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WPROWADZENIE 

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono najważniejsze działania i osiągnięcia Unii w 

obszarze pomocy humanitarnej i ochrony ludności w 2015 r. zrealizowane za 

pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony 

Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO)1 Komisji Europejskiej. Jako komisarz do spraw 

pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides ma dwa zadania do 

wypełnienia: zapewnienie wsparcia w celu łagodzenia kryzysów humanitarnych 

na całym świecie oraz ułatwianie współpracy pomiędzy organami ochrony 

ludności w Europie w zakresie reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy 

spowodowane przez człowieka w Europie i poza nią2.  

Zadanie, polegające na ratowaniu i ochronie życia, przynoszeniu ludziom ulgi w 

cierpieniu i zapobieganiu mu, a także ochronie integralności i godności ludzi 

dotkniętych kryzysem, realizuje się za pośrednictwem operacji prowadzonych w 

ramach pomocy humanitarnej3 i ochrony ludności4. Pomoc humanitarna UE stanowi 

niejako koło ratunkowe dla społeczności i ofiar nowych, a także powracających i 

długotrwałych kryzysów. Umożliwia im lepsze przygotowanie się na sytuacje 

nadzwyczajne w przyszłości. Uzupełniające operacje ochrony ludności zapewniają 

natychmiastowe wsparcie w postaci zespołów ekspertów, sprzętu ratunkowego oraz 

monitorowania w czasie rzeczywistym przebiegu klęsk i katastrof w UE i poza jej 

granicami. W przypadku wystąpienia klęski lub katastrofy natychmiastowe i skuteczne 

działania społeczności międzynarodowej mogą zadecydować o życiu lub śmierci 

dotkniętych nią osób. 

Biorąc pod uwagę wkład państw członkowskich, UE jest głównym światowym darczyńcą. 

To wsparcie – na podstawie art. 196 i 214 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) – stanowi zasadniczy sposób wyrażania europejskiej solidarności. 

                                                            
1  Zgodnie z wymogiem przewidzianym w art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 

czerwca 1996 r. dotyczącego pomocy humanitarnej po zamknięciu każdego roku budżetowego Komisja 

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie roczne wraz z podsumowaniem 

działań sfinansowanych w ciągu tego roku. 
2  Jeżeli chodzi o zewnętrzny wymiar jego działalności, komisarz uczestniczy w pracach wysokiej 

przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / wiceprzewodniczącej, która 

odpowiada za kierowanie pracami wszystkich komisarzy w dziedzinie stosunków zewnętrznych oraz za 

ich koordynację. Takie podejście w pełni uwzględnia szczególny tryb funkcjonowania pomocy 

humanitarnej, którą należy świadczyć zgodnie z zasadami humanitarnymi i międzynarodowym prawem 

humanitarnym wyłącznie na podstawie potrzeb ludności dotkniętej problemami humanitarnymi i 

zgodnie z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej. 
3  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej 

(Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1). 
4  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924). 
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Streszczenie 

W 2015 r. odnotowano ciągły wzrost liczby kryzysów humanitarnych. Na całym świecie 

liczba konfliktów zbrojnych i ataków na ludność cywilną wzrosła w zastraszającym 

tempie. Klęski żywiołowe potęgowane zmianą klimatu i wzrostem liczby ludności również 

występują coraz częściej i z coraz większą intensywnością. Biorąc pod uwagę, że na 

całym świecie ponad 60 mln5 osób zostało przymusowo wysiedlonych, przedłużające się 

przymusowe wysiedlenie stało się największym wyzwaniem pod względem 

humanitarnym, rozwojowym, politycznym i gospodarczym. Potrzeby w coraz większym 

stopniu przewyższają zasoby, a udzielanie pomocy humanitarnej i ochrona ludności stają 

się coraz bardziej złożone. W świetle tych bezprecedensowych okoliczności UE 

zareagowała, kierując pomoc humanitarną do osób najbardziej potrzebujących i w 

największym stopniu wymagających szczególnego traktowania, a także doskonaląc swoje 

działania polityczne. Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności UE 

zapewniła również dobrze skoordynowane reagowanie na szczeblu europejskim na 

potrzeby ofiar klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka w Europie i 

w innych miejscach globu.  

 W 2015 r. kwota przeznaczona przez UE na pomoc humanitarną i 

wsparcie w zakresie ochrony ludności wyniosła ponad 1,5 mld EUR. Dzięki 

niej udzielono pomocy ponad 134 mln beneficjentów w ponad 80 państwach, 

którzy ucierpieli w wyniku klęsk żywiołowych lub konfliktów. Budżet na pomoc 

humanitarną w 2015 r. – największy, jaki był do tej pory realizowany przez 

Komisję – stanowił reakcję na wciąż rosnącą częstotliwość i dotkliwość klęsk 

żywiołowych i innych kryzysów humanitarnych. 

 Syria jest największym krajem pochodzenia uchodźców przybywających obecnie 

do UE. Konflikt w Syrii, który trwa już piąty rok z niezmienionym natężeniem, 

spowodował najpoważniejszy kryzys humanitarny i kryzys bezpieczeństwa na 

świecie. W 2015 r. na operacje ratunkowe w Syrii i w państwach 

sąsiadujących przeznaczono ponad 370 mln EUR. Poza pomocą udzielaną 

ludności przesiedlonej w krajach pochodzenia finansowano interwencje 

humanitarne w sytuacjach nadzwyczajnych w państwach tranzytu, w 

szczególności na Bałkanach Zachodnich (22 mln EUR), na rzecz uchodźców 

wymagających szczególnego traktowania, osób ubiegających się o azyl i 

migrantów. Węgry, Serbia, Słowenia, Chorwacja i Grecja uruchomiły Unijny 

Mechanizm Ochrony Ludności, kiedy potrzebowały natychmiastowego wsparcia 

materialnego, aby uporać się z napływem uchodźców.  

 W 2015 r. znacznie zwiększono pomoc humanitarną z budżetu UE dla 

Iraku – do blisko 79 mln EUR – przeznaczoną na walkę z jednym z najszybciej 

rozszerzających się na świecie kryzysów humanitarnych. Jednym z głównych 

wyzwań jest ochrona ludności cywilnej. Irak przyjął również prawie 250 000 

syryjskich uchodźców. 

 Środki finansowe dla regionu Sahelu, których kwota wynosiła 229 mln 

EUR, były przeznaczone głównie na walkę z kryzysem żywnościowym i 

żywieniowym. Ciągłe kryzysy żywnościowe w państwach regionu Sahelu 

poważnie ograniczyły odporność najuboższych rodzin i zmusiły setki tysięcy ludzi 

do opuszczenia swoich domów. Konflikty w Mali, Republice Środkowoafrykańskiej i 

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

million-worldwide-data-show 
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północnej Nigerii – rozprzestrzeniające się na Czad, Niger i Kamerun – dodatkowo 

pogorszyły sytuację pod względem bezpieczeństwa żywnościowego. 

 Trwający konflikt zbrojny w Sudanie Południowym, który doprowadził do sytuacji 

wyjątkowej 3. stopnia, zmusił miliony osób do opuszczenia swoich domostw oraz 

spowodował ogromny wzrost potrzeb humanitarnych. Finansowanie ze strony 

UE, które osiągnęło poziom 127 mln EUR w 2015 r., stanowiło wsparcie 

na potrzeby działań ratunkowych w Sudanie Południowym i pomocy dla 

uchodźców z Sudanu Południowego w państwach sąsiadujących. 

 W grudniu 2015 r. UE ogłosiła, że przeznaczy 125 mln EUR na finansowanie 

działań nadzwyczajnych w krajach dotkniętych ekstremalnym zjawiskiem 

pogodowym „El Niño” w Afryce, na Karaibach oraz w Ameryce Centralnej 

i Południowej. Działania ukierunkowane na zmniejszenie ryzyka 

związanego z klęskami żywiołowymi i lokalne działania na rzecz 

budowania zdolności stanowią przedmiot wsparcia na obszarach o największej 

lokalnej podatności na zagrożenia. 

 W lipcu 2015 r. ONZ sklasyfikowała kryzys w Jemenie jako sytuację wyjątkową 3. 

stopnia. Przeznaczone przez UE na pomoc humanitarną środki finansowe, 

które w 2015 r. wyniosły 50 mln EUR, są przeznaczone zarówno na 

wsparcie dla osób wewnętrznie przesiedlonych w Jemenie, jak i dla 

uchodźców z tego kraju. W połączeniu z ubóstwem, przymusowym 

wysiedleniem i rosnącymi cenami żywności konflikt pogłębił i tak już poważny 

kryzys humanitarny. Na sytuacje w Jemenie ma również bezpośredni wpływ 

kryzys humanitarny w Rogu Afryki. 

 Miliony ludzi na Ukrainie potrzebują pomocy humanitarnej z powodu konfliktu we 

wschodniej części kraju. Na pomoc humanitarną i pomoc na szybką 

odbudowę dla ludności Ukrainy przeznaczono 30 mln EUR z budżetu UE. 

Ponadto w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zapewniono wsparcie 

rzeczowe. 

 Na potrzeby natychmiastowej pomocy humanitarnej przeznaczono 15 mln 

EUR dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu; w ramach Unijnego Mechanizmu 

Ochrony Ludności oddelegowano również ekspertów ds. ochrony 

ludności, zespoły poszukiwawczo-ratunkowe i pierwszej pomocy, a także 

dostarczono artykuły pierwszej potrzeby. 

 Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych stała się głównym priorytetem 

politycznym w 2015 r. W kontekście tak znacznych wymuszonych 

przemieszczeń ludności, które miały miejsce w ubiegłym roku, edukacja stanowi 

interwencję ratunkową w ramach pomocy humanitarnej. W 2015 r. z edukacji w 

ramach wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych skorzystało ponad 1,5 mln dzieci.  

 W 2015 r. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności został uruchomiony w 25 

sytuacjach nadzwyczajnych (wstępne ostrzeżenia o zagrożeniu, monitorowanie 

i prośby o pomoc) i wpłynęło do niego 19 próśb o bezpośrednią pomoc 

wewnątrz UE i w innych krajach dotkniętych klęskami. 

 W 2015 r. odbyła się również najbardziej udana edycja Europejskiego 

Forum Ochrony Ludności, dużej, odbywającej się co dwa lata konferencji 

skupiającej wszystkie europejskie i niektóre międzynarodowe zainteresowane 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/risk-reduction_en
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/risk-reduction_en
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podmioty z dziedziny ochrony ludności. Forum z 2015 r. stanowiło platformę dla 

oficjalnego rozpoczęcia współpracy z sąsiednimi krajami, a także dla nowego 

istotnego kierunku prac w zakresie zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów 

powietrznych wykorzystywanych w ochronie ludności. 

 UE podjęła wyjątkowe starania, aby uporać się z problemem epidemii 

gorączki Ebola w Afryce Zachodniej od chwili wybuchu tej epidemii w 

marcu 2014 r. Poza uruchomieniem dostaw artykułów pierwszej potrzeby i 

oddelegowaniem ekspertów w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 

pomoc humanitarna została ukierunkowana na najpilniejsze potrzeby. Środki te 

ostatecznie doprowadziły do pokonania choroby w styczniu 2015 r. W następstwie 

wniosków wyciągniętych z kryzysu gorączki Ebola w 2015 r. ustanowiono 

europejski korpus medyczny w ramach dobrowolnej puli przewidzianej w Unijnym 

Mechanizmie Ochrony Ludności.  

 Na trzeciej Światowej Konferencji ONZ w sprawie zmniejszenia ryzyka klęsk 

żywiołowych, która odbyła się w Sendai w Japonii w marcu 2015 r., przyjęto nowe 

ramy dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych. Unia odegrała wiodącą 

rolę w budowaniu rozszerzonych ram dotyczących zmniejszania ryzyka 

związanego z klęskami żywiołowymi, określaniu dalszych działań, które 

należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka i wsparcia odporności na klęski 

żywiołowe w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz w opierania się na 

synergiach związanych ze zmianą klimatu. 

 W 2015 r. opublikowano pierwsze zaproszenia do składania wniosków o 

oddelegowanie wolontariuszy w ramach inicjatywy „Wolontariusze pomocy 

UE”. Dzięki tej inicjatywie prawie 18 000 osób będzie miało możliwość podjęcia 

wolontariatu w ramach działań do 2020 r. 
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POMOC HUMANITARNA 

Unia pozostaje wzorcowym darczyńcą pomocy humanitarnej. Komisja zapewnia, aby 

wszystkie interwencje były zgodne z zasadami humanitarnymi, były ukierunkowane na 

beneficjentów najbardziej wymagających szczególnego traktowania oraz należycie 

uwzględniały oceny potrzeb. Interwencje zapewniają opłacalność i efektywność 

finansowania sektorów krytycznych, mobilizowania partnerów i wspierania ogólnej 

zdolności światowego systemu pomocy humanitarnej. Istotność tych zasad w kontekście 

utrzymania przestrzeni pomocy humanitarnej znalazła uznanie w zewnętrznych 

niezależnych ocenach działań Komisji. (W załączniku I znajduje się streszczenie 

przeprowadzonych w 2015 r. ocen projektów pomocy humanitarnej. Ocenę ochrony 

ludności oparto na wymogach przewidzianych w jej podstawie prawnej. Ogólna ocena 

Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zostanie rozpoczęta w drugim półroczu 2016 r. 

