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BEVEZETÉS 

Ez a jelentés az Unió 2016-ös fő tevékenységeit és szakpolitikai eredményeit mutatja 

be a humanitárius segítségnyújtás területén, ahogy ezekre az Európai Bizottság 

Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek 

Főigazgatóságán (a továbbiakban: DG ECHO) keresztül sor került. A jelentés a 

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

19. cikkének megfelelően készült, amely előírja a Bizottság számára, hogy nyújtsa be 

az adott év során finanszírozott műveletek összefoglalóját tartalmazó jelentést az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

A 2016-BAN TÁMOGATOTT FŐ HUMANITÁRIUS 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE 

2016-ban a humanitárius válságok számban, összetettségben és súlyosságban is 

egyre komolyabbá váltak. Több mint 50 fegyveres konfliktusra került sor, és kevés, 

illetve semmilyen előrelépés sem történt a legsúlyosabb nagyméretű válságok terén 

például Szíriában, Jemenben, Dél-Szudánban vagy a Csád-tó térségében. Az olyan 

megatrandekhez, mint például az éghajlatváltozáshoz, az urbanizációhoz és a 

demográfiai nyomáshoz kapcsolódó természeti katasztrófák miatt az elmúlt években 

a becslések szerint évente 26 millió ember esetében merült fel humanitárius szükség. 

2016-ban összesen 40 országban több mint 95 millió ember szorult humanitárius 

segítségnyújtásra, és közel 65 millióan (akinek 50%-a gyermek) kényszerültek az 

otthonuk elhagyására – többen mint valaha. 

E drámai helyzet miatt 2016-ban az EU humanitárius segítségnyújtási költségvetése 

az eddigi legmagasabb volt: 1,8 milliárd EUR1. 

Reagálás a szíriai válságra 

Az EU humanitárius segítségnyújtási költségvetésének jelentős részét 2016-ban a 

szíriai válság miatt legközvetlenebbül érintett országokban található menekültek, 

valamint a Szíriában maradt humanitárius segítségnyújtásra szorulók támogatására 

fordították. 

A Bizottság így 454 millió EUR-t irányzott elő a Szíriában és a szomszédos 

országokban zajló humanitárius tevékenységekre, összhangban a 2016. februári 

londoni konferencián tett vállalásokkal. 

Szírián belül a Bizottság által nyújtott humanitárius támogatás közel felét az azonnali 

életmentésre és sürgősségi humanitárius tevékenységre fordították. Ezen felül a 

segítségnyújtás magában foglalta a biztonságos ivóvíz, a szennyvízkezelés és a 

higiénés feltételek, valamint az élelmiszer, a gyermekvédelem és a sürgősségi 

eszközök biztosítását. Jordániában és Libanonban az uniós humanitárius finanszírozás 

hozzájárult a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő menekültek számára nyújtott 

készpénztámogatáshoz, az életmentő másodlagos egészségügyi ellátáshoz, az 

informális tanuláshoz, menedékhez, valamint vízellátáshoz, higiéniai feltételekhez és 

szennyvízkezeléshez. A nemzetközi szintű érdekérvényesítő erőfeszítéseket többek 

                                                            
1 Ebbe az összegbe beletartozik az Európai Fejlesztési Alapból származó 173 millió EUR összegű finanszírozás is. 
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között a humanitárius segítség akadálymentes eljuttatására, a menekültek védelmére 

és a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartására összpontosították. 

2016-ban az EU működésbe léptette a törökországi menekülteket támogató eszközt2 

a Törökország által befogadott három millió menekült szükségleteinek fedezése 

érdekében. Az eszköz 1,4 milliárd EUR összegű, 2016-ra és 2017-re vonatkozó 

humanitárius ága főként a táborokon kívül élő menekültek támogatására 

összpontosított (akik a Törökországban tartózkodó menekültek nagy részét teszik ki 

és akik egyúttal a legkiszolgáltatottabbak is). Ennek érdekében a Bizottság – az 

Élelmezési Világprogrammal és a törökországi Vörös Félholddal együttműködve – 

elindította az eddigi legnagyobb uniós humanitárius projektet, a szükséghelyzeti 

szociális védőhálót (ESSN) azzal a céllal, hogy betéti kártyára teljesített havi 

készpénzátutalásokat nyújtsanak a legkiszolgáltatottabb menekülteknek. 

