanitárius 

segélyezés helyes gyakorlatainak 2. alapelve) és bátorítsák a segélyezés, a helyreállítás 

és a fejlesztés összekapcsolásának normáival való összhangot (a humanitárius 

segélyezés helyes gyakorlatainak 9. alapelve). 

3. Uniós hozzáadott érték 

A Bizottság referenciadonor szerepet tölt be, fellépéseit humanitárius alapelvekre, 

alátámasztott értékelésekre és a humanitárius segítségnyújtás nem politikai 

megközelítésének előmozdítására alapozza. A humanitárius tér fenntartása tekintetében 

ennek jelentősége széles körben elismert (pl. ahogy azt különösen a pakisztáni értékelés 

mutatta). 

A szükségleteken alapuló és elvi alapokon nyugvó megközelítés magában foglalja a 

„elfelejtett válságokat”, amint azt például Nyugat-Afrika partvidéke mutatja, ahol a 

Bizottság jelen volt minden humanitárius helyzetben az elfelejtett területeken is 

különböző adaptált finanszírozási eszközökkel, ahol más donorok nem voltak jelen. A 

nagyobb válságokban a Bizottság következetesen szorgalmazta az olyan helyzetekre való 

reagálást, ahol más donorok nem voltak jelen, és gyakran a koordinátor és katalizátor 

szerepét töltötte be. 

A Bizottság pénzügyi súlya lehetővé teszi, hogy szakpolitikai vezető szerepet töltsön be 

és koordináltabb, valamint koherensebb megközelítést szabjon meg a megvalósító 

partnerek számára. A transzfermódok értékelése nyújt erre egy példát, amely azt 

mutatta, hogy – részben a Bizottság kapacitásépítési kezdeményezéseinek, valamint a 

bizonyítékalapú támogatási stratégiáknak köszönhetően – a készpénzátutalások egyre 

inkább a humanitárius válaszok közös elemévé válnak, ami elősegíti a humanitárius 

segítségnyújtás hatékonyságát és eredményességét. 

Ezen túlmenően a Bizottság erős helyszíni jelenléte lehetővé teszi az összetett 

szükségletek átfogó megértését e területeken, valamint semlegessége nagyobb 

rugalmasságot biztosít, továbbá lehetőséget teremt a legkiszolgáltatottabbak nevében 

való fellépésre. Ez különösen jól látszik a Száhel-övezetben és Nyugat-Afrika 

partvidékén. A Bizottságot más donorok is nagyra értékelik technikai know-howja és a 

koordinációs kapacitása végett. 

Az Európai Fejlesztési Alap30 / „B keret” használatának lehetősége közös uniós érték 

hozzáadására nyújt lehetőséget, feltéve, hogy ez a finanszírozási eszköz segíteni fogja a 

Bizottság humanitárius támogatási és fejlesztési fellépései között a közös programozás 

                                                            
30 Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) az EU legnagyobb földrajzi eszköze a fejlesztési együttműködésre. A 

2014–2020 közötti 11. EFA-ra 30,5 milliárd EUR-t különítettek el. A „B keretet” előre nem látott 

szükségletek fedezésére fordítják. 
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koordinálását. Ugyanakkor egyes értékelési eredmények (különösen Pakisztán esetében) 

rámutattak e potenciális uniós hozzáadott érték kiaknázásának hiányára, mivel a 

humanitárius támogatási projektek eredményeit időnként jobban lehetne népszerűsíteni 

és tovább lehetne vinni fejlesztési fellépésekkel, ha a prioritások és a programozás jobb 

összeegyeztethetősége (a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolása) 

megvalósulna. 

Pakisztánban néhány partner úgy érezte, hogy a Bizottság jobban ki tudná használni 

súlyát és pozícióját, hogy nyomást gyakoroljon a kormányokra, és szorgalmazhatná a 

humanitárius hozzáférés javítását és a humanitárius közösséget érintő kulcsfontosságú 

kérdéseket. 

4. Eredményesség 

Nyugat-Afrika partvidéke esetében az értékelés megerősítette a Bizottság által 

finanszírozott műveletek általános hatékonyságát. A Bizottság finanszírozta a kritikus 

ágazatokat, mobilizálta a partnereket és támogatta a globális humanitárius rendszer 

átfogó kapacitását. Ugyanakkor a katasztrófakockázat-csökkentés kevés támogatást 

kapott a Bizottságtól (és más donoroktól) figyelembe véve, hogy a katasztrófakockázat-

csökkentési stratégiák, programok és tevékenységek nagyon relevánsak a régió 

számára, a felkészültségre való összpontosításra pedig nagy szükség van. 