W związku z tym w 2015 r. nie przeprowadzono żadnej oceny działań w ramach ochrony 

ludności). 

Kryzys uchodźczy 

Syria 

Unia Europejska i jej państwa członkowskie odgrywają wiodącą rolę w 

międzynarodowych działaniach w związku z kryzysem w Syrii. Szacowana liczba 

syryjskich uchodźców w państwach sąsiadujących i w całym regionie wynosi ponad 4,5 

mln osób, a liczbę osób wewnętrznie przesiedlonych w Syrii szacuje się na 6,5 mln. W 

2015 r. na operacje ratunkowe wewnątrz Syrii przeznaczono ponad 160 mln 

EUR z budżetu UE. Kluczowe priorytety strategiczne obejmowały wsparcie 

wielosektorowe, szybkie, elastyczne i reaktywne działania w odpowiedzi na sytuacje 

nadzwyczajne równolegle z zapewnieniem regularnej pomocy humanitarnej dla ludzi, 

którzy zostali już przesiedleni i którzy wymagają szczególnego traktowania. Większość 

uchodźców znajduje schronienie w krajach i wśród ludzi, którzy już zmagają się z 

ubóstwem i trudnościami, w związku z czym społeczności przyjmujące w regionie często 

również są beneficjentami udzielonej pomocy humanitarnej. 

Podejście „Cała Syria” oparto na czterofilarowej strategii, która objęła 

negocjowany dostęp, reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, ochronę oraz 

odpowiedzialność i wspieranie partnerstw. Jako jeden z głównych darczyńców 

strategicznego planu reagowania na 2015 r. Unia przyczyniła się do udzielenia wsparcia 

12 mln beneficjentów w postaci pomocy medycznej, 5 mln – w postaci ochrony, 8 mln – 

w postaci zaopatrzenia w wodę oraz środki sanitarne i higieniczne oraz ponad 6 mln osób 

wewnętrznie przesiedlonych i wymagających szczególnego traktowania – w postaci 

schronienia i artykułów nieżywnościowych. Unia zwiększyła również swoje zaangażowanie 

w międzynarodowe inicjatywy dyplomatyczne (np. rozmowy w Wiedniu) oraz w działania 

w zakresie rzecznictwa, których celem jest promowanie poszanowania podstawowych 

zasad humanitarnych i międzynarodowego prawa humanitarnego. 

Państwa sąsiadujące 

W 2015 r. z budżetu UE przeznaczono 97 mln EUR na wsparcie około 665 000 

osób w Libanie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci. Wsparcie zostało 

ukierunkowane głównie na uchodźców najbardziej wymagających szczególnego 

traktowania, aby zaspokoić ich podstawowe potrzeby poprzez udostępnienie środków 
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pieniężnych na różne potrzeby, specjalistyczną ratunkową opiekę zdrowotną, a także 

zapewnienie schronienia ratującego życie, dostępu do wody i dobrych warunków 

sanitarnych. Ponadto sfinansowano określone działania ochronne, takie jak poradnictwo i 

pomoc prawną dla ofiar przemocy. 

W Jordanii położono nacisk na najbardziej opłacalne i efektywne rozwiązania 

ukierunkowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb dzięki udzieleniu pomocy 

pieniężnej wynoszącej łącznie 58 mln EUR. Przykładowo, Unia wsparła pomoc 

UNICEF na rzecz 56 000 dziewcząt i chłopców z rodzin syryjskich uchodźców 

wymagających szczególnego traktowania, przeznaczając na ten cel dotację pieniężną w 

wysokości 20 dinarów jordańskich na dziecko miesięcznie. Zapewniając pomoc w 

zaspokojeniu potrzeb i pokrywaniu wydatków związanych z każdym dzieckiem, program 

ten miał głównie na celu niedopuszczenie do tego, aby rodziny wymagające szczególnego 

traktowania wykorzystywały negatywne mechanizmy radzenia sobie, takie jak praca 

dzieci lub ograniczanie jedzenia, aby zaoszczędzić pieniądze. W efekcie ponad 50 % 

rodzin zgłosiło, że unikają stosowania co najmniej jednej z negatywnych strategii 

radzenia sobie, a 91 % badanej grupy zgłosiło, że dzięki temu nastąpiła poprawa 

ogólnego dobrostanu ich rodzin. 

Po kilku dziesięcioleciach konfliktu Irakijczycy wymagający szczególnego traktowania 

nadal walczą o przetrwanie w związku ze skomplikowaną sytuacją nadzwyczajną, która 

trwa już trzeci rok. Walki i przemoc o podłożu wyznaniowym spowodowały przymusowe 

wysiedlenie milionów ludzi. Irak boryka się nie tylko z konsekwencjami swojego 

wewnętrznego konfliktu, ale także ze skutkami konfliktu w sąsiadującej z nim Syrii. 

Przyjął setki tysięcy zarejestrowanych syryjskich uchodźców. W odpowiedzi na coraz 

większe potrzeby humanitarne Unia znacząco zwiększyła swoją pomoc 

humanitarną dla Iraku, przeznaczając na ten cel w 2015 r. prawie 79 mln EUR. 

Celem było zapewnienie ochrony i pomocy przesiedleńcom w Iraku, syryjskim uchodźcom 

i pozostałym osobom wymagającym szczególnego traktowania, którzy ucierpieli w wyniku 

konfliktów. 

W 2015 r. Turcja została uznana za państwo, które przyjęło najwięcej uchodźców na 

świecie. Do końca roku zarejestrowano tam ponad 2,5 mln syryjskich uchodźców. Na 

pomoc humanitarną przydzielono prawie 36 mln EUR z budżetu UE, aby zaspokoić 

pilne potrzeby osób najbardziej wymagających szczególnego traktowania. Jeden z 

głównych priorytetów stanowił sektor zdrowia, w szczególności rehabilitacja fizyczna / 

opieka pooperacyjna dla osób, które odniosły rany w wyniku działań wojennych, a także 

podstawowa opieka zdrowotna dla około 130 000 osób w obszarach, na których brak 

takiej opieki jest najbardziej dotkliwy. Innym kluczowym priorytetem są programy 

obejmujące swoim zasięgiem około 230 000 ludzi, w ramach których rodziny uchodźców 

najbardziej wymagające szczególnego traktowania otrzymują bony umożliwiające im 

zakup podstawowego wyposażenia gospodarstwa domowego. 

Ponadto w dniu 15 października 2015 r. Rada Europejska przyjęła wspólny plan działania 

UE-Turcja, będący częścią kompletnego planu współpracy opartego na podziale 

odpowiedzialności, wzajemnych zobowiązaniach i realizacji. Instrument Pomocy dla 

Uchodźców w Turcji6 zapewnia istotne nowe źródła finansowania i mechanizm 

koordynacji, który ma zapewnić zaspokajanie potrzeb uchodźców i społeczności 

przyjmujących w sposób kompleksowy i skoordynowany. W ramach instrumentu w latach 

2016–2017 koordynowana będzie łączna kwota 3 mld EUR. 

                                                            
6  COM/2015/9500 final. 
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W 2015 r. do UE przybyło ponad milion osób, wykorzystując w dużej mierze trasę zwaną 

obecnie szlakiem zachodniobałkańskim biegnącym przez Turcję i następnie Grecję, aby 

dotrzeć do środkowej i północnej Europy. Z budżetu UE sfinansowano również 

nadzwyczajne interwencje humanitarne na Bałkanach Zachodnich, 

przeznaczając na ten cel 22 mln EUR, aby wesprzeć uchodźców wymagających 

szczególnego traktowania, osoby ubiegające się o azyl i migrantów wymagających 

pomocy. Wsparcie to przyczyniło się do udzielenia pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych 

(żywność, woda, środki higieniczne, artykuły nieżywnościowe, opieka zdrowotna, 

podstawowa ochrona oraz przygotowanie do zimy) w miejscach, w których skupiła się 

duża liczba uchodźców, w tym na granicach i w punktach rejestracji.  

 

Kryzysy humanitarne w Afryce 

Sahel 

Region Sahelu, jeden z najuboższych regionów świata, nadal boryka się ze skutkami 

czterech kolejnych kryzysów żywnościowych i żywieniowych, które miały miejsce od 2005 

r. i które spotęgowała zmiana klimatu. Te nawracające kryzysy znacznie osłabiły 

odporność najuboższych rodzin, które co roku muszą walczyć o zaspokojenie swoich 

podstawowych potrzeb żywnościowych, w szczególności podczas długich okresów między 

zbiorami. W 2015 r. zapewniono pomoc finansową dla regionu Sahelu (Burkina 

Faso, Kamerun, Czad, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria i Senegal) w kwocie 229 

mln EUR ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu żywnościowego i 

żywieniowego. 

Jako jeden z najmniej rozwiniętych krajów na świecie, Czad w dalszym ciągu zmaga się 

ze skomplikowaną sytuacją nadzwyczajną, która wynika z przewlekłego braku 

bezpieczeństwa żywnościowego, niedożywienia, zagrożeń naturalnych i masowych 

przymusowych wysiedleń ludności. Pomoc humanitarna UE dla Czadu wyniosła 58 

mln EUR w 2015 r. i umożliwiła 75 000 gospodarstw domowych zakup podstawowych 

artykułów żywnościowych dzięki dotacjom pieniężnym i bonom. Dziesięciolecia 

politycznej niestabilności i klęsk żywiołowych w sąsiadującej Republice 

Środkowoafrykańskiej spowodowały napływ uchodźców, co dodatkowo obciążyło będące 

już na wyczerpaniu zasoby. 

Do przeciągającego się braku bezpieczeństwa żywnościowego doszedł masowy exodus 

spowodowany przemocą szerzoną przez Boko Haram w północno-wschodniej Nigerii. W 

ciągu 2015 r. na pomoc humanitarną w Nigerii przeznaczono z budżetu UE 21,5 

mln EUR, aby zapewnić pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych w zakresie zaopatrzenia w 

żywność, opieki zdrowotnej oraz ochrony przesiedleńców i ofiar konfliktu. Ponad 2 mln 

Nigeryjczyków zostało przymusowo wewnętrznie przesiedlonych, a ponad 190 000 

uciekło do Nigru, Kamerunu i Czadu, z którymi sąsiaduje Nigeria. Społeczność zajmująca 

się pomocą humanitarną przewiduje nowe masowe przesiedlenia w związku z trwającą 

ewakuacją tubylczej ludności z wysp na jeziorze Czad w wyniku operacji wojskowych 

prowadzonych w tym rejonie.  

Sudan Południowy 

Sudan Południowy był nawiedzany przez ciągłe kryzysy, których efektem były ogromne 

potrzeby humanitarne. UE zapewnia ponad 40 % całkowitego finansowania w 
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ramach pomocy humanitarnej na rzecz Sudanu Południowego, aby wspierać 

programy ratunkowe na potrzeby około 2 mln ludzi. Tylko w 2015 r. UE zapewniła temu 

państwu pomoc o wartości 127 mln EUR. Konflikt zbrojny, który trwa od grudnia 2013 r., 

spowodował śmierć tysięcy osób i wysiedlenie ponad 2 mln ludzi z ich domostw. W 

sierpniu 2015 r. podpisano porozumienie pokojowe, ale nie ma żadnych sygnałów 

świadczących o tym, że w kraju zapanował pokój.  

Republika Środkowoafrykańska 

Brak stabilności politycznej i klęski żywiołowe – w tym wrażliwość na zmianę klimatu – 

które mają miejsce w Republice Środkowoafrykańskiej, przyczyniły się do zniszczenia 

gospodarki krajowej, braku rozwoju i osłabienia instytucji państwowych. Od początku 

konfliktu w 2013 r. UE odgrywa wiodącą rolę, zapewniając pomoc humanitarną w 

wysokości 73 mln EUR. Sytuacja jest w dalszym ciągu skrajnie niestabilna. W 2015 r. 

pomoc humanitarna UE dla Republiki Środkowoafrykańskiej wyniosła łącznie 25 

mln EUR i obejmowała wsparcie projektów dotyczących ochrony, dostępu do opieki 

zdrowotnej, pomocy żywnościowej i żywieniowej, dostaw czystej wody, usług 

sanitarnych, logistyki i koordynacji w zakresie pomocy humanitarnej. W maju 2015 r. 

odbyła się międzynarodowa konferencja wysokiego szczebla w sprawie Republiki 

Środkowoafrykańskiej, dotycząca głównie potrzeb humanitarnych kraju, przezwyciężenia 

kryzysu i wzmocnienia odporności.  
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Przymusowe wysiedlenie ludności: Bliski Wschód, Azja Środkowa i Afryka, 2015 r. 
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Pozostałe kryzysy humanitarne 

Kryzys powodowany przez El Niño 

UE ogłosiła, że przeznaczy 125 mln EUR na finansowanie działań 

nadzwyczajnych w krajach dotkniętych El Niño w Afryce, na Karaibach oraz w 

Ameryce Centralnej i Południowej. To zjawisko, które w ostatnich trzech 

dziesięcioleciach należało do zjawisk o największym zasięgu i które zostało spotęgowane 

przez zmianę klimatu, dotyka ponad 41 mln ludzi na całym świecie7. Jednym z krajów, 

które najbardziej ucierpiały w wyniku El Niño, jest Etiopia, gdzie zgłoszono, że liczba ludzi 

dotkniętych brakiem bezpieczeństwa żywnościowego w związku z suszą wzrosła z 2,9 mln 

w styczniu 2015 r. do 8,2 mln w październiku 2015 r.  