A humanitárius szükségletek kielégítése Afrikában 

Ahogy a korábbi években is, az uniós humanitárius segítségnyújtás jelentős részét 

képezte az afrikai humanitárius válságokra adott válasz, különös figyelmet fordítva a 

Száhel-övezet és Afrika szarva, valamint a Csád-tó térségében felmerülő összetett 

vészhelyzetekre, amelyek során az élelmezésbiztonsági válságok számos elhúzódó 

konfliktussal jártak együtt. A Bizottság összességében 747 millió EUR-t irányzott elő 

a Szubszaharai-Afrikában jelentkező válságok kezelésére. Ennek keretében a 

legnagyobb juttatásban Szudán és Dél-Szudán (192 millió EUR), Afrika szarva (203 

millió EUR), valamint Nyugat-Afrika (140 millió EUR) részesült. Mind Afrika szarva, 

mind pedig a Száhel-övezet tekintetében a Bizottság stratégiájának központi elemét 

jelentette, hogy az érintett közösségek ellenálló képességének támogatása 

érdekében biztosítsák a szoros kapcsolatot az uniós fejlesztési támogatással. A 

Közép-afrikai Köztársaságban – összhangban az EU következetes és kiemelkedő 

szerepvállalásával az országban –az EU továbbra is nagyon aktív humanitárius donor 

maradt, rövid és hosszú távú segítséget nyújtva a konfliktus országon belüli 

áldozatainak, valamint a szomszédos országokban élő menekülteknek, erősítve 

rezilienciájukat. 

Irak, a tágabb Közel-Kelet és Észak-Afrika 

Az EU kulcsszerepet játszott az iraki konfliktus áldozatainak nyújtott segítség terén 

(159 millió EUR), emellett nemzetközi érdekérvényesítő fellépésekben is élen járt 

(többek között a Stylianides biztos védnökségével szervezett magas szintű 

rendezvényen az ENSZ Közgyűlésében). A Mosul körüli konfliktussal összefüggésben 

az uniós polgári védelmi mechanizmus3 révén az EU segítséget nyújtott az uniós 

tagállamoktól származó természetbeni támogatás eljuttatásában és koordinálásában. 

Ezen felül az EU továbbra is jelentős támogatást nyújtott a humanitárius tevékenység 

számára Palesztinában (25 millió EUR) és Jemenben (70 millió EUR), ahol a helyzet 

mind a humanitárius szükségletek, mind pedig a nemzetközi humanitárius jog 

tiszteletben tartása tekintetében egyre romlott. Észak-Afrika folyamatos 

támogatásban részesült a nyugat-szaharai menekültek, valamint a konfliktus által 

érintett líbiai populáció humanitárius szükségleteinek kielégítése érdekében. 

                                                            
2 A legutóbb a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló, 2015. november 24-i C(2015) 9500 bizottsági határozat 

módosításáról szóló, 2017. április 18-i bizottsági határozattal módosított, az Unió és a tagállamok fellépéseinek 

koordinációs mechanizmus – a Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz – révén való összehangolásáról szóló, 2015. 

november 24-i C(2015) 9500 bizottsági határozat (HL C 407., 2015.12.8., 8. o.). 
3 http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en 
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Ukrajna 

Az ukrajnai válság tekintetében az EU továbbra is az egyik legnagyobb humanitárius 

donor, élelmiszert, menedéket, egészségügyi ellátást és pszichológiai segítséget 

biztosítva a kelet-ukrajnai konfliktus miatt legkiszolgáltatottabb emberek számára. 

Összesen 28,4 millió EUR-t mozgósítottak a válság kezelését célzó uniós 

humanitárius válaszintézkedések érdekében. 

