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A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A 
TANÁCSNAK  

A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus felé 

1. HUMANITÁRIUS TEVÉKENYSÉGEK A VÁLTOZÓ VILÁGBAN 

A humanitárius tevékenységek a szolidaritás több száz éves hagyományával 
rendelkeznek, amely a válságok áldozatainak megsegítéséért fáradozó emberekben 
gyökerezik. A humanitárius segítségnyújtás célja az életmentés és az azonnali 
segítségnyújtás a súlyos válsághelyzetben lévő embereknek természeti katasztrófa 
vagy konfliktus esetén egyaránt. Az utóbbi harminc évben hangsúlyosabbá váltak a 
nemzetközi humanitárius segítségnyújtás elvei, minősége és professzionalizmusa.  

A humanitárius segítségnyújtásban részt vevő szereplők azonban manapság számos 
különleges kihívással néznek szembe. A humanitárius válságok egyre nagyobb 
gyakorisággal fordulnak elő és egyre súlyosabb, az éghajlatváltozáshoz, a 
konfliktusok változó jellegéhez, az energia- és a természeti forrásokhoz való 
hozzájutásért folytatott egyre fokozódó versenyhez, a rendkívüli szegénységhez, a 
gyenge kormányzáshoz és a széthulló államokhoz kapcsolódó hatást fejtenek ki. 
Legfőbb áldozataik a polgári lakosság, elsősorban a fejlődő országokban. Egyre 
fokozottabban érvényesül az a tendencia, hogy a humanitárius és a nemzetközi 
jogszabályokat figyelmen kívül hagyják, vagy nyilvánvalóan megsértik. A 
„humanitárius tér”1 megsértése hátrányosan érinti a veszélyeztetett lakosságot, 
valamint a humanitárius szakemberek védelmét és biztonságát, vagyis a humanitárius 
tevékenység azon két alapvető előfeltételét, amely lehetővé teszi az EU és partnerei 
számára, hogy továbbra is segítséget nyújtsanak a válsághelyzet által sújtott 
embereknek. 

A humanitárius segítségnyújtás az EU legfontosabb külső politikái egyike. 
Összességében az EU humanitárius segítségnyújtás terén vezető adományozó a 
világon és az európaiak erőteljes elkötelezettséget éreznek a humanitárius 
segítségnyújtás mellett. Ez különleges felelősséget és elvárásokat eredményez az EU 
számára. Itt az ideje annak, hogy e fejleményekkel szemben az EU humanitárius 
tevékenységeit a közös értékeket és elveket illető kifejezett EU konszenzus 
kialakításával támasszák alá. Szemügyre kell venni továbbá a tagállamok és a 
Közösség humanitárius tevékenységei kiegészítő jellegének erősítését szolgáló 
gyakorlati módszereket az EU segítségnyújtásra irányuló erőfeszítései 
hatékonyságának fokozása érdekében. A humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó 
konszenzusnak elő kell segítenie, hogy egy egységesebb, összefüggőbb és átfogóbb 
megközelítés alakuljon ki a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatosan. A 
humanitárius tér és a rászorulók megsegítésére irányuló képességünk megőrzésének 
elősegítése érdekében alapvető a segélyezés helyes gyakorlatának való 
elkötelezettség és az adott szereplők szerepének meghatározása. Ezért a humanitárius 

                                                 
1 Valamennyi aláhúzott kifejezés esetében lásd a mellékletben található glosszárium definícióit. 
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segítségnyújtásra vonatkozó konszenzus különbözne a 2005. decemberi fejlesztési 
politikára vonatkozó európai konszenzustól2, és azt kiegészítené. 

E közlemény kialakítása közben az Európai Bizottság felülvizsgálta a válságokra 
való reagálás során levont tanulságokat3 és intenzív konzultációs eljárást folytatott 
azon humanitárius partnereivel, amelyek figyelemre méltó konszenzust mutattak 
mindazon kihívásokat illetően, amelyekkel a humanitárius segítségnyújtók 
szembesülnek4, ideértve a „védelmi felelősséget” és az „emberi biztonságot”. 

2. KÖZÖS JÖVŐKÉP  

2.1. ÉRTÉKEK, ALAPELVEK ÉS KOHERENCIA 

A humanitárius tevékenység erkölcsi kötelesség és az európai polgárok szenvedő 
emberek iránti szolidaritásának alapvető kifejeződése. Az egyre gyakoribb és 
súlyosabb természeti katasztrófák világában – ahol a konfliktusok következtében az 
emberi szenvedés nem szűnik meg, és a legsúlyosabb hatást a legszegényebb 
emberekre gyakorolja – az európai uniós szereplőknek együtt kell tevékenykedniük 
annak érdekében, hogy a humanitárius válságok áldozatai számára biztosítsák a 
hatékony segítségnyújtást, és csökkentsék az érintettek sebezhetőségükét.  

A humanitárius segítségnyújtás mint külső fellépési eszköz az EU külső fellépései 
folyamatának részét képezi. Bár aktív módon hozzájárul a katasztrófák áldozatainak 
védelméhez és helyzetük megerősítéséhez, a humanitárius segítségnyújtás nem 
válságkezelési eszköz: az EU erősen elkötelezett az emberiesség, a semlegesség, a 
pártatlanság és a függetlenség alapvető humanitárius elvei mellett. Ez az elvi 
alapokon álló megközelítés alapvetően fontos ahhoz, hogy az EU – sokszor 
bonyolult politikai és biztonsági körülmények között – képes legyen segítséget 
nyújtani a válságok áldozatainak, és hogy azok e segítségnyújtást el is tudják