Jemen 

Brak stabilności politycznej, konflikty zbrojne, słabe wyniki gospodarcze i przewlekłe 

opóźnienie w rozwoju są głównymi przyczynami złożonego i wielopłaszczyznowego 

kryzysu, z którym boryka się Jemen. Ponad 47 % ludności żyje w warunkach poniżej 

granicy ubóstwa za mniej niż 2 EUR dziennie, a kraj znajduje się na trzecim miejscu pod 

względem wskaźnika niedożywienia na świecie. W 2015 r. z budżetu UE 

przeznaczono 50 mln EUR na pomoc dla ludności w całym kraju, która ucierpiała 

w wyniku konfliktu, przymusowego wysiedlenia, braku bezpieczeństwa 

żywnościowego i niedożywienia. Większość finansowania w ramach pomocy 

humanitarnej wykorzystuje się do zapewnienia żywności, wody i warunków sanitarnych, 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz schronienia i wyposażenia gospodarstw domowych 

dla osób wewnętrznie przesiedlonych, uchodźców z Rogu Afryki i społeczności, które 

przyjmują te wysiedlone osoby. 

Ukraina 

UE w dalszym ciągu poświęca wiele uwagi kryzysowi humanitarnemu na Ukrainie. Miliony 

ludzi w tym kraju potrzebują pomocy humanitarnej z powodu połączonych skutków 

konfliktu, przymusowego wysiedlenia i skrajnego ubóstwa. Kwoty z budżetu UE 

przeznaczone na wdrożenie projektów w 2015 r. wyniosły łącznie 30 mln EUR, 

co zapewniło bezpośrednią pomoc dla ponad 800 000 Ukraińców. Chociaż pomoc 

ukierunkowano na dzieci wymagające szczególnego traktowania, osoby starsze i osoby 

samotnie wychowujące dzieci, wsparcia udzielono również osobom wewnętrznie 

przesiedlonym i uchodźcom, którzy uciekli z obszarów objętych konfliktem, a także 

osobom powracającym. Wsparcia często udzielano w formie gotówki i bonów, co – jak się 

okazało – jest wysoce wydajnym i skutecznym kanałem przekazywania, którego zaletą 

jest bezpośrednie pobudzanie lokalnej gospodarki, a także pomoc w zachowaniu godności 

przez ludzi dotkniętych kryzysem. Co więcej, w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony 

Ludności uruchomiono pomoc materialną. W styczniu 2015 r. w ramach wspólnej operacji 

UE zorganizowano most powietrzny i transport drogowy dla dostaw artykułów pierwszej 

potrzeby. 

Nepal 

W kwietniu 2015 r. w centralnym Nepalu miało miejsce niszczycielskie trzęsienie ziemi, w 

wyniku którego zginęło prawie 9 000 osób, a całe wsie zostały zrównane z ziemią. 

Uruchomiono finansowanie pomocy humanitarnej UE w wysokości 15 mln EUR, aby 

                                                            
7  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1513_en.htm 
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pomóc w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb, takich jak tymczasowe schronienie, 

kryzysowa opieka zdrowotna, zaopatrzenie w wodę i urządzenia sanitarne, wsparcie 

źródeł utrzymania oraz logistyka, oraz aby promować gotowość na wypadek klęsk 

żywiołowych i działania mające na celu zmniejszenie ryzyka. W ciągu kilku dni po 

trzęsieniu ziemi na wniosek władz nepalskich uruchomiono Unijny Mechanizm Ochrony 

Ludności. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ułatwił uruchomienie trzech modułów – 

intensywnych miejskich akcji poszukiwawczo-ratowniczych, specjalistycznych punktów 

opieki medycznej oraz oczyszczania wody, a także oddelegowanie ekspertów d.s. 

inżynierii budowlanej oraz innych rodzajów pomocy technicznej w ramach wsparcia 

rzeczowego, jak również zespołów pomocy. Stałe wysiłki podejmowane przez Komisję w 

zakresie rzecznictwa doprowadziły do powstania w Nepalu krajowej strategii zarządzania 

klęskami żywiołowymi. 

Zapomniane kryzysy 

UE reagowała również na wiele tzw. zapomnianych kryzysów, które nie były w centrum 

zainteresowania mediów8. W 2015 r. kryzysy te dotyczyły uchodźców 

zachodniosaharyjskich w Algierii, ludu Rohindża w Mjanmie/Birmie oraz 

kolumbijskich uchodźców w Ekwadorze i Wenezueli9. W ocenie zapomnianych 

kryzysów określono poważne sytuacje o charakterze kryzysu humanitarnego, w których 

dotknięta ludność otrzymuje niewystarczającą pomoc międzynarodową albo nie 

otrzymuje takiej pomocy w ogóle. Kryzysom tym media poświęcały niewiele uwagi, nie 

wzbudzają one zainteresowania darczyńców i charakteryzuje je słabe zaangażowanie 

polityczne w celu rozwiązania kryzysu, co przekłada się na niewystarczającą obecność 

podmiotów pomocy humanitarnej. W 2015 r. UE przeznaczyła na zapomniane kryzysy 

prawie 17 % swojego początkowego budżetu na pomoc humanitarną. 

Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych 

Dzieci stanowią połowę ofiar konfliktów na całym świecie i są jedną z grup ofiar, które 

najbardziej wymagają szczególnego traktowania. Poza ewentualnymi ranami i 

przymusowym wysiedleniem bardzo poważnym ryzykiem w czasie kryzysu jest 

rozdzielenie rodziny. Zarówno prawdopodobieństwo rozdzielenia dzieci i ich rodzin, jak i 

wpływ takich wydarzeń na dzieci są bardzo duże. Kiedy ma miejsce klęska lub katastrofa, 

edukacja milionów dzieci zostaje przerwana. Wpływ konfliktów na takie dzieci jest często 

długotrwały i w przypadku przedłużających się kryzysów może doprowadzić do sytuacji, 

w których brak właściwej edukacji przyczynia się do utrwalania przemocy, ponieważ te 

dzieci po osiągnięciu wieku dorosłego powielają wzorce przemocy, z którymi miały do 

czynienia w dzieciństwie. Dzieci, które nie chodzą do szkoły, tracą szansę na rozwinięcie 

niezbędnych umiejętności, aby budować pomyślniejszą przyszłość dla siebie i dla swoich 

krajów. 

                                                            
8  Zapomniane kryzysy określa się jako poważne, przedłużające się sytuacje o charakterze kryzysu 

humanitarnego, w przypadku których dotknięta ludność nie otrzymuje żadnej pomocy 

międzynarodowej lub otrzymuje ją w niedostatecznym stopniu oraz w przypadku których nie 

podejmuje się żadnych zobowiązań politycznych w celu rozwiązania kryzysu, co częściowo wynika z 

braku zainteresowania mediów. Odnosi się to przede wszystkim do przedłużających się sytuacji 

konfliktowych, ale także do kryzysów wynikających z nakładających się na siebie skutków 

nawracających klęsk żywiołowych lub nawet do połączenia obu tych przyczyn. 
9  W ocenie zapomnianych kryzysów z 2015 r. zidentyfikowano 10 zapomnianych sytuacji kryzysowych: 

Algieria – kryzys dotyczący uchodźców zachodniosaharyjskich; Bangladesz – kryzys dotyczący 

uchodźców należących do mniejszości etnicznej Rohindża i regionu Chittagong Hill Tracts; Kamerun; 

Czad; Indie – konflikty w Dżammu i Kaszmirze, w środkowych Indiach (powstanie naksalitów) i na 

północnym wschodzie; Mjanma/Birma – konflikt w stanie Kaczin i kryzys w stanie Arakan; Pakistan; 

Sudan; Jemen; kryzys w Kolumbii – populacja dotknięta wewnętrznym konfliktem zbrojnym w 

Kolumbii oraz uchodźcy kolumbijscy w Ekwadorze i Wenezueli. 
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W sytuacjach nadzwyczajnych dzięki edukacji dzieci mogą przynajmniej mieć częściowe 

poczucie normalności i bezpieczeństwa; może ona też zapewnić dzieciom wsparcie 

psychologiczno-społeczne, którego potrzebują, aby poradzić sobie z traumatycznymi 

przeżyciami. Społeczności dotknięte kryzysem same często uznają edukację za cel 

priorytetowy. 

Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych stała się priorytetem w 2015 r. Edukacja 

stanowi interwencję ratunkową w ramach pomocy humanitarnej, którą wspierano za 

pośrednictwem inicjatywy UE „Dzieci pokoju” i innych inicjatyw. W latach 2012–2015 

przeznaczono ponad 23 mln EUR (w tym środki finansowe przekazane przez rządy 

Luksemburga i Austrii) na programy edukacyjne, z których skorzystało ponad 1,5 

mln dzieci w 26 krajach na całym świecie. Komisja zobowiązała się do zwiększenia 

udziału finansowania pomocy humanitarnej przydzielonego na edukację w sytuacjach 

nadzwyczajnych z 1 % w 2015 r. (11 mln EUR) do 4 % w 2016 r., a więc do poziomu 

docelowego ONZ. 

Działania edukacyjne finansowane przez UE zostały dopasowane w taki sposób, aby 

uwzględniały rozmaite potrzeby dzieci w zależności od ich wieku, płci i innych 

szczególnych okoliczności. Działania są różne – od ułatwiania dostępu do szkół, w tym 

zajęć służących nadrabianiu braków, do zapewniania mundurków, materiałów 

dydaktycznych i transportu dzieci do ośrodków edukacyjnych. UE udostępnia również 

fundusze na odbudowę zniszczonych szkół oraz budowę nowych przestrzeni i ośrodków 

nauki. Dzięki wsparciu UE możliwy jest również dostęp do szkolenia zawodowego i 

pomocy psychologiczno-społecznej. 

Polityka pomocy humanitarnej 

Bezprecedensowe kryzysy humanitarne z 2015 r. bezpośrednio wpłynęły na Europę na 

skutek masowego wzrostu liczby uchodźców i migrantów. W związku z tym Unia usilnie 

dążyła do wzmożonych skoordynowanych działań społeczności międzynarodowej w celu 

zareagowania na wyzwania humanitarne na całym świecie, a także do lepszego 

zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi oraz większego zaangażowania 

podmiotów uczestniczących w rozwoju w przedłużające się sytuacje o charakterze 

przymusowych wysiedleń. Pierwszy wielostronny Światowy Szczyt Humanitarny zwołany 

przez Organizację Narodów Zjednoczonych miał miejsce w dniach 23–24 maja 2016 r. w 

Stambule. W ciągu 2015 r. Unia przewodziła działaniom mającym na celu wsparcie i 

przygotowanie szczytu. Unia współorganizowała europejskie konsultacje przygotowawcze 

(Budapeszt, 3–4 lutego 2015 r.), a także uważnie śledziła wszystkie pozostałe 

konsultacje regionalne oraz konsultacje światowe w październiku 2015 r. Wniosła wkład 

w badania prowadzone przez Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ (OCHA), a 

także wsparła prace sekretariatu szczytu. 

W komunikacie Komisji z dnia 2 września 2015 r.10 wyszczególniono priorytety UE na ten 

szczyt: utrzymanie międzynarodowego prawa humanitarnego; zapewnienie skutecznej 

realizacji działań pomocowych; ściślejsza współpraca na rzecz rozwoju i pomocy 

humanitarnej, w tym w przypadku przedłużających się kryzysów; partnerstwo z 

lokalnymi, krajowymi i regionalnymi podmiotami; oraz skuteczne i wystarczające 

finansowanie pomocy humanitarnej. 

                                                            
10  COM/2015/0419 final. 



 

15 

Polityka i działania popularyzatorskie w zakresie pomocy 
humanitarnej  

Jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową UE kontynuowała priorytetowe dialogi z 

zarówno z darczyńcami będącymi członkami Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, jak i 

darczyńcami niebędącymi jego członkami. UE zorganizowała swoje pierwsze dialogi 

strategiczne z Japonią i Australią, aby przeanalizować synergie, omówić problemy 

ogólnoświatowe oraz przedstawić priorytety. UE również wzmocniła swoją współpracę z 

Organizacją Współpracy Islamskiej, Ligą Państw Arabskich i Zjednoczonymi Emiratami 

Arabskimi. Jednym z przykładów są warsztaty w Dżuddzie przeprowadzone z Organizacją 

Współpracy Islamskiej. 

Komisja w dalszym ciągu jest w awangardzie koordynacji cywilno-wojskowej dzięki 

czynnemu kształtowaniu zobowiązań militarnych UE, aby lepiej reagować na potrzeby 

społeczności zajmującej się pomocą humanitarną i aby zapewnić płynniejszą koordynację 

w zakresie np. planowania i prowadzenia operacji EUNAVFOR MED SOPHIA – operacji sił 

morskich dowodzonych przez Unię Europejską w regionie Morza Śródziemnego. Komisja 

czynnie kształtowała również podejście do ochrony ludności cywilnej w operacjach 

militarnych prowadzonych przez UE, aby odzwierciedlić troskę o ochronę humanitarną i 

poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego. 