 

Reagálás a természeti katasztrófákra 

A természeti katasztrófákra való gyors és hatékony reagálás 2016-ban szintén 

prioritást jelentett a Bizottság számára. A partnerszervezetek révén nyújtott 

humanitárius segélyt és az uniós polgári védelmi mechanizmusra épül, amely az 

Európai Veszélyhelyzet-reagálási Központon keresztül támogatja és koordinálja a 

tagállamok által nyújtott természetbeni támogatást. 

2016-ban kulcsfontosságú prioritást jelentett az eddigi egyik legsúlyosabb 2016-os El 

Niño jelenségre adott válasz. A Bizottság 298 millió EUR-t irányzott elő az El Niño 

által érintett emberek számára nyújtott sürgősségi humanitárius segélyre. 

A Bizottság készen állt arra is, hogy a hirtelen bekövetkező katasztrófák esetében is 

segítséget nyújtson. Az EU különösen a Fidzsiben pusztító Winston nevű trópusi 

ciklon és a Pápua Új-Guineában kialakult szárazság áldozatainak támogatását 

finanszírozta, valamint segítséget nyújtott a 2016-os ecuadori földrengés által 

érintetteknek mind humanitárius támogatás, mind pedig az európai polgári védelmi 

segítségnyújtás formájában. 

A humanitárius segítségnyújtás több területét érintő kérdések 

Oktatás szükséghelyzetben 

A szükséghelyzetben lévők oktatása az elmúlt években kiemelt prioritást jelentett a 

Bizottság számára. 2016-ban a Bizottság a humanitárius válságok tekintetében az 

eredeti humanitárius segítségnyújtási költségvetés több mint 4%-át oktatási 

programok számára irányozta elő, Stylianides biztosnak a megbízatása elején tett 

vállalásával összhangban. 

Humanitárius csúcstalálkozó 

A Bizottság aktívan részt vett a humanitárius csúcstalálkozón, amelyre 2016. május 

23–24-én került sor Isztambulban. Az EU körülbelül 100 vállalást tett. Ezek közé 

tartoztak a kényszerű lakóhelyelhagyásra vonatkozó új, fejlesztésvezérelt politika4, a 

humanitárius célból megengedett tartózkodásra vonatkozó új iránymutatások, a 

Nagyszabású egyezséghez való csatlakozás és aktív részvétel, amelynek célja a 

segély hatékonyságának és eredményességének javítása, a szükséghelyzetben lévők 

oktatásának folyamatos finanszírozása a humanitárius költségvetésből, valamint 

csatlakozás a humanitárius tevékenységeknek a fogyatékossággal élő személyekre 

történő kiterjesztéséről szóló chartához5 és a városi válságokról szóló chartához6. 

                                                            
4 A Bizottság közleménye: „Méltó élet: a segélyfüggőségtől az önellátásig – Kényszervándorlás és fejlesztés”, COM(2016) 

234 final 
5 http://humanitariandisabilitycharter.org/ 
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A Nagyszabású egyezség 

A humanitárius csúcstalálkozó előkészítése során, valamint a csúcstalálkozón tett 

vállalások végrehajtásának első évében a Bizottság vezető szerepet játszott a 

Nagyszabású egyezségről szóló tárgyalásokban. A Nagyszabású egyezséggel a 

donorok és a végrehajtó ügynökségek elkötelezték magukat egy intézkedéscsomag 

mellett, amelynek célja a humanitárius tevékenység hatékonyságának fokozása az 

együttes fellépés és a kölcsönös kötelezettségvállalás szellemében. A Nagyszabású 

egyezség egésze tekintetében betöltött közvetítő szerepe mellett a Bizottság részt 

vesz a humanitárius szükség pártatlan és átfogó értékelésére irányuló 

munkafolyamatban. E munkafolyamat elengedhetetlen, mivel megalapozza a 

stratégiai tervezést és finanszírozást, valamint elősegíti a célzott és eredményes 

humanitárius válaszintézkedéseket. 