Ami a Száhel-övezetet illeti, az értékelés kimutatta, hogy a csecsemőhalandóság 

csökkent az értékelt időszakban. Általában véve a Bizottság legjelentősebb hozzájárulása 

a táplálási kezelést biztosító egészségügyi központok lefedettségének, valamint az 5 év 

alatti, szűrt és kezelt gyermekek számának növelése volt. Ezen túlmenően a Száhel-

stratégia igen jelentős szerepet játszott a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés 

összekapcsolásában, és számos sikeres együttműködésre van példa a Bizottság 

fejlesztési fellépései és más szereplők között e tekintetben. Ami a Bizottság humanitárius 

segítségnyújtási eredményeinek kormányzatok számára történő átadását illeti, szintén 

jelentős változások mutatkoztak a hiányos táplálkozásnak a kormányzatok részéről 

patológiaként történő elfogadása, és a kérdéskör nemzeti szinten való kezelésének terén. 

Mégis a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolását tovább kell erősíteni a 

régióban, hogy hatást és fenntarthatóságot lehessen megvalósítani, ami az értékelők 

ajánlásának tárgya. 

A Bizottság azon döntése, hogy a fegyveres ellenzéki csoportok által irányított belső 

szíriai területeken távirányított műveleteket támogasson, míg egyidejűleg ezen 

intézkedés kockázatainak csökkentésére is lépéseket tesz, lehetővé tette, hogy hatékony 

életmentő támogatást nyújtson a nehezen elérhető területeken a legkiszolgáltatottabb 

helyzetben lévő népességek némelyikének. Párhuzamosan kezelve a Bizottság által a 

kormányzat kezében lévő területeken nyújtott támogatással, a távirányított 

műveletekben való részvétele lehetővé tette a Bizottság számára, hogy pártatlan és 

szükségleteken alapuló támogatást nyújtson nehéz körülmények között. 

Számos partner továbbra is a kérdés vezető szakpolitikai álláspontjaként kezeli a 

Bizottság feljegyzését a távirányításról31 e kérdéskörben. A Bizottság által Szíriában 

támogatott műveletek áttekintése azt mutatja, hogy a feljegyzést valamennyi partner 

széles körben követte. 

                                                            
31 http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Remote_Management_instructions.pdf 
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Pakisztánban a Bizottság – az esetek nagy többségében – képes volt célját elérni és 

olyan partnereket támogatni, akik az uniós támogatás nélkül nem tudták volna ezeket az 

eredményeket elérni. A Bizottság által finanszírozott táplálási támogatás Sindh 

tartományban jelentős mértékű volt, és segített rávilágítani a krónikus hiányos 

táplálkozás régóta fennálló problémájára, amelyet a 2010-es árvízi reagálás idején 

azonosítottak. A Bizottság elősegítette továbbá más donorok, valamint a DG DEVCO 

bevonását is, amely megvizsgálta a hiányos táplálkozás okait a területen. Ugyanakkor az 

értékelés a Bizottsággal szemben megfogalmazott bizonyos kritikákkal is szembesült a 

partnerek részéről a finanszírozás időszerűsége vonatkozásában, mivel az időszerűség a 

hatékony és jelentőségteljes reagálás előfeltétele. Ezenkívül a Bizottság más 

szolgálataival és az Országos Katasztrófavédelmi Hatósággal fennállt koordináció 

korlátozottsága hatással volt a Bizottság azon képességére, hogy hatékonyan elősegítse 

a hosszú távú humanitárius támogatási kilátásokat, valamint a segélyezés, a helyreállítás 

és a fejlesztés összekapcsolását Pakisztánban. 

5. Hatékonyság 

Bár a humanitárius támogatás költséghatékonyságának értékelésére irányuló 

megközelítés jelenleg kidolgozás alatt áll, a Bizottság még nem rendelkezik ilyen 

megközelítéssel, és az értékelők eddig nemigen tudtak határozott megállapításokat tenni 

e kérdéskörben. 