W związku z bezprecedensową liczbą osób przymusowo wysiedlonych na całym świecie – 

60 mln - zaistniała konieczność sporządzenia ewidencji tych osób w drugiej połowie 2015 

r. Działanie to zostało przeprowadzone przez odnośne służby Komisji i miało na celu 

zdefiniowanie inicjatyw politycznych, odnośnych instrumentów, działań, wyciągniętych 

wniosków i braków na poziomie UE w zarządzaniu obecnym kryzysem uchodźczym. W 

dniu 26 kwietnia 2016 r. Komisja przyjęła komunikat „Godne życie: przejście od 

uzależnienia od pomocy do samodzielności. Przymusowe wysiedlenie a rozwój”11 oraz 

towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji12. Celem komunikatu jest określenie 

nowego podejścia ukierunkowanego na rozwój, aby pomóc uchodźcom, osobom 

wewnętrznie przesiedlonym, osobom dobrowolnie powracającym oraz ludności 

przyjmującej w krajach partnerskich.  

Integracja polityk tematycznych w działaniach humanitarnych 

Żywność i żywienie 

W trakcie 2015 r. Komisja – w imieniu Unii – przewodniczyła komitetowi Konwencji o 

wsparciu żywnościowym i kierowała jego pracą. W ciągu roku przedmiotem prac było 

wspólne oświadczenie Komitetu na Światowy Szczyt Humanitarny. Komitet ds. Wsparcia 

Żywnościowego przeistoczył się w ważne forum debaty politycznej.  

W przypadku niektórych katastrof humanitarnych trwają dostawy żywności na targi i do 

sklepów, ale ludność dotknięta kryzysem traci swoją siłę nabywczą. W takich 

przypadkach forma gotówkowa zapewnia terminowe, bezpośrednie dotarcie pomocy 

humanitarnej do osób, które mają największe potrzeby. Przekazy pieniężne można 

szybko realizować, są opłacalne i dają osobom potrzebującym większy wybór. Do ich 

zalet należą korzyści dla lokalnych gospodarek, wzmacnianie pozycji beneficjentów, 

wspieranie ich godności i zdolności do podejmowania decyzji, gdyż mogą oni dokonywać 

wyboru kupowanych artykułów. W marcu 2015 r. Rada zatwierdziła dokument dotyczący 

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

http://www.foodassistanceconvention.org/press/FAC_2015_WHS.pdf
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„dziesięciu powszechnych zasad wielofunkcyjnego wsparcia pieniężnego w celu 

zaspokojenia potrzeb humanitarnych”. W dokumencie oceniono szanse wielofunkcyjnego 

wsparcia pieniężnego zarówno z perspektywy operacyjnej, jak i politycznej. 

Wytyczne w zakresie schronień i osiedli 

Niepokojący wzrost liczby przesiedleńców w ostatnim dziesięcioleciu w połączeniu z 

ciągłymi wyzwaniami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi wynikającymi ze 

zmiany klimatu w znacznym stopniu zwiększył konieczność skutecznych i efektywnych 

interwencji w zakresie schronień i osiedli. W związku z tym należy zaktualizować 

światowe potrzeby techniczne w zakresie schronień i osiedli, a także skuteczniej 

wykorzystywać fundusze, aby zapewnić większe oddziaływanie na rosnącą liczbę osób 

potrzebujących. Aby wyselekcjonować najlepsze praktyki w tym sektorze, na rzecz 

którego rocznie przeznacza się do 180 mln EUR, prowadzone są prace nad wytycznymi, 

obejmujące etap konsultacji zewnętrznych ukończony w 2015 r. 



 

17 

OCHRONA LUDNOŚCI 

Wdrażanie pomocy UE w zakresie ochrony ludności jest koordynowane przez 

Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC). Wsparcie obejmuje pomoc 

rządową państw uczestniczących w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności13 

zapewnianą natychmiast po wystąpieniu klęski lub katastrofy. ERCC monitoruje kryzysy 

na całym świecie 24 godziny na dobę, zapewniając działania uzupełniające ze strony UE i 

jej państw członkowskich. 

Mechanizm zapewnia dobrze skoordynowane działania na szczeblu europejskim na rzecz 

ofiar klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka w Europie i poza nią, 

w tym w przypadkach, w których odwołano się do klauzuli solidarności (art. 222 TFUE). 

W 2015 r. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności został uruchomiony w 25 sytuacjach 

nadzwyczajnych (wstępne ostrzeżenia o zagrożeniu, monitorowanie i prośby o pomoc) i 

wpłynęło do niego 19 próśb o bezpośrednią pomoc wewnątrz UE i w innych krajach 

dotkniętych klęskami lub katastrofami. W tym samym czasie Komisja wraz z państwami 

członkowskimi prowadzi skuteczną politykę w zakresie zapobiegania i gotowości. 

Kryzys uchodźczy w Syrii 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności zapewnia wsparcie państwom 

członkowskimi i państwom sąsiadującym, które borykają się z trudnościami w 

najbardziej dotkliwych momentach kryzysu uchodźczego, przewyższającymi ich 

zdolności natychmiastowego reagowania. Od drugiej połowy 2015 r. o pomoc w 

ramach mechanizmu poprosiły Węgry, Serbia, Słowenia, Chorwacja i Grecja. Pomoc 

zaproponowało piętnaście państw, a cztery prośby pozostawały otwarte w 2016 r. Na 

współfinansowanie transportu i dostaw do państw dotkniętych przez kryzys przeznaczono 

490 000 EUR z budżetu UE.  

Przykładowo, Serbia musiała stawić czoła masowemu napływowi uchodźców i migrantów 

w drodze z Grecji na Węgry lub do Chorwacji. W ramach pomocy w uporaniu się z 

problemem napływu uchodźców we wrześniu 2015 r. Serbia otrzymała wsparcie rzeczowe 

od innych państw europejskich w postaci pojazdów, paliwa, artykułów higienicznych, 

łóżek, materacy i żywności.  

Udzielono wsparcia rzeczowego Grecji w formie namiotów, łóżek, śpiworów, koców, 

zestawów higienicznych, generatorów elektrycznych, pomp wodnych, sprzętu 

przeciwpożarowego i innego specjalistycznego wyposażenia. 

Węgry, Słowenia i Chorwacja również otrzymały wsparcie materialne, takie jak namioty 

zimowe, łóżka i koce od państw uczestniczących w mechanizmie, aby mogły sobie lepiej 

radzić z przybyciem uchodźców i osób ubiegających się o azyl. 

Reakcja na gorączkę Ebola 

W dniu 14 stycznia 2016 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła koniec 

szerzenia się epidemii gorączki Ebola w Afryce Zachodniej. Od początku trwania 

                                                            
13  W 2015 r. były to 33 państwa – 28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Norwegia, była 

jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia, a w 2016 r. – 34 państwa, ponieważ w dniu 

4 kwietnia 2016 r. Turcja stała się państwem uczestniczącym. 

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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najgorszej epidemii gorączki Ebola w historii (w marcu 2014 r.) UE i jej państwa 

członkowskie szybko uruchomiły swoje zasoby polityczne, finansowe i naukowe, aby 

pomóc w opanowaniu, leczeniu i ostatecznemu pokonaniu gorączki Ebola. Dzięki 

budżetowi na pomoc humanitarną wynoszącemu łącznie 71 mln EUR od początku 

epidemii UE zaspokaja najpilniejsze potrzeby dzięki działaniom wspierającym, które 

obejmują: nadzór epidemiologiczny, diagnostykę, leczenie i zaopatrzenie medyczne; 

oddelegowanie lekarzy i pielęgniarek; szkolenie personelu medycznego; oraz poszerzanie 

wiedzy wśród ludzi.  

ERCC odgrywał wiodącą rolę w koordynacji reakcji UE, organizując regularne 

spotkania koordynacyjne grupy zadaniowej UE ds. eboli, w których uczestniczyły 

wszystkie odnośne służby Komisji (w centrali i w terenie), Europejska Służba Działań 

Zewnętrznych, delegatury Unii, państwa członkowskie UE, organy ONZ i partnerzy UE w 

zakresie pomocy humanitarnej. Państwa członkowskie koordynowały swoje działania 

wewnątrz UE na regularnych posiedzeniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia 

ustanowionego decyzją nr 1082/2013 w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń 

dla zdrowia14, opierając się na szybkich ocenach ryzyka przygotowanych przez 

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób15. Uruchomienie Unijnego 

Mechanizmu Ochrony Ludności umożliwiło szybką i skoordynowaną realizację dostaw w 

sytuacji nadzwyczajnej oraz oddelegowanie ekspertów zaproponowanych przez państwa 

członkowskie (ponad sto lotów i dwa statki towarowe). Stworzono system ewakuacji 

medycznej, aby wesprzeć mobilizację i zapewnić bezpieczeństwo pracowników 

międzynarodowej pomocy humanitarnej. Wysłanie przez Komisję ruchomych laboratoriów 

odegrało kluczową rolę w diagnozowaniu wirusa Ebola wśród ludności Afryki Zachodniej. 

W marcu 2015 r. UE była gospodarzem konferencji „Ebola: from emergency to recovery” 

(Ebola: od sytuacji nadzwyczajnej do wyleczenia). Uwydatniło to konieczność utrzymania 

tempa, aby zapobiec gwałtownemu wzrostowi liczby nowych przypadków i aby 

zaplanować następne ruchy w walce zarówno z ówczesnym wybuchem epidemii, jak i z 

każdym następnym wybuchem epidemii wirusa Ebola. 

Europejski korpus medyczny 

Koncepcja zakładająca posiadanie „rezerwy” zespołów medycznych i zespołów 

zdrowia publicznego, które można by było wysłać w ramach Unijnego 

Mechanizmu Ochrony Ludności – znanej obecnie jako europejski korpus 

medyczny – nabrała kształtu w 2015 r. w następstwie wniosków wyciągniętych 

z kryzysu gorączki Ebola16. Określono i rozszerzono wymogi jakościowe i wymogi 

dotyczące interoperacyjności zgodnie z nowymi standardami WHO w zakresie modułów 

medycznych. W ten sposób rozszerzono „dobrowolną pulę” przewidzianą w Unijnym 

Mechanizmie Ochrony Ludności o zespoły medyczne, zespoły zdrowia publicznego, 

ruchome laboratoria o odpowiedniej klasie bezpieczeństwa biologicznego, możliwości 

ewakuacji medycznej oraz wyspecjalizowane zespoły oceniające i zespoły wsparcia. 

Oficjalna inauguracja – wraz z szeregiem dostępnych zdolności reagowania medycznego 

przypisanych dobrowolnej puli – miała miejsce w dniu 15 lutego 2016 r. 

Reagowanie na klęski żywiołowe 

                                                            
14

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/decision_serious_crossborder_threats_22102013_pl.

pdf 
15 http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 
16 2015/C 421/04. 
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Na całym świecie wzrasta częstotliwość, złożoność i dotkliwość klęsk żywiołowych, które 

są potęgowane przez problemy, takie jak zmiana klimatu. 

Każdego roku w Europie i na całym świecie mają miejsce katastrofalne pożary, które 

niszczą setki hektarów lasów. Kiedy skala pożaru jest tak duża, że państwo nie jest w 

stanie go ugasić, można uruchomić Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, aby zapewnić 

skoordynowane dodatkowe zasoby. ERCC monitoruje ryzyko pożarów lasów i przypadki 

takich pożarów w Europie przez 24 godziny na dobę, wykorzystując krajowe służby i 

narzędzia monitorowania, takie jak europejski system informacji o pożarach lasów. W 

lipcu 2015 r. Grecja poprosiła o wsparcie w ramach mechanizmu w walce z dziesiątkami 

pożarów lasów – w odpowiedzi na tę prośbę na pomoc wysłano statki powietrzne do walki 

z pożarami lasów. UE może ułatwić ogólną koordynację transportu i logistyki w takich 

scenariuszach, a w tym przypadku współfinansowała transport pomocy do Grecji. W 2015 

r. łączne współfinansowanie transportu przez UE wynosiło ponad 14 mln EUR w ramach 

jej wsparcia finansowego na rzecz transportu pomocy ofiarowanej przez państwa 

uczestniczące w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności. 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności został uruchomiony również w celu reagowania na 

inne katastrofy, w tym na powodzie w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Albanii, 

Mjanmie/Birmie i Bangladeszu, pożary lasów w Paragwaju i trzęsienie ziemi w Nepalu.  

Zapobieganie i gotowość 

Zapobieganie i gotowość umożliwiają ograniczenie najgorszych skutków klęsk 

żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka oraz mogą przyczynić się do 

skuteczniejszej adaptacji do skutków zmiany klimatu. Przykładem udanego ćwiczenia z 

zakresu ochrony ludności jest scenariusz poważnego wypadku, który miał miejsce w 

strefie przemysłowej w Oslo w kwietniu 2015 r. Ćwiczenie obejmowało zderzenie statków 

i pożar w parku zbiorników, który spowodował wybuch i wyciek substancji stwarzających 

zagrożenie. Celem ćwiczenia było przetestowanie reakcji na sytuację nadzwyczajną i 

reakcji ratunkowej oraz procedur podejmowania decyzji. Wśród uczestników były 

norweskie służby ratunkowe, urząd miasta Oslo, gubernator okręgu, władze regionalne i 

krajowe, a także zespoły europejskie i międzynarodowe oraz eksperci z ERCC. 