Összefüggés a humanitárius és fejlesztési támogatás között 

A számos kulcsfontosságú többoldalú rendezvényeken és az európai szinten folytatott 

eszmecserék egyik központi témája volt a humanitárius segítségnyújtás és a 

fejlesztés közötti összefüggés fontossága. 2016-ban mind politikai szinten (pl. a 

fejlesztési politikáról szóló megújított európai konszenzus7, a humanitárius 

csúcstalálkozó és a Nagyszabású egyezség), mind műveleti szinten előrelépés 

történt. 

A Bizottság szolgálatai szorosan együttműködtek a Haitin pusztító Matthew 

hurrikánra adott válaszlépések során, különösképpen az élelmezésbiztonság és a 

vidéki lakosság rezilienciájának megerősítése, valamint a városok ellenálló 

képességének javítása érdekében. Nigériában közös rezilienciapolitikát dolgoztak ki 

az észak-keleti összetett válság kezelésére. A bizottsági szolgálatok előzetes 

lépéseket tettek a kísérleti projekt országainak közös kiválasztására, hogy 

bemutassák és tovább erősítsék a humanitárius-fejlesztési együttműködést. 

A kényszerű lakóhelyelhagyással összefüggésben a Bizottság szolgálatai – az Európai 

Külügyi Szolgálattal együtt – szorosan együttműködik a területen zajló műveletek 

támogatása tekintetében, hogy a kérdésre vonatkozóan egy átfogó, fejlesztésvezérelt 

megközelítést vezessenek be. Mindez az ENSZ Közgyűlése által 2016. szeptember 

19-én elfogadott, a menekültekről és a migránsokról szóló New York-i nyilatkozatot 

követi nyomon. Ezen felül hozzájárul az Európai Unió 2016-ban közzétett globális 

stratégiája végrehajtásának előmozdításához. 

Megerősítették a humanitárius és fejlesztési együttműködést annak érdekében, hogy 

a válságok és konfliktusok által érintett gyermekek oktatási szükségleteit kielégítsék, 

valamint a törékeny és válság sújtotta környezetben fenntarthatóbb oktatási 

rendszert építsenek a humanitárius csúcstalálkozón útjára indított „Az oktatás nem 

várhat” alap révén. 

A Bizottság a „Globális szövetség a Száhel-övezet rezilienciájáért” (AGIR) révén 

folytatta a nexus-módszer alkalmazását a száhel-övezeti élelmezés- és 

táplálkozásbiztonság javítása érdekében. Ezzel összefüggésben a 2014–2020 közötti 

időszakra az EU 1,5 milliárd EUR-t különített el a nyugat-afrikai reziliencia-erősítő 

tevékenységek segítéséhez nyújtott fejlesztési támogatásra. 

                                                                                                                                                                                  
6 https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/05/Global-Alliance-for-Urban-Crises-Charter-for-WHS-Final.pdf 
7 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en 

https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/05/Global-Alliance-for-Urban-Crises-Charter-for-WHS-Final.pdf
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A 2015–2016-os El Niño válság szintén jó példa a humanitárius és fejlesztési 

szereplők, továbbá a nemzetközi közösség,valamint a nemzeti és helyi kormányzatok 

közös fellépésére: a teljes uniós finanszírozás 539 millió EUR-t tett ki. 

A válság sújtotta országokban végzett munkája során az EU továbbra is a „ne okozz 

kárt” elvet alkalmazta, és az általa támogatott fellépések során a konfliktusérzékeny 

megközelítésre törekedett. 

Készpénz, mint a támogatás egy módja 

A Nagyszabású egyezség keretében tett vállalásokkal összhangban a Bizottság 

tovább fejlesztette a készpénz-alapú segítségnyújtás alkalmazását minden olyan 

alkalommal, amennyiben azt a körülmények lehetővé tették. A készpénzt korlátlan 

többcélú átutalások formájában egyre gyakrabban használják a támogatás egyik 

módjaként, amely a célzott népesség számára méltóságot, választási lehetőséget és 

rugalmasságot kínál. A támogatást készpénz formájában történő nyújtásának egy 

másik előnye a donorok és adófizetők számára a nagyobb hatékonyság, a jobb ár-

érték arány és a végül jobb eredményesség, a legkiszolgáltatottabb népességhez 

pedig több segély jut el. Lehetőség szerint és szükség esetén próbálkozások történtek 

a helyi és nemzeti mechanizmusokkal, mint például a szociális védelmi rendszerrel 

való összehangolásra is. 