Szíria esetében az értékelők azt a következtetést vonták le, hogy a Bizottság általában 

véve logikus érvelést nyújtott a régión belüli országok számára a támogatások 

elosztására nézve – talán Törökország alacsony szintű tehervállalásának kivételével –, a 

Bizottság Szíria-csapata relatíve kis költségvetést használt a stratégiai célkitűzések 

ambiciózus sorának előmozdítása érdekében, és az általános reagálásra a vártnál 

nagyobb befolyást gyakorolt. Ezt részben a más uniós támogatási eszközökkel való jó 

együttműködésnek köszönhetően érték el, amely lehetővé tette a humanitárius 

költségvetés célzottabb felhasználását. Ugyanakkor a Bizottság támogatási döntései és a 

szíriai kedvezményezettek szükségletei közötti kapcsolat nem egyértelmű, és 

szemlátomást politikai befolyásra érzékeny volt. 

A Száhel-övezet esetében az értékelők meglehetős magabiztossággal állapíthatták meg, 

hogy a pénzt megfelelően költötték el, tekintettel a Száhel-stratégiának a halálozási 

arány csökkentéséhez való hozzájárulására. Ugyanakkor nehéz megállapítani, hogy az 

eredményeket vajon kevesebb finanszírozással is elérhették volna. Nyilvánvalóan 

levonhatók tanulságok (pl. a konkrét nagyléptékű projektek hatékonysága és a jelenlegi 

program hiányosságai vonatkozásában), és ezeket a hatékonyság további javítására 

lehet alkalmazni. 

Nyugat-Afrika partvidékén az értékelés megerősítette a „több országra 

kiterjedő/határokon átnyúló megközelítés” hatékonyságát, amely lehetővé tette a 

bizottsági partnerek számára, hogy egyre hatékonyabb segítséget nyújtsanak a két 

ország között oda-vissza mozgó népesség számára, tekintettel a határ mindkét oldalán 

fennálló kontextusok, kapacitások és korlátok tekintetében meglévő ismereteikre. Az 

ilyen határokon átnyúló dinamika bevonása szükségszerűen megerősíti a határ mindkét 

oldalán a közösség azon kapacitását, hogy elnyeljék a sokkhatásokat (reziliencia). 

Ezenkívül Elefántcsontpart esetében (ahova az időszak során a nyugat-afrikai partvidék 

költségvetésének nagy részét odaítélték) tekintettel a válság által előidézett helyzetre és 

az érintett személyek számára (5,9 milliót vettek nyilvántartásba 2012-ben a leginkább 

érintett nyugati régiókban; közel 4 millió ember él feltehetően a két leginkább érintett 
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negyedben Abidjanban), ésszerűen megállapítható, hogy a Bizottság – a legfőbb 

humanitárius donor – igen magas költséghatékonysági arányt ért el a szokatlan arányú 

mortalitásról szóló jelentések hiányát, valamint a megélhetést és a társadalmi kohézió 

előmozdítását célzó megközelítések hatékonyságát tekintve. 

Általában véve Nyugat-Afrika partvidéke esetében – még ha a költséghatékonysági 

összehasonlítás nem is volt lehetséges az átfogó és összehasonlítható adatok hiánya 

miatt – az értékelő csoport úgy ítélte meg, hogy a hatékonyság szintje arányos volt a 

befektetett erőforrásokkal és a partnerek reagálási kapacitásával. A mobilizált 

erőforrások megfeleltek a szükségleteknek, különösen az egészségügyi szolgáltatások és 

az ellátás helyreállítása, valamint a társadalmi kohézió vagy a védelem terén is. 

Ami Pakisztánt illeti, az uniós finanszírozás minőségi és mennyiségi eredményei egyaránt 

kielégítőek voltak az előre meghatározott célok tekintetében. Egyidejűleg az uniós 

finanszírozás lehetővé teszi a partnerek számára, hogy egyetlen általános megközelítés 

helyett egy sor különböző megközelítést alkalmazzanak: élelmiszer vagy készpénz 

munkáért cserébe, készpénzutalványok, a kedvezményezettek és gyakran a körzeti 

hatóságok közvetlen szerepvállalásával megvalósított közvetlen támogatási rendszerek. 

A Bizottság konzorciumi megközelítést szorgalmazott, finanszírozott és használt 2 

konzorcium esetében; az egyik esetében a Bizottság 6 jelentősebb nemzetközi nem 

kormányzati szervezet közös tevékenységét szorgalmazta és ezen időszakban a Bizottság 

ezt 100 %-ban finanszírozta. Ennek célja a teljesítés javításának elősegítése volt, a 

méretgazdaságosság kihasználása az eszközök közös használata által, és annak 

biztosítása, hogy e szervezetek megközelítései közül valamennyi legjobb használatára 

standardok legyenek, valamint az átfedések szintjét csökkentsék és javítsák a 

hatékonyságot. 