Polityka w zakresie ochrony ludności 

Po tym jak w październiku 2014 r. przyjęto przepisy w sprawie Unijnego Mechanizmu 

Ochrony Ludności i decyzji wykonawczej, w 2015 r. dokonano szybkiego wdrożenia 

europejskiej zdolności reagowania kryzysowego w formie dobrowolnej puli 

zdolności reagowania państw członkowskich. Zainteresowani uczestnicy Unijnego 

Mechanizmu Ochrony Ludności mogą wcześniej zgłaszać do dobrowolnej puli różne 

rodzaje zdolności reagowania, które mogą zostać wykorzystane w skoordynowanych 

misjach UE w zakresie ochrony ludności. Dobrowolna pula umożliwia sprawniejsze 

planowanie działań szybkiego reagowania i elastyczne ustalenia w zakresie gotowości. Do 

końca 2015 r. w dobrowolnej puli zarejestrowano 21 modułów i innych zdolności 

reagowania. Docelową liczbą zdolności w dobrowolnej puli jest 41 modułów do 2020 r. 

Komisja w dalszym ciągu utrzymuje międzynarodowe kontakty zewnętrzne ze 

strategicznymi partnerami w zakresie ochrony ludności na całym świecie (Chiny, Japonia, 

Stany Zjednoczone, ASEAN itp.) oraz współpracę z krajami kandydującymi do UE i 

potencjalnymi krajami kandydującymi. Co więcej, w 2015 r. Komisja opracowała nową 

formę współpracy z krajami objętymi europejską polityką sąsiedztwa w kontekście 
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przeglądu tej polityki17. Szereg krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa otrzyma 

propozycję udziału w stowarzyszonym partnerstwie, którego celem będzie zwiększenie 

ich zdolności współpracy w zakresie zarządzania klęskami żywiołowymi w ramach 

Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. 

W 2015 r. odbyła się również najbardziej udana edycja Europejskiego Forum Ochrony 

Ludności, dużej, odbywającej się co dwa lata konferencji skupiającej wszystkie 

europejskie i niektóre międzynarodowe zainteresowane podmioty zajmujące się ochroną 

ludności. Forum z 2015 r. stanowiło platformę oficjalnego rozpoczęcia współpracy z 

sąsiednimi krajami, a także nowego istotnego kierunku prac w zakresie zdalnie 

kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych wykorzystywanych w ochronie 

ludności. 

Ponadto Komisja wraz z państwami członkowskimi czynnie uczestniczy w opracowywaniu 

krajowych ocen ryzyka. Wynika to z wymogu przewidzianego w Unijnym Mechanizmie 

Ochrony Ludności, zgodnie z którym państwa uczestniczące musiały przedłożyć Komisji 

sprawozdania z krajowych ocen ryzyka do grudnia 2015 r. W ramach globalnej inicjatywy 

zakładającej rozwijanie wskaźnika INFORM do zarządzania ryzykiem we współpracy ze 

Stałym Komitetem Międzyinstytucjonalnym i wieloma innymi międzynarodowymi 

partnerami ujęta została również ocena ryzyka. Wskaźnik INFORM 2015, obejmujący 191 

krajów, został uruchomiony na początku 2015 r. i pomógł Komisji we wsparciu procesów 

podejmowania decyzji i przydziału funduszy. 

 

GOTOWOŚĆ NA WYPADEK KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I 

ODPORNOŚĆ NA NIE 

Program gotowości na wypadek klęsk żywiołowych DG ECHO (DIPECHO) ma na 

celu wzmocnienie zdolności krajowych w zakresie gotowości, aby można było 

podjąć wczesne działanie w celu ograniczenia skutków zagrożenia oraz strat 

materialnych i strat w ludziach, a także aby zareagować na potrzeby 

humanitarne. Program jest w pełni zintegrowany z ramami finansowania pomocy 

humanitarnej. Wszystkie plany wdrażania pomocy humanitarnej18 obejmują analizę 

wariantów i priorytetów dotyczących gotowości, wczesne działanie i zmniejszenie ryzyka 

związanego z klęskami żywiołowymi. Każde euro wydane na działania związane ze 

zmniejszeniem ryzyka i gotowością generuje średnie oszczędności wynoszące 4–7 EUR, 

które zostałyby wydane po wystąpieniu katastrofy. W 2015 r. działania podjęte w ramach 

programu przyczyniły się również do zwiększenia lokalnych zdolności reagowania dzięki 

inwestycjom w systemy wczesnego ostrzegania, zapewnianiu szkoleń urzędników 

samorządu terytorialnego, powołaniu i tworzeniu lokalnych komitetów zarządzania 

katastrofami, organizowaniu symulacji itd. W 2015 r. na program DIPECHO przeznaczono 

prawie 38 mln EUR, zwiększając liczbę bezpośrednich beneficjentów ograniczenia ryzyka 

związanego z klęskami żywiołowymi z 16 mln do 24 mln na całym świecie. Działania 

ograniczające ryzyko związane z klęskami żywiołowymi zostały włączone do 43 % 

                                                            
17 JOIN/2015/50 final. 

18  Co roku Komisja przyjmuje „decyzję o zasięgu światowym” obejmującą wszystkie działania w zakresie 

pomocy humanitarnej, które Unia planuje sfinansować w danym okresie. W kontekście tej decyzji Komisja 

przygotowuje i publikuje „plany wdrażania pomocy humanitarnej”, które zawierają bardziej szczegółowe 

informacje na temat określonych priorytetów operacyjnych. 
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wszystkich operacji humanitarnych w zeszłym roku. Działania te mają również przyczynić 

się do dostosowania do skutków zmiany klimatu. 

UE przyjęła wiodącą rolę w budowaniu solidnych, ambitnych i usprawnionych ram 

zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w 2015 r. UE odegrała 

niezwykle istotną rolę na trzeciej Światowej Konferencji ONZ w sprawie zmniejszania 

ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, na której w maju 2015 r. przyjęto ramy z 

Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030. 

Zmniejszenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi jest obecnie silnie umocowane 

jako kluczowy element działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na 

zdolności społeczności międzynarodowej do ograniczania ryzyka i zwiększania odporności 

na klęski żywiołowe. Za istotną zasadę przewodnią uznano zrównoważony rozwój i 

zmianę klimatu, odnosząc się do powiązanych ze sobą problemów, które niesie za sobą 

ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. W związku z przyjęciem wspomnianych nowych 

ram ustanowione zostały wyraźne cele i priorytety działań, które doprowadzą do 

istotnego ograniczenia ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi oraz ograniczenia 

strat w ludziach, źródłach utrzymania i zdrowiu. Wdrożenie ram z Sendai w ciągu 

następnych 15 lat będzie wymagało zaangażowania i politycznego przywództwa. Komisja 

podjęła odpowiednie działania w związku z konferencją w Sendai w postaci planu 

działania w sprawie wdrożenia nowych ram międzynarodowych19. Unia będzie odgrywać 

czynną rolę w międzyrządowej grupie roboczej ekspertów powołanej w celu opracowania 

światowych wskaźników służących do mierzenia światowych postępów we wdrażaniu ram 

z Sendai. 

Komisja będzie odgrywać czynną rolę w międzyrządowej grupie roboczej ekspertów, 

powołanej w celu opracowania światowych wskaźników służących do mierzenia 

światowych postępów we wdrażaniu ram z Sendai. 

INICJATYWA „WOLONTARIUSZE POMOCY UE” 

Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE” ma na celu zgromadzenie w latach 2014–2020 

nawet 18 000 wolontariuszy z państw członkowskich UE, aby wesprzeć działania UE 

mające na celu wzmocnienie zdolności i odporności społeczności wymagających 

szczególnego traktowania w innych krajach. Inicjatywa stwarza szanse budowania 

zdolności i pomocy technicznej dla organizacji, które wysyłają i przyjmują wolontariuszy. 

Pierwsze zaproszenia do składania ofert ogłoszono w 2015 r. Do współfinansowania 

wybrano dziesięć projektów: cztery dotyczące pomocy technicznej i sześć dotyczących 

budowania zdolności w dziedzinach takich, jak zarządzanie ryzykiem związanym z 

klęskami żywiołowymi, zarządzanie wolontariuszami, zdolność do uzyskiwania 

certyfikacji, narzędzia i metody oceny potrzeb, budowanie partnerstwa i działania 

informacyjne. Ogólnie we wdrożeniu projektów uczestniczy 88 organizacji. Przewiduje 

się, że pierwsze konkretne rezultaty działań przygotowawczych i wstępnych działań 

wdrażających zostaną uzyskane w 2016 r., kiedy do projektów humanitarnych na całym 

świecie zostaną oddelegowani przeszkoleni wolontariusze.  

Certyfikacja 

                                                            
19 SWD/2016/205 final/2. 
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Wszystkie organizacje chcące wysyłać lub przyjmować wolontariuszy w ramach inicjatywy 

muszą być organizacjami certyfikowanymi. W procesie certyfikacji sprawdza się, czy 

wysokie standardy i procedury zarządzania wolontariatem ustalone w celu ochrony 

wolontariuszy i kierowania nimi podczas ich misji mogą być w pełni wdrożone i stosowane 

przez wszystkie organizacje uczestniczące. W styczniu 2015 r. opublikowano zaproszenie 

do składania wniosków, aby ustalić wykaz certyfikowanych organizacji wysyłających i 

przyjmujących. Do końca 2015 r. przyznano szesnaście certyfikacji. Certyfikacja jest 

ciągłym procesem, a zaproszenie pozostaje otwarte do dnia 30 września 2020 r. 

Delegowanie i szkolenie 

Głównymi działaniami prowadzonymi w ramach inicjatywy są wybór, przygotowanie i 

delegowanie wolontariuszy. W lipcu 2015 r. opublikowano zaproszenie do składania 

wniosków o delegowanie wolontariuszy. Do października 2015 r. złożono dwa wnioski 

dotyczące 27 organizacji i oddelegowania 44 wolontariuszy po zakończeniu sezonu 

letniego 2016 r. Ocena aplikacji i podpisanie umów o udzielenie dotacji nastąpi w 2016 r. 

W październiku 2015 r. opublikowano otwarte zaproszenie do składania wniosków. Celem 

jest zapewnienie szkolenia kandydatom na wolontariuszy i ocena ich kompetencji oraz 

umiejętności. Przewiduje się, że ocena aplikacji i podpisanie umów ramowych nastąpi w 

2016 r. 

Komisyjna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 

(EACEA) zajmuje się zarządzaniem cyklem życia inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”. 

Polega to na wdrożeniu programu obejmującego zaproszenie do składania wniosków, 

analizę wniosków o dotację, proces certyfikacji, monitorowanie projektów na miejscu 

oraz rozpowszechnianie wyników projektów i programu. Komisja ponosi odpowiedzialność 

za opracowanie ram prawnych na podstawie inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE” oraz 

pełni kluczowe funkcje w zakresie nadzoru nad politycznymi, finansowymi i operacyjnymi 

elementami inicjatywy. 
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KOORDYNACJA Z INNYMI INSTRUMENTAMI UE 

UE przywiązuje wielką wagę do związku między pomocą humanitarną jako środkiem 

szybkiego działania w sytuacjach kryzysowych a innymi instrumentami UE stawiającymi 

na pierwszym miejscu bardziej długoterminowy rozwój i odbudowę. Związek pomocy 

humanitarnej i rozwoju jest złożony i wymaga większej koordynacji, prowadzącej do 

wspólnych strategii służb Komisji oraz ich współpracy wdrożeniowej, monitorowania i 

śledzenia postępów.  

Potrzebę dalszego inwestowania w to podejście potwierdzono w 2015 r., 

publikując kompendium odporności UE. Celem tej publikacji jest promowanie nauki i 

lepsze zrozumienie, w jaki sposób odporność może prowadzić do zwiększenia 

skuteczności pomocy humanitarnej i zmian transformacyjnych w odniesieniu do osób 

najbardziej wymagających szczególnego traktowania w perspektywie długoterminowej. W 

kompendium podkreślono, że zasady dotyczące odporności są już zawarte w wielu 

programach UE, takich jak program na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu oraz 

program na rzecz ochrony socjalnej. Kompendium opublikowano podczas trzeciej 

Światowej Konferencji ONZ w sprawie zmniejszenia ryzyka klęsk żywiołowych, która 

odbyła się w Sendai w Japonii w marcu 2015 r. 

Unijne „Wsparcie na rzecz Odporności Rogu Afryki” (SHARE) oraz „globalne 

porozumienie na rzecz inicjatywy odporności Sahelu” stanowią wspólne 

inicjatywy przewodnie służb Komisji. Ich celem jest poprawa zdolności ludzi, 

społeczności i państw do stawiania czoła trwałym i poważnym sytuacjom nadzwyczajnym 

we wschodnim Rogu Afryki oraz w regionie Sahelu w Afryce Zachodniej. By osiągnąć ten 

cel, zasadnicze znaczenie dla podmiotów działających na rzecz rozwoju, rządów i 

międzynarodowych organizacji pomocowych ma współpraca mająca na celu przerwanie 

cyklu sytuacji nadzwyczajnych. Impuls, jaki dały obydwie inicjatywy, pchnął dziewięć 

państw w tych regionach do przyjęcia krajowych priorytetów w zakresie odporności do 

2015 r. 