Kényszerű lakóhelyelhagyás 

Mivel világszerte drámaian nő azok száma, akik lakóhelyük elhagyására 

kényszerülnek, és aggasztó a tendencia, hogy a kényszerű migrációs helyzetek még 

inkább elhúzódnak, a Bizottság hivatalosan elfogadta a kényszerű lakóhelyelhagyásra 

vonatkozó, fejlesztésvezérelt új uniós szakpolitikai megközelítést. A szakpolitika célja 

egyrészt annak megakadályozása, hogy a kényszerű lakóhelyelhagyások hosszú ideig 

elhúzódó problémává váljanak, másrészt pedig az, hogy a jelenleg fennálló 

kényszerű-lakóhelyelhagyási helyzetekben véget vessen a humanitárius 

segítségnyújtásra utaltságnak. Az új megközelítés arra összpontosít, hogy elősegítse 

az önállóságot és lehetővé tegye, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő 

személyek méltóságban élhessenek, ideértve azt, hogy a befogadó társadalmukhoz 

hozzájárulhassanak, mindaddig, amíg az önkéntes hazatérés vagy az áttelepítés 

lehetővé nem válik. Ezen felül annak érdekében, hogy az elnyúló kényszerű 

lakóhelyelhagyási helyzetekre és okaira vonatkozó tudásbázist növelje, az Európai 

Bizottság Migrációs és Demográfiai Tudásközpontja 2016 júniusában megkezdte 

működését. 

Elfelejtett válságok 

Az EU továbbra is különös hangsúlyt fektet az „elfelejtett válságok” áldozatainak 

támogatására, akik számára az eredeti humanitárius segítségnyújtási költségvetés 

15%-át általában szentelik. Az EU továbbra is nyújt humanitárius támogatást 

Algériában a nyugat-szaharai menekültek,Mianmarban és Szudánban a belső 

menekültek, Pakisztánban a konfliktus sújtotta népesség, valamint Csádban a darfuri 

menekültek részére. 

Vészhelyzeti eszköztár 

A humanitárius segítségnyújtásra szolgáló uniós vészhelyzeti eszköztárt arra 

alakították ki, hogy a hirtelen bekövetkező vészhelyzetre gyorsan reagáljon. Három 

finanszírozási mechanizmusból áll: járványok esetén, kis léptékű reagálás esetén, 
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valamint a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének a 

katasztrófák következményeinek elhárítására szolgáló sürgősségi alapja számára 

nyújtott segítség számára. A pénzügyi juttatások teljes összege 11,5 millió EUR-t tett 

ki, amelyből 3,5 millió EUR-t a járványokra, 5 millió EUR-t a kis léptékű reagálásra, 

valamint 3 millió EUR-t a katasztrófák következményeinek elhárítására szolgáló 

sürgősségi alapra szántak. 

Az ECHO Flight és más humanitárius segélyszállítási és logisztikai műveletek 

Bizonyos válságokkal összefüggésben a légi humanitárius segítségnyújtás az egyetlen 

módja annak, hogy a biztonsági megszorítások miatt vagy a megfelelő infrastruktúra 

híján a távoli területeket és a segítségre szoruló embereket elérjék. A légi 

humanitárius segítségnyújtást egészségügyi vagy biztonsági evakuáláshoz is 

használják. A nem biztonságos vagy egyéb más nehéz helyzetekben a hozzáférés 

megoldása érdekében a Bizottság specifikus szállítási és logisztikai programokat 

finanszíroz, nevezetesen az ENSZ humanitárius légi szolgálata és a logisztikai csoport 

révén (összesen 20,97 millió EUR összegben). A Bizottság rendelkezik a saját ECHO 