Ugyanakkor egyes partnerek továbbra is bírálják a komoly bürokratikusságot, amely 

Pakisztánban még mindig jellemző a Bizottságra, ezt pedig figyelembe kell venni a 

Bizottság által finanszírozott beavatkozások hatékonyságának értékelésekor. 

Ami a transzfermódok megválasztását illeti – ami erősen kihat a költséghatékonyságra és 

a költségeredményességre –, a Bizottság a készpénzátutalások használatát 

népszerűsítette ebben az időszakban. A transzfermódok értékelése (valamint a Szíriára 

vonatkozó értékelés) megerősítette, hogy az uniós szakpolitika releváns, vagyis a 

készpénzátutalások használata egyes kontextusokban és körülmények között fokozta a 

Bizottság által finanszírozott fellépések hatékonyságát. 

D) A külső értékelők legfontosabb ajánlásai 

 A Bizottságnak további támogatást kell fordítania a katasztrófakockázatok 

csökkentésére és/vagy a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés 

összekapcsolására, hogy tevékenységei hatásait és fenntarthatóságát fokozza. A 

humanitárius támogatás és a fejlesztési fellépések közötti szinergiákat elő kell 

mozdítani a korlátozott humanitárius támogatásra nehezedő nyomás csökkentése 

érdekében, anélkül, hogy a humanitárius finanszírozás alapelveit feladnák. Ezt kell 

kombinálni a kormányzatok, a fejlesztés terén tevékenykedő szereplők és más 

donorok felé tett megerősített erőfeszítésekkel abból a célból, hogy biztosíthassák 

a Bizottság eredményeinek megfelelő folytatását. 

 A Bizottságnak középtávú célkitűzéseket kell megfogalmaznia beavatkozásaira, 

amelyeket a változáselméletre épít, hogy megerősítse a stratégiai megközelítést. 
Továbbá, hogy a korlátozott források a lehető legjobban hasznosuljanak, a 
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Bizottságnak fel kell tárnia a lehetőségeket a költséghatékonysági megtakarítások 

elérésére az alapvető reagáló szerveknek nyújtott előreláthatóbb finanszírozás 
segítségével; 

 A Bizottságnak – figyelembe véve a sendai keretet – a katasztrófakockázatok 
csökkentésére és megelőzésére irányuló megközelítését meg kell erősítenie az e 

fellépésekre vonatkozó világos stratégia kidolgozása révén, amely közösségi 
megközelítésen alapul, továbbá a kormányzatoknak nyújtott tanácsadáson, hogy 

folytassák a Bizottság által finanszírozott projektek eredményeit; 

 A Bizottságnak biztosítania és/vagy szorgalmaznia kell a megfelelő és 

kiszámítható, a humanitárius szükségleteknek megfelelő erőforrásokat; 

 A Bizottságnak továbbra is népszerűsítenie kell a készpénzátutalások használatát 
a jelentősebb alapvető szükségletek kielégítése terén. 

A Bizottság áttekinti ezen ajánlásokat és adott esetben nyomonkövetési fellépéseket 
határoz meg. 
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2. melléklet: A humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem 2015. évi 

költségvetésének végrehajtása32 

Régió/ország   
Összeg 

millió EUR 
  % 

  
   

  

Afrika   660   41,6 % 

Szudán és Dél-Szudán   159     

Közép-Afrika   92     

Nagy-tavak régió   62     

Afrika szarva   171     

Dél-Afrika, Indiai-óceán   20     

Nyugat-Afrika   141     

Észak-Afrika   16     

  
   

  
Közel-Kelet és az európai szomszédságpolitikában részt 
vevő országok 

  560   35,3 % 

Közel-Kelet   529     

Az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok    32     

  
   

  

Ázsia, Csendes-óceán   130   8,2 % 

Délnyugat- és Közép-Ázsia   103     

Délkelet-Ázsia és a Csendes-óceán   26     

  
   

  

Közép- és Dél-Amerika, Karib-térség   63   3,9 % 

Közép- és Dél-Amerika   29     

Karib-térség   34     

  
   

  

Világszintű katasztrófák   39   2,5 % 

  
   

  

Polgári védelem   57   3,6 % 

  
   

  

Az EU segítségnyújtási önkéntesei   7   0,4 % 

  
   

  

Kiegészítő műveletek és támogatás   72   4,6 % 

  
   

  

ÖSSZESEN   1 587   100 % 

 

                                                            
32 A polgári védelem esetében az adatok nem tartalmaznak ország/régió szerinti lebontást. 
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