W lipcu 2015 r. służby Komisji były współorganizatorami seminarium mającego na celu 

uaktualnienie wiedzy praktyków zajmujących się rozwojem i pomocą humanitarną 

pracujących w niestabilnych i dotkniętych kryzysem państwach lub zajmujących się 

problemami takich państw w zakresie ostatnich zmian dotyczących polityki, jak również 

koncepcji, zasad, podejść, narzędzi i procedur mających na celu skuteczniejsze 

reagowanie na niestabilność i sytuacje kryzysowe z perspektywy odporności, aby unikać 

pogorszenia się sytuacji oraz zapewnić sprawniejsze przejście od pomocy humanitarnej 

do rozwoju.  

Służby Komisji i delegatury Unii również ściśle współpracują nad wspólną 

inicjatywą UE „Budowanie odporności w Etiopii” (RESET). Wdraża się ją na 

podatnych na suszę obszarach tego kraju. Inicjatywa ma nie tylko przyczynić się do 

wyeliminowania symptomów skrajnego ubóstwa, ale również niektórych pierwotnych 

przyczyn braku bezpieczeństwa żywieniowego oraz niedożywienia. Tym samym ma 

zapewnić gospodarstwom domowym większą zdolność do radzenia sobie z przyszłymi 

wstrząsami. W grudniu 2015 r. Komisja przyjęła RESET II20, plan działania na rzecz 

Etiopii łączący szczególne cele i zakres funduszu powierniczego UE. 

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

ethiopia-reset-ii_en 
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Kryzysowy fundusz powierniczy na rzecz stabilności oraz eliminowania przyczyn migracji 

nieuregulowanej i wysiedleń w Afryce został uruchomiony przez europejskich i 

afrykańskich partnerów podczas szczytu w Valletcie poświęconego migracji dnia 12 

listopada 2015 r. Fundusz powierniczy będzie stanowił pomoc dla państw z 

regionu Sahelu, regionu Jeziora Czad, Rogu Afryki i z Afryki Północnej, które są 

najbardziej niestabilne i dotknięte migracją. Fundusz powierniczy łączy środki 

pieniężne pochodzące z różnych instrumentów finansowych UE uzupełnione dodatkowymi 

środkami pieniężnymi przekazanymi przez państwa członkowskie UE i innych darczyńców.  

Celem funduszu powierniczego jest wyeliminowanie pierwotnych przyczyn nielegalnej 

migracji i przymusowego wysiedlenia z państw pochodzenia, tranzytu i krajów 

docelowych za pośrednictwem szeregu sektorów priorytetowych: programów 

gospodarczych, zarządzania migracjami, stabilności i rządzenia oraz odporności. W 

ramach projektów w dziedzinie odporności wspiera się podstawowe usługi na rzecz 

lokalnych populacji, w szczególności na rzecz osób najbardziej wymagających 

szczególnego traktowania, jak również uchodźców i przesiedleńców, w tym za 

pośrednictwem centrów wspólnotowych lub innych środków zapewniających im 

bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe, zdrowie, kształcenie i ochronę socjalną, jak 

również zrównoważenie środowiskowe. 

Celem nowo powołanego funduszu powierniczego Bekou jest promowanie 

stabilizacji i odbudowy Republiki Środkowoafrykańskiej. W jego ramach kładzie się 

nacisk na łączenie pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju oraz na odporność. Środki 

finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju, Instrumentu Finansowania 

Współpracy na rzecz Rozwoju, programów pomocy humanitarnej UE i programów państw 

członkowskich UE. Działania finansowane z funduszu powierniczego Bekou stanowią 

również uzupełnienie działań podjętych w ramach unijnego Instrumentu na rzecz 

Przyczyniania Się do Stabilności i Pokoju. Fundusz został ustanowiony w lipcu 2014 r. 

przez Unię i trzy państwa członkowskie: Francję, Niemcy i Niderlandy, do których w 2015 

r. dołączyły Włochy i Szwajcaria. 

W 2015 r. w ramach funduszu powierniczego Bekou skoncentrowano się na trzech 

elementach: 1) odporności społeczności pod względem bezpieczeństwa żywnościowego w 

drodze realizacji „zestawów odpornościowych” opartych na zintegrowanym systemie 

„polowych szkół dla rolników”; 2) wspieraniu działalności pasterskiej za pośrednictwem 

reorganizacji sieci sezonowego pasterstwa wędrownego oraz rozwoju służb 

weterynaryjnych; oraz 3) stworzeniu sektora spożywczego, warzywnego oraz sektora 

małych zwierząt gospodarskich w Bangi w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi.  

Ponadto rosnąca podatność oraz narażenie ludzi i mienia oraz częstotliwość i dotkliwość 

zagrożeń stanowią istotne powody rozpoczęcia poszukiwań innowacyjnych sposobów 

wykorzystywania pełnego potencjału nauki i technologii. Komisja wsparła na przykład 

pilne badania nad wirusem Ebola w zakresie potencjalnych sposobów leczenia, 

szczepionek i badań diagnostycznych, ofiarowując środki pieniężne w wysokości prawie 

140 mln EUR oraz wykorzystując dodatkową kwotę 100 mln EUR z przemysłu 

farmaceutycznego. 

Dzięki wsparciu KE zorganizowano współpracę badawczą w zakresie gotowości na 

wypadek wystąpienia chorób zakaźnych (GLoPID-R). Przystąpiły do niej organizacje 

finansujące z całego świata z zamiarem skutecznego reagowania w dziedzinie badań na 

pojawianie się ognisk chorób zakaźnych mogących wywołać pandemię. Jej wartości 

dowiedziono podczas wybuchu epidemii gorączki Ebola, jak również epidemicznego 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_pl.htm
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zagrożenia wirusem Zika. W programie partnerstwa pomiędzy Europą a krajami 

rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP) uczestniczą państwa europejskie 

i afrykańskie w celu opracowywania nowych interwencji (diagnostyki, produktów 

leczniczych i szczepionek) przeciwko HIV/AIDS, malarii i gruźlicy (wkład UE wyniósł 683 

mln EUR).  

 

Szereg dedykowanych działań w zakresie badań i innowacji mających na celu stawianie 

czoła zjawisku migracji sfinansowano ze środków inicjatywy „Horyzont 2020”, w tym za 

pośrednictwem ostatniego wezwania do podjęcia działań w sprawie migracji, 

radykalizacji, integracji (7,5 mln EUR). 

W 2015 r. Komisja Europejska zapoczątkowała inicjatywę „science4refugees” mającą na 

celu ułatwienie nawiązania kontaktów z uchodźcami i osobami ubiegającymi się o azyl 

wywodzącymi się ze środowisk naukowych przez europejskie instytucje akademickie i 

zainteresowanych przedstawicieli przemysłu. 224 organizacje badawcze ogłosiły, że 

posiadają wolne miejsca pracy dla uchodźców, a 42 naukowców należących do grupy 

uchodźców już się zarejestrowało.  

Jeżeli chodzi o współpracę w zakresie nauki i technologii z krajami rozwijającymi się, 

nacisk kładziony jest na budowanie partnerstw. Przykładowo, w 2015 r. poczyniono 

pierwsze kroki w kierunku rozwoju partnerstwa UE-Afryka w dziedzinie badań i innowacji 

w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego oraz zrównoważonego 

rolnictwa (FNSSA). Komisja Europejska, państwa członkowskie UE i państwa afrykańskie 

przeznaczyły na ten cel już blisko 70 mln EUR.  

We wrześniu 2015 r. Komisja powołała nowe wewnętrzne centrum, by pomóc 

państwom członkowskim UE w reagowaniu na sytuacje nadzwyczajne, zapobieganiu 

klęskom żywiołowym i ograniczaniu ich skutków. Centrum wiedzy o zarządzaniu 

ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi stanowi odpowiedź na:  

 potrzebę poprawy i wykorzystywania naukowej i operacyjnej wiedzy na temat 

klęsk żywiołowych; 

 potrzebę lepszego wykorzystywania istniejącej wiedzy na wszystkich etapach 

cyklu klęsk żywiołowych w ramach kształtowania polityki i przeprowadzanych 

działań; oraz  

 potrzebę promowania dzielenia się wiedzą stanowiącego klucz do zacieśnienia 

kontaktów pomiędzy nauką, wiedzą i polityką. 

ZASOBY FINANSOWE I LUDZKIE 

Najwyższy w historii budżet przeznaczony przez UE na 
pomoc humanitarną 

Kwota przeznaczona na pomoc humanitarną i wsparcie w zakresie ochrony ludności 

udzielone w 2015 r. wyniosła ponad 1,5 mld EUR. Dzięki tym środkom zapewniono 

pomoc na rzecz ponad 134 mln beneficjentów dotkniętych klęskami żywiołowymi lub 

będących ofiarami konfliktów w ponad 80 państwach. W 2015 r. Komisja wykonała 

największy w historii budżet przeznaczony na pomoc humanitarną. Była to oczywista 
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reakcja na coraz częstsze i coraz bardziej niszczycielskie klęski żywiołowe i kryzysy 

humanitarne. Zwiększenie środków budżetowych w 2015 r. dotyczyło w szczególności: 

 kryzysów uchodźczych w przypadku społeczności dotkniętych konfliktem w Syrii, 

ale również w państwach sąsiadujących oraz wzdłuż szlaku 

zachodniobałkańskiego; 

 Sudanu Południowego, w którym trwający konflikt nadal powoduje ogromne 

potrzeby humanitarne wśród ludzi żyjących w tym państwie oraz wśród 

uchodźców z Sudanu Południowego na pozostałym obszarze regionu oraz 

 działań nadzwyczajnych w państwach dotkniętych ekstremalnym zjawiskiem 

pogodowym El Niño w Afryce, na Karaibach oraz w Ameryce Centralnej i 

Południowej. 

W 2015 r. Komisja dodatkowo skorzystała z nowych sposobów finansowania na mocy art. 

21 ust. 2 lit. b)21 rozporządzenia finansowego z 2012 r.22, lepiej wykorzystując 

zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel, co pozwala państwom członkowskim 

UE i innym organizacjom darczyńców na scedowanie zarządzania niektórymi ich środkami 

finansowymi na Komisję Europejską w celu uzyskania bardziej uproszczonego podejścia 

w zakresie zarządzania pomocą w niektórych sektorach i państwach. Najwyższe 

zewnętrzne dochody pochodziły ze Zjednoczonego Królestwa i z Francji. 

Jako darczyńca pomocy humanitarnej Komisja sama nie wdraża programów pomocy w 

tej dziedzinie. Wypełnia swoją misję, finansując operacje humanitarne prowadzone przez 

organizacje partnerskie. Partnerami są organizacje pozarządowe, które podpisują 

ramową umowę o partnerstwie, agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych objęte 

ramową umową finansowo-administracyjną UE–ONZ oraz organizacje międzynarodowe23, 

z którymi stosunki reguluje ramowa umowa o partnerstwie ad hoc. Zestawienie środków 

finansowych z 2015 r. z podziałem na partnerów wdrażających:  

 47 % – organizacje pozarządowe; 

 39 % – agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych;  

 13 % – organizacje międzynarodowe; 

 1 % – bezpośrednia umowa o transport lotniczy ECHO oraz umowa z 

uniwersytetem należącym do sieci pomocy humanitarnej (NOHA). 

Podobnie jak w poprzednich latach większość środków finansowych w 2015 r. 

przeznaczono na działania w Afryce, a na dalszym miejscu znalazł się Bliski Wschód ze 

szczególnym uwzględnieniem kryzysu w Syrii. Około 98 % budżetu pomocy humanitarnej 

i ochrony ludności wykorzystano na działania operacyjne, natomiast pozostałe 2 % na 

działalność administracyjną i polityczną.  

Zasoby ludzkie 

                                                            
21 Państwa członkowskie i państwa trzecie, w tym ich agencje publiczne, podmioty lub osoby fizyczne, mogą 

przekazać Komisji dochody przeznaczone na określone projekty w dziedzinie pomocy zewnętrznej lub 

programy finansowane przez Unię. 
22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 

1). 
23 Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i 

Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. 
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W siedzibie głównej w Brukseli zatrudnionych jest 344 pracowników, a w 48 

biurach terenowych rozmieszczonych w państwach w największym stopniu dotkniętych 

kryzysami w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Ameryce Łacińskiej i na Bałkanach 

Zachodnich pracuje ponad 465 ekspertów ds. humanitarnych. Sieć biur terenowych 

na całym świecie umożliwia prowadzenie bieżących analiz istniejących i prognozowanych 

potrzeb w danym kraju lub regionie, zapewniając odpowiednie monitorowanie i wsparcie 

działań oraz koordynację z innymi darczyńcami i partnerami wdrażającymi w terenie. 

W 2015 r. Komisja przeprowadziła przegląd swojej sieci pracowników w terenie w celu: 

 zwiększenia elastyczności i zdolności do reagowania w ramach sieci dzięki 

wstępnej identyfikacji 25 asystentów technicznych pełniących jasno określoną rolę 

w razie nagłej konieczności reagowania oraz dzięki stworzeniu czterech stanowisk 

„ekspertów ds. nagłej konieczności reagowania” zdolnych do podjęcia działania w 

bardzo krótkim terminie; 

 zapewnienia lepszego dopasowania zasobów do priorytetów, wynikiem którego 

było przesunięcie pracowników terenowych na obszary o większych potrzebach;  

 przybliżenia biurom regionalnym działań w terenie dzięki przekształceniu 6 

regionalnych biur wsparcia w 12 biur regionalnych.  