FLIGHT humanitárius légi szolgálattal is, amely a Szubszaharai-Afrika válság sújtotta 

területein dolgozó humanitárius segélymunkásokat szolgálja ki. 
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A humanitárius segítségnyújtási műveletek értékelése 

Az Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek 

Főigazgatóságának (DG ECHO) értékelési programja öt éves, és célja a főigazgatóság 

ezen időszakban zajló tevékenységének teljes lefedése. A humanitárius 

segítségnyújtás esetében ezt egy sor földrajzi és tematikus értékelés elvégzésével 

biztosítják, amelyek kiterjednek a főigazgatóság humanitárius intervencióinak 

valamennyi fontos szempontjára. Ezen felül egy átfogó értékelést is elvégeznek 

minden egyes ötéves periódusban, amely 30 meglévő értékelésre, valamint adott 

esetben további kutatásra épít. A 2012–2016 közötti időszakra vonatkozóan 2017-

ben végeznek ilyen jellegű átfogó értékelést. Ez az értékelés megvizsgálja az 

humanitárius segítségnyújtási politikájának átfogó végrehajtását. 
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2016. évi költségvetés 

1. A DG ECHO által kötött finanszírozási megállapodások jegyzéke8: 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2016.pdf 

2. A DG ECHO 2016. évi költségvetésének végrehajtása 

AZ ECHO 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
VÉGREHAJTÁSA 

  
Régió/ország Összeg 

Afrika 767 

Szudán és Dél-Szudán 192 

Közép-Afrika 94 

Nagy-tavak régió 63 

Afrika szarva 203 

Dél-Afrika, Indiai-óceán 47 

Nyugat-Afrika 140 

Észak-Afrika 20 

Afrika 10 

Közel-Kelet és az európai szomszédságpolitikában részt 
vevő országok 

747 

Közel-Kelet 634 

Az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok 114 

Ázsia, Csendes-óceán 119 

Délnyugat- és Közép-Ázsia 73 

Délkelet-Ázsia és a Csendes-óceán 47 

Közép- és Dél-Amerika, Karib-térség 46 

Közép- és Dél-Amerika 28 

Karib-térség 18 

Világszintű katasztrófák 41 

Polgári védelem 42 

Az EU segítségnyújtási önkéntesei 8 

Tejtermékek elosztása 30 

Kiegészítő műveletek és támogatás 89 

ÖSSZESEN 1,889 

  

 
millió EUR 

 

  

                                                            
8 Ideértve az érintett partnerszervezetek nevét is. 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2016.pdf
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK 

 A Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatóságáról (ECHO) a 
következő címen található általános tájékoztatás: 

http://ec.europa.eu/echo/en 

 Az Európai Bizottság 2016. évi humanitárius segítségnyújtási tevékenységére 

vonatkozó pénzügyi információ:  

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en 

 Az előző évek műveleteiről a következő címen található tájékoztatás:  

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

 2016. évi éves tevékenységi jelentés, DG ECHO: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2016_en 

 2016. évi éves irányítási és teljesítményjelentés: 

https://ec.europa.eu/info/node/10237 

 A DG ECHO értékelési jelentései: 

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en 

 Az Európai Bizottság és a tagállamok nyújtotta humanitárius segítség 

finanszírozására vonatozó adatok: https://euaidexplorer.ec.europa.eu 

 A 2016-ban finanszírozásban részesült partnerek jegyzéke: 

PARTNEREK 2016-BAN – HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI 

MŰVELETEK 

  

A partner neve A partner országa 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ES SPANYOLORSZÁG 

ACTED - FR FRANCIAORSZÁG 

ACTION AGAINST HUNGER - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

ACTION CONTRE LA FAIM - FR FRANCIAORSZÁG 

ACTIONAID - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

ADRA DANMARK - DK DÁNIA 

ADRA DEUTSCHLAND E.V. - DE NÉMETORSZÁG 

AGA KHAN FOUNDATION - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

http://ec.europa.eu/echo/en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2016_en
https://ec.europa.eu/info/node/10237
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
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AGENCY FOR CO-OPERATION AND RESEARCH 

IN DEVELOPMENT - UK 
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS 
FRONTIERES - FR 

FRANCIAORSZÁG 

ALLIANCE POUR L'ACTION MEDICALE 
INTERNATIONALE - FR  

FRANCIAORSZÁG 

ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S. - CZ CSEH KÖZTÁRSASÁG 

ARBEITER-SAMARITER-BUND DEUTSCHLAND 
E.V. - DE 

NÉMETORSZÁG 

ARTSEN ZONDER GRENZEN - NL HOLLANDIA 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI 

LAICI- SERVIZIO DI PACE - IT 
OLASZORSZÁG 

CARE - AT AUSZTRIA 

CARE - DE NÉMETORSZÁG 

CARE - FR FRANCIAORSZÁG 

CARE - NL HOLLANDIA 

CARE - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

CARITAS - AT AUSZTRIA 

CARITAS - CH SVÁJC 

CARITAS - DE NÉMETORSZÁG 

CARITAS - FR FRANCIAORSZÁG 

CARITAS - LU LUXEMBURG 

CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS 
DEVELOPMENT - UK 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

CESVI FONDAZIONE ONLUS – IT OLASZORSZÁG 

CHRISTIAN AID - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO 
SVILUPPO DEI POPOLI - IT 

OLASZORSZÁG 

CONCERN WORLDWIDE - IE ÍRORSZÁG 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - IT OLASZORSZÁG 

DANISH COMMITTEE FOR AID TO AFGHAN 
REFUGEES - DK 

DÁNIA 
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DANSK FLYGTNINGEHJAELP - DK DÁNIA 

DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. - DE NÉMETORSZÁG 

EVANGELISCHES WERK FÜR DIAKONIE UND 
ENTWICKLUNG E.V. - DE 

NÉMETORSZÁG 

FAO NEMZETKÖZI SZERVEZET 

FEDERACION DE ASOCIACIONES MEDICUS 
MUNDI ESPAÑA - ES 

SPANYOLORSZÁG 

FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL - FR FRANCIAORSZÁG 

FOLKEKIRKENS NODHJAELP - DK DÁNIA 

FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA 
ONLUS - IT 

OLASZORSZÁG 

FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA 
IGUALD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL - 
ES 

SPANYOLORSZÁG 

FUNDACION OXFAM INTERMON - ES SPANYOLORSZÁG 

FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA - 
ES 

SPANYOLORSZÁG 

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN - ES SPANYOLORSZÁG 

GOAL - IE ÍRORSZÁG 

GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE - IT OLASZORSZÁG 

HELP - HILFE ZUR SELBSTHILFE E.V. - DE NÉMETORSZÁG 

HELPAGE INTERNATIONAL - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

ICRC NEMZETKÖZI SZERVEZET 

IFRC NEMZETKÖZI SZERVEZET 

INTERNATIONAL MEDICAL CORPS - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

INTERNATIONAL NGO SAFETY ORGANISATION 
- UK 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTE - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

INTERSOS - IT OLASZORSZÁG 

IOM NEMZETKÖZI SZERVEZET 

ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
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JOHANNITER-UNFALL-HILFE E.V. - DE NÉMETORSZÁG 