Ponadto pod koniec 2015 r. w odpowiedzi na kryzys uchodźczy Komisja rozszerzyła swoją 

działalność na Belgrad.  
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DODATKOWE INFORMACJE I ŹRÓDŁA 

 Ogólne informacje na temat DG ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy 

Humanitarnej (ECHO) 
http://ec.europa.eu/echo/en 

 Karty informacyjne dotyczące sytuacji geograficznej i politycznej poszczególnych 
państw:  

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 

 
 Informacje finansowe dotyczące działań Komisji z zakresu pomocy humanitarnej i 

ochrony ludności w 2015 r.:  

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

 Informacje operacyjne z poprzednich lat:  

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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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1: Synteza ocen przeprowadzonych w 2015 r. 

A) Wprowadzenie 

Następujące zewnętrzne, niezależne oceny interwencji humanitarnych Komisji 

Europejskiej przeprowadzono w 2015 r.: 

• Wybrzeże Afryki Zachodniej, 2008 – 201424: Sytuacja w zakresie pomocy 

humanitarnej na wybrzeżu Afryki Zachodniej jest złożona i obejmuje szereg klęsk 

żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka oraz często wymaga 

nagłego reagowania na niewielką skalę. Najważniejszymi przedmiotami 

interwencji są epidemie (w tym epidemia gorączki Ebola), powodzie i konflikty. 

• Strategia na rzecz Sahelu 2010–201425: Na obszarze Sahelu wskaźnik ostrego 

niedożywienia dzieci jest jednym z najwyższych na świecie. Wskaźniki ostrego 

niedożywienia stanowią jedne z najważniejszych wskaźników wykorzystywanych 

do celów identyfikowania kryzysów humanitarnych. Odzwierciedlają one status 

społeczeństw najbardziej wymagających szczególnego traktowania oraz 

dostarczają informacji między innymi na temat dostępu do żywności, możliwości 

mechanizmów radzenia sobie oraz funkcjonowania systemu zdrowia publicznego. 

• Syria, 2012–201426: Od marca 2011 r. gwałtowne tłumienie protestów w Syrii i 

wynikający z niego kryzys ochrony stopniowo przekształciły się w 

rozpowszechniony na cały kraj wewnętrzny konflikt zbrojny prowadzący do 

poważnych konsekwencji humanitarnych w Syrii oraz w państwach sąsiadujących. 

Z ogólnokrajowej wojny partyzanckiej konflikt przekształcił się w regularną wojnę 

domową. Duże części terytorium dostały się pod czasową lub stałą kontrolę 

licznych zbrojnych grup opozycyjnych, w szczególności na północy i na wschodzie 

państwa. 

• Pakistan, 2010–201427: Pakistan stoi w obliczu problemów gospodarczych, 

niedostatecznego rozwoju, niestabilności politycznej, konfliktów zbrojnych i braku 

bezpieczeństwa na wielu obszarach geograficznych. Wynikiem operacji 

wojskowych jest intensywne przemieszczanie się ludności. Komisja sklasyfikowała 

długotrwały kryzys IDP na obszarach graniczących z Afganistanem na północnym 

zachodzie jako zapomniany kryzys28.  

• Metody przekazywania, 2011–201429: Podczas ostatnich 10 lat system pomocy 

humanitarnej stopniowo przekształcał się ze wsparcia wyłącznie o charakterze 

rzeczowym na rzecz osób dotkniętych sytuacjami nadzwyczajnymi i kryzysami we 

wsparcie obejmujące również przekazy środków pieniężnych i bonów. Środki 

pieniężne, bony oraz wsparcie rzeczowe stanowią różne tzw. „metody 

przekazywania” wykorzystywane w działaniach humanitarnych. W ciągu ostatnich 

                                                            
24  http://bookshop.europa.eu/pl/evaluation-of-the-dg-echo-actions-in-coastal-west-africa-2008-2014-pbKR0415526/ 
25  http://bookshop.europa.eu/pl/evaluation-of-echo-s-interventions-in-the-sahel-2010-2014--pbKR0215833/ 
26  http://bookshop.europa.eu/pl/evaluation-of-the-echo-response-to-the-syrian-crisis-2012-2014-pbKR0415857 
27  http://bookshop.europa.eu/pl/evaluation-of-echo-s-interventions-in-pakistan-2010-2014-pbKR0215834/ 
28  Sytuacje głębokiego kryzysu humanitarnego, w których dotknięta ludność nie otrzymuje żadnej pomocy międzynarodowej lub 

otrzymuje ją w niedostatecznym stopniu oraz w których nie podejmuje się żadnych zobowiązań politycznych w celu rozwiązania 

kryzysu, co częściowo wynika z braku zainteresowania ze strony mediów. 
29  http://bookshop.europa.eu/pl/evaluation-of-the-use-of-different-transfer-modalities-in-echo-humanitarian-aid-actions-2011-2014-

pbKR0415822/ 
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kilku lat UE dążyła i zachęcała do większego wykorzystywania wsparcia 

pieniężnego, ponieważ zapewnia ono beneficjentom większą godność, możliwość 

dokonywania wyboru i elastyczność. Ponadto ma ono potencjał większej 

efektywności, jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia oraz 

charakteryzuje się znacznie większą skutecznością. 

B) Metodologia 

W swoich ocenach interwencji humanitarnych Komisja stosuje standardową metodę 

badań, która zapewnia niepodważalny materiał dowodowy umożliwiający udzielanie 

odpowiedzi na pytania ewaluacyjne. Po pierwsze, dokonuje się przeglądu literatury 

obejmującej dokumenty referencyjne, powiązane kontekstowo dokumenty, 

dokumentację projektową, istniejące oceny projektów (itd.). Po drugie, przeprowadza się 

konsultacje z głównymi zainteresowanymi podmiotami, wykorzystując najwłaściwsze 

narzędzia badawcze (ankiety elektroniczne, wywiady, wywiady telefoniczne itd.). 

Głównymi zainteresowanymi podmiotami są: beneficjenci końcowi, partnerzy wdrażający 

Komisji, pracownicy Komisji w siedzibie głównej i w terenie, inni główni darczyńcy 

pomocy humanitarnej, przedstawiciele rządów państw będących beneficjentami itd. 

Ponieważ wszystkie oceny przeprowadzone w 2015 r. zostaną uwzględnione w 

nadrzędnych ocenach (w szczególności w zakresie pomocy humanitarnej i mechanizmu 

ochrony ludności), nie wszystkie wymogi lepszego stanowienia prawa miały 

zastosowanie. Przykładowo nie przeprowadzono żadnych otwartych konsultacji 

społecznych w kontekście tych ocen. 

Bardziej szczegółowe informacje na temat metod stosowanych w przypadku każdej 

oceny, w tym w zakresie oceny efektywności, i związanych z nimi ograniczeń można 

znaleźć w sprawozdaniach oceniających. 

C) Wyniki oceny 

Podsumowane wyniki oceny przedstawia się zgodnie z pięcioma wymogami dotyczącymi 

oceny zawartymi w wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących lepszego stanowienia 

prawa, które przedstawiono poniżej. 

1. Adekwatność 

Adekwatność działań podejmowanych przez Komisję w danym okresie zasadniczo 

potwierdzono w zbadanych ocenach. Ukierunkowanie działań na grupy najbardziej 

wymagające szczególnego traktowania było w dużej mierze odpowiednie oraz należycie 

uwzględniało systematyczne oceny potrzeb, w tym odpowiednie zaangażowanie 

beneficjentów. W oparciu o mandat UE w dużej mierze skoncentrowano się na pomocy 

doraźnej i odbudowie, należycie uwzględniając luki w reakcjach pozostawiane przez 

innych darczyńców, jak również specyficzne potrzeby sektorowe.  

2. Spójność 

Zgodnie z wynikami oceny działania Komisji były spójne z kluczowymi zasadami 

humanitarnymi (humanitaryzm, neutralność, bezstronność, niezależność oraz stosowanie 

zasady: „nie szkodzić”). Jednak jasne stało się również, że wyzwaniem może być 

pogodzenie zasady humanitarnej niezależności z zapewnieniem spójności z krajowymi 

politykami i praktykami, ponieważ o tych ostatnich decydują zazwyczaj względy 

polityczne i ekonomiczne, co prowadzi do powstania niespójności z podejściem Komisji 

opartym na zasadach i potrzebach. Spójność z działaniami podejmowanymi przez DG 
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DEVCO wyraża się głównie jako LRRD, która przejawiła się w ogólnie pozytywny sposób 

na wybrzeżu Afryki Zachodniej oraz w regionie Sahelu, co w pewnym stopniu 

doprowadziło do powstania zgodnych priorytetów i zgodnego programowania. Należy 

wspomnieć, że w ocenie dotyczącej Pakistanu podkreślono brak spójności z DG DEVCO, 

co pokazało słabość powiązań między priorytetami a programowaniem między dwoma 

DG. 

W ocenie dotyczącej Syrii stwierdzono, że Komisja dysponuje sprawnym systemem 

procedur, który zapewnia spójność z szeroko pojętym duchem inicjatywy dobrej pomocy 

humanitarnej. Skutkiem powyższego było podjęcie decyzji w sprawie finansowania 

opartych na potrzebach na poziomie projektu, które doprowadziły do powszechnego 

uznania Komisji za darczyńcę pomocy humanitarnej kierującego się zasadami. Jednak na 

poziomie strategicznym plany Komisji dotyczące wdrażania pomocy humanitarnej w 

odniesieniu do kryzysu w Syrii w latach 2012–2014 nie odnoszą się bezpośrednio do 23 

zasad dobrej pomocy humanitarnej. Na partnerów Komisji nakłada się szczególne 

wymogi w zakresie przestrzegania zasad bezstronności (zasada dobrej pomocy 

humanitarnej nr 2) oraz zapewnienia spójności z zasadami LRRD (zasada dobrej pomocy 

humanitarnej nr 9). 

3. Europejska wartość dodana  

Komisja przyjmuje rolę wzorcowego darczyńcy, opierając swoje działania na zasadach 

humanitarnych, przemyślanych ocenach i promowaniu apolitycznego podejścia do 

pomocy humanitarnej. Znaczenie tej roli w kontekście utrzymania przestrzeni 

humanitarnej zostało szeroko docenione (co wykazano m.in. w ocenie dotyczącej 

Pakistanu). 

Podejście oparte na zasadach i potrzebach obejmuje „zapomniane kryzysy”, jak 

wykazano m.in. na wybrzeżu Afryki Zachodniej, na którym Komisja zaznaczyła swoją 

obecność, w przeciwieństwie do innych darczyńców, w każdej sytuacji humanitarnej na 

zapomnianych obszarach, stosując różnorodne dostosowane narzędzia finansowania. 

Podczas większych kryzysów Komisja konsekwentnie popierała reagowanie na sytuacje, 

w których inni darczyńcy byli nieobecni, i często odgrywała rolę koordynatora i 

katalizatora. 

Wkład finansowy Komisji umożliwia jej pełnienie przywództwa politycznego i narzucanie 

partnerom wdrażającym bardziej skoordynowanego i spójnego podejścia. Przykład 

stanowi ocena dotycząca metod przekazywania, w której wykazano, że częściowo w 

wyniku inicjatyw Komisji w zakresie budowania zdolności oraz strategii finansowania 

opartych na dowodach przekazy pieniężne stają się coraz bardziej powszechnym 

elementem działań humanitarnych, wspierając efektywność i skuteczność wdrażania 

pomocy humanitarnej. 

Ponadto silnie zaznaczona obecność Komisji w terenie umożliwia całościowe zrozumienie 

złożonych potrzeb na miejscu, a jej neutralność zapewnia większą elastyczność i siłę w 

celu działania w imieniu osób najbardziej wymagających szczególnego traktowania. Jest 

to szczególnie widoczne w regionie Sahelu i na wybrzeżu Afryki Zachodniej. Inni 

darczyńcy cenią Komisję za jej techniczną wiedzę fachową oraz zdolności koordynacyjne. 
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Możliwość wykorzystania Europejskiego Funduszu Rozwoju 30 / „puli B” stanowi szansę 

dla stworzenia wspólnej europejskiej wartości dodanej przy założeniu, że to narzędzie 

finansowania pomogłoby koordynować wspólne programowanie w kontekście pomocy 

humanitarnej Komisji i działań w zakresie rozwoju. Niektóre wyniki ocen (w szczególności 

w przypadku Pakistanu) wykazały brak wykorzystywania wspomnianej potencjalnej 

europejskiej wartości dodanej, ponieważ projekty pomocy humanitarnej mogły czasem 

być lepiej promowane i uwzględniane w działaniach w zakresie rozwoju, gdyby lepiej 

dostosowano priorytety do programowania („LRRD”). 

W Pakistanie niektórzy partnerzy uznali, że Komisja mogłaby lepiej wykorzystać swoje 

znaczenie i pozycję, by wywrzeć presję na rządy i wstępować o lepszy dostęp do pomocy 

humanitarnej i kluczowych kwestii mających wpływ na społeczność zajmująca się pomocą 

humanitarną. 

4. Skuteczność 

W przypadku wybrzeża Afryki Zachodniej w ocenie potwierdzono ogólną skuteczność 

działań sfinansowanych przez Komisję. Komisja sfinansowała kluczowe sektory, 

mobilizowała partnerów i wspierała ogólną zdolność systemu pomocy humanitarnej. Na 

cele obejmujące zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi otrzymano 

jednak niewielkie wsparcie ze strony Komisji (i innych darczyńców), biorąc pod uwagę, że 

strategie, programy i działania w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami 

żywiołowymi mają bardzo istotne znaczenie dla regionu oraz że potrzebna jest 

zdecydowana koncentracja na gotowości. 

W odniesieniu do regionu Sahelu w ocenie wykazano, że umieralność dzieci spadła w 

okresie poddanym ocenie. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej znaczącym wkładem Komisji 

było zwiększenie zasięgu działalności placówek opieki zdrowotnej oferujących leczenie 

żywieniowe oraz zwiększenie liczby przebadanych i leczonych dzieci w wieku poniżej 5 

lat. Ponadto strategia na rzecz Sahelu odegrała niezwykle istotną rolę w łączeniu pomocy 

doraźnej, odbudowy i rozwoju (LRRD); istnieje również szereg przykładów zakończonego 

sukcesem współdziałania z akcjami Komisji w zakresie rozwoju i innymi podmiotami w 

tym zakresie. Jeżeli chodzi o przekazywanie rządom wyników pomocy humanitarnej 

Komisji, znaczące zmiany zaszły również w traktowaniu przez rządy niedożywienia jako 

patologii i problemu, któremu należy stawić czoła na poziomie krajowym. Mimo to należy 

dalej wzmacniać LRRD w regionie, aby promować jego wpływ i zrównoważony charakter, 

zgodnie z zaleceniami oceniających. 

Decyzja Komisji, by wesprzeć zdalne operacje zarządzania na obszarach Syrii 

kontrolowanych przez zbrojne grupy opozycyjne przy jednoczesnym działaniu na rzecz 

zmniejszania związanego z nimi ryzyka, umożliwiła świadczenie przez nią skutecznej 

pomocy ratunkowej na rzecz grup ludności najbardziej wymagających szczególnego 

traktowania przebywających na trudno dostępnych obszarach. W połączeniu z pomocą 

Komisji na obszarach kontrolowanych przez rząd jej zaangażowanie w zdalne operacje 

zarządzania pozwoliło Komisji na świadczenie bezstronnej i opartej na potrzebach 

pomocy w trudnych okolicznościach. 

                                                            
30  Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) stanowi największy instrument geograficzny UE służący współpracy 

na rzecz rozwoju, biorąc pod uwagę, że przeznaczono kwotę 30,5 mld EUR na 11. EFR na lata 2014–

20. Pula B jest przeznaczona na pokrywanie nieprzewidzianych potrzeb. 
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Wielu partnerów postrzega notę Komisji w sprawie zdalnego zarządzania31 jako wiodący 

program polityczny w tym zakresie. W ocenie działań sfinansowanych przez Komisję w 

Syrii sugeruje się, że notę powszechnie stosowali wszyscy partnerzy. 

W Pakistanie Komisja w zdecydowanej większości przypadków była zdolna do osiągnięcia 

swojego celu i sfinansowania działań partnerów mających na celu osiągnięcie wyników, 

których nie byliby oni w stanie osiągnąć bez środków finansowych UE. Wsparcie 

sfinansowane przez Komisję w zakresie żywienia w prowincji Sindh było znaczące i 

pomogło zwrócić uwagę na długotrwały problem chronicznego niedożywienia, który 

zidentyfikowano w czasie reakcji na powódź w 2010 r. Komisja pomogła również w 

zaangażowaniu innych darczyńców oraz DG DEVCO, które zajmowały się problemami 

leżącymi u podstaw niedożywienia na tym obszarze. Ocena spotkała się jednak z pewną 

krytyką ze strony partnerów Komisji w zakresie terminowości finansowania, która 

stanowi warunek wstępny skutecznej i konkretnej reakcji. Ponadto ograniczona 

koordynacja z innymi służbami Komisji i z krajowym organem ds. zarządzania klęskami 

żywiołowymi wpłynęła na zdolność Komisji do skutecznego promowania bardziej 

długoterminowych perspektyw w zakresie pomocy humanitarnej i LRRD w Pakistanie. 

5. Efektywność 

Chociaż opracowuje się obecnie podejście mające na celu ocenę opłacalności pomocy 

humanitarnej, Komisja nie dysponuje jeszcze takim podejściem, a oceniający do tej pory 

borykają się z problemem przedstawienia rzetelnych informacji w tej sprawie.  

W odniesieniu do Syrii oceniający stwierdzili, że Komisja zasadniczo przedstawiła logiczne 

podstawy w odniesieniu do przyznania funduszy państwom w regionie – z ewentualnym 

wyjątkiem dotyczącym niskiego udziału w obciążeniu w przypadku Turcji, zespół Komisji 

ds. Syrii wykorzystał stosunkowo niewielki budżet, by promować zestaw ambitnych celów 

strategicznych i wywierać większy, niż oczekiwano, wpływ na ogólne reagowanie. 

Częściowo osiągnięto to dzięki dobremu współdziałaniu z innymi instrumentami 

finansowania UE, by umożliwić bardziej ukierunkowane wykorzystanie budżetu na pomoc 

humanitarną. Związek między decyzjami w sprawie finansowania podjętymi przez 

Komisję i potrzebami beneficjentów w Syrii jest jednak niejasny i wydaje się, że był 

podatny na wpływy polityczne. 

W odniesieniu do regionu Sahelu oceniający mogli stwierdzić z należytą pewnością, że 

pieniądze zostały prawidłowo wydane, biorąc pod uwagę wkład strategii na rzecz Sahelu 

w obniżanie umieralności. Trudno było jednak stwierdzić, czy takie wyniki można byłoby 

osiągnąć przy niższym finansowaniu. Niewątpliwie wyciągnięto wnioski (np. związane z 

efektywnością konkretnych dużych projektów oraz z lukami w obecnym programie) i 

można by było je wykorzystać w celu dalszej poprawy efektywności. 

Na wybrzeżu Afryki Zachodniej w ocenie potwierdzono wydajność wielopaństwowego / 

transgranicznego podejścia, które umożliwiło partnerom Komisji świadczenie 

skuteczniejszej pomocy osobom przemieszczającym się między dwoma państwami, 

biorąc pod uwagę ich znajomość kontekstu, możliwości i ograniczenia po obu stronach 

granicy. Włączenie takiej dynamiki transgranicznej niesie za sobą wzmocnienie 

możliwości społeczeństw po obu stronach granicy do amortyzowania wstrząsów 

(odporność). Ponadto w przypadku Wybrzeża Kości Słoniowej (gdzie w tym okresie dużą 

część budżetu przeznaczono na wybrzeże Afryki Zachodniej), biorąc pod uwagę sytuację 

powstałą w wyniku kryzysu i liczbę dotkniętych osób (5,9 mln osób było 

                                                            
31  http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Remote_Management_instructions.pdf 
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zarejestrowanych w 2012 r. w najciężej dotkniętych regionach zachodnich; uważa się, że 

blisko 4 mln osób mieszka w dwóch najbardziej dotkniętych dzielnicach Abidżanu), 

uzasadnione jest stwierdzenie, że Komisja – główny darczyńca pomocy humanitarnej – 

osiągnęła bardzo wysoki współczynnik opłacalności na podstawie braku zgłoszonej 

nadumieralności i skuteczności podejść w zakresie źródeł utrzymania i spójności 

społecznej.  

Ogólnie w odniesieniu do wybrzeża Afryki Zachodniej, mimo że porównanie opłacalności 

nie było możliwe w związku z brakiem wyczerpujących i porównywalnych danych, zespół 

oceniający ocenił poziom efektywności jako proporcjonalny do zainwestowanych zasobów 

i zdolności partnerów do reagowania. Zmobilizowane zasoby były odpowiednie do potrzeb 

– w szczególności pod względem przywrócenia świadczeń zdrowotnych i środków 

medycznych, ale także w odniesieniu do spójności społecznej lub ochrony. 

Jeżeli chodzi o Pakistan, zarówno jakościowe, jak i ilościowe wyniki finansowania przez 

UE były satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę wstępnie ustalone cele. Jednocześnie 

finansowanie ze strony UE umożliwia partnerom wykorzystanie szeregu podejść zamiast 

jednego uniwersalnego podejścia: stosowano zaopatrzenie w żywność lub wynagrodzenia 

za pracę, kupony pieniężne, bezpośrednie systemy realizacji z udziałem beneficjentów i, 

bardzo często, władz regionalnych. Komisja promowała, finansowała i stosowała 

podejście konsorcyjne z udziałem 2 konsorcjów – z których jedno zostało ustanowione 

pod naciskiem Komisji z 6 głównych współpracujących organizacji pozarządowych i było 

finansowane przez Komisję w 100 % w tym okresie. Miało to przyczynić się do poprawy 

realizacji pomocy, wykorzystania korzyści skali pod względem wspólnego 

wykorzystywania aktywów oraz zapewnienia standardów obejmujących stosowanie 

najlepszych podejść każdej z organizacji oraz ograniczenie poziomu kosztów ogólnych 

poprawiające efektywność. 

Niektórzy partnerzy krytykują wciąż jednak Komisję w Pakistanie za nadmierną 

biurokrację, co należy uwzględnić podczas oceny skuteczności interwencji 

sfinansowanych przez Komisję. 

Jeżeli chodzi o wybór metod przekazywania – co miało silny wpływ na oszczędność 

kosztową i opłacalność – Komisja promowała wykorzystywanie przekazów pieniężnych w 

tym okresie. W ocenie metod przekazywania (również w Syrii) potwierdzono, że polityka 

UE była właściwa, tzn. że wykorzystywanie przekazów pieniężnych w niektórych 

kontekstach i okolicznościach podniosło efektywność działań finansowanych przez 

Komisję. 

D) Główne zalecenia ze strony konsultantów zewnętrznych 

 Komisja powinna poświęcić dalsze środki finansowe na zmniejszenie ryzyka 

związanego z klęskami żywiołowymi lub łączenie pomocy doraźnej, odbudowy i 

rozwoju (LRRD), by zwiększyć wpływ i umocnić zrównoważony charakter jej 

działań. Należy promować synergie między pomocą humanitarną a działaniami w 

zakresie rozwoju, by zmniejszyć presję wywieraną na ograniczone finansowanie 

pomocy humanitarnej bez uszczerbku dla zasad humanitarnych. Działanie to 

należy połączyć z bardziej energicznym rzecznictwem skierowanym do rządów, 

podmiotów działających na rzecz rozwoju i innych darczyńców, w celu 

zapewnienia należytego wykorzystania i należytej kontynuacji wyników Komisji. 
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 Komisja powinna sformułować średniookresowe cele budżetowe w odniesieniu do 

jej interwencji na podstawie teorii zmian, by wzmocnić strategiczne podejście. 
Ponadto, by najlepiej wykorzystać ograniczone zasoby, Komisja powinna zbadać 

możliwości uzyskiwania oszczędności kosztów, zapewniając bardziej 
przewidywalne finansowanie głównych agencji ds. reagowania. 

 Uwzględniając ramy z Sendai, Komisja powinna wzmocnić swoje podejście w 
zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i prewencji, 

opracowując jasną strategię tych działań na podstawie podejścia wspólnotowego i 
występowania do rządów, by wykorzystać wyniki projektów sfinansowanych przez 

Komisję. 

 Komisja powinna zapewnić właściwe i przewidywalne zasoby odpowiadające 
potrzebom humanitarnym lub podjąć działania na rzecz ich zapewnienia. 

 Komisja powinna w większym stopniu promować wykorzystywanie przekazów 
pieniężnych, by zaspokoić podstawowe potrzeby na szerszą skalę. 

Komisja przeanalizuje te zalecenia i zidentyfikuje działania następcze w stosownych 
przypadkach. 
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Załącznik 2: Wykonanie budżetu pomocy humanitarnej i ochrony ludności na 

2015 r.32 

Region/państwo   
Kwota 

w mln EUR 
  % 

  
   

  

Afryka   660   41,6 % 

Sudan i Sudan Południowy   159     

Afryka Środkowa   92     

Region Wielkich Jezior   62     

Róg Afryki   171     

Afryka Południowa, Ocean Indyjski   20     

Afryka Zachodnia   141     

Afryka Północna   16     

  
   

  

Bliski Wschód i państwa europejskie sąsiadujące z UE   560   35,3 % 

Bliski Wschód   529     

Europejskie państwa sąsiadujące    32     

  
   

  

Azja, Pacyfik   130   8,2 % 

Azja Południowo–Zachodnia i Środkowa   103     

Azja Południowo–Wschodnia i Pacyfik   26     

  
   

  

Ameryka Centralna i Południowa, Karaiby   63   3,9 % 

Ameryka Centralna i Południowa   29     

Karaiby   34     

  
   

  

Klęski żywiołowe na świecie   39   2,5 % 

  
   

  

Ochrona ludności   57   3,6 % 

  
   

  

inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”   7   0,4 % 

  
   

  

Działania uzupełniające i wsparcie   72   4,6 % 

  
   

  

OGÓŁEM   1 587   100 % 

 

                                                            
32 W odniesieniu do ochrony ludności dane w tabeli nie zostały podane w rozbiciu na państwo/region. 
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