KIRKENS NØDHJELP - NO  NORVÉGIA 

KIRKON ULKOMAANAPU SR. - FI FINNORSZÁG 

LA CHAINE DE L'ESPOIR - FR FRANCIAORSZÁG 

LUTHERAN WORLD FEDERATION - CH  SVÁJC 

MALTESER HILFSDIENST E.V. - DE NÉMETORSZÁG 

MDECINS DU MONDE - BE BELGIUM 

MEDAIR - CH SVÁJC 

MEDECINS DU MONDE - FR FRANCIAORSZÁG 

MEDECINS SANS FRONTIERES - BE BELGIUM 

MEDECINS SANS FRONTIERES - CH SVÁJC 

MEDICO INTERNATIONAL E.V - DE NÉMETORSZÁG 

MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA - ES SPANYOLORSZÁG 

MERCY CORPS EUROPE - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

MISSION AVIATION FELLOWSHIP 
INTERNATIONAL - UK 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

MISSION OST FORENING - DK DÁNIA 

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA 
LIBERTAD - ES 

SPANYOLORSZÁG 

MUSLIM AID - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL – NO NORVÉGIA 

OXFAM – UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

OXFAM ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE – IT OLASZORSZÁG 

OXFAM-SOLIDARITE(IT) – BE BELGIUM 

PELASTAKAA LAPSET - RÄDDA BARNEN - FI  FINNORSZÁG 

PLAN INTERNATIONAL - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
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PLAN INTERNATIONAL SVERIGE 

INSAMLINGSSTIFTELSE - SE 
SVÉDORSZÁG 

PLAN IRELAND CHARITABLE ASSISTANCE - IE ÍRORSZÁG 

POLSKA AKCJA HUMANITARNA - PL LENGYELORSZÁG 

PRACTICAL ACTION - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE - FR FRANCIAORSZÁG 

RADDA BARNENS RKSFORBUND - SE SVÉDORSZÁG 

RED BARNET - DK DÁNIA 

RED CROSS - BE BELGIUM 

RED CROSS - DE NÉMETORSZÁG 

RED CROSS - DK DÁNIA 

RED CROSS - ES SPANYOLORSZÁG 

RED CROSS - FI FINNORSZÁG 

RED CROSS - FR FRANCIAORSZÁG 

RED CROSS - LU LUXEMBURG 

RED CROSS - NL HOLLANDIA 

RED CROSS - NO NORVÉGIA 

RED CROSS - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

REDD BARNA - NO NORVÉGIA 

REDR - ENGINEERS FOR DISASTER RELIEF - 

UK 
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

RELIEF INTERNATIONAL - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

SAVE THE CHILDREN - NL HOLLANDIA 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS - IT OLASZORSZÁG 

SOLIDAR SUISSE - CH SVÁJC 

SOLIDARITES INTERNATIONAL - FR FRANCIAORSZÁG 
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SOS SAHEL INTERNATIONAL FRANCE - FR FRANCIAORSZÁG 

SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL - AT AUSZTRIA 

STICHTING OXFAM NOVIB - NL HOLLANDIA 

STICHTING WAR CHILD - NL HOLLANDIA 

STICHTING WORLD VISION NEDERLAND - NL HOLLANDIA 

SVENSKA KYRKAN - SE SVÉDORSZÁG 

TEARFUND - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

TERRE DES HOMMES - CH SVÁJC 

THE INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION 
COMMISSION - CH 

SVÁJC 

THE SAVE THE CHILDREN FUND - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

TIERÄRZTE OHNE GRENZEN E.V. - DE NÉMETORSZÁG 

TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE - FR FRANCIAORSZÁG 

TROCAIRE - IE ÍRORSZÁG 

UN - OCHA NEMZETKÖZI SZERVEZET 

UN - OHCHR NEMZETKÖZI SZERVEZET 

UN - PAHO NEMZETKÖZI SZERVEZET 

UNDP NEMZETKÖZI SZERVEZET 

UNESCO NEMZETKÖZI SZERVEZET 

UNFPA NEMZETKÖZI SZERVEZET 

UNHCR NEMZETKÖZI SZERVEZET 

UNICEF NEMZETKÖZI SZERVEZET 

UNISDR NEMZETKÖZI SZERVEZET 

UNOPS NEMZETKÖZI SZERVEZET 

UNRWA NEMZETKÖZI SZERVEZET 
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UNWOMEN NEMZETKÖZI SZERVEZET 

WFP NEMZETKÖZI SZERVEZET 

WHO NEMZETKÖZI SZERVEZET 

WORLD VISION - DE NÉMETORSZÁG 

WORLD VISION - UK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

ZOA - NL HOLLANDIA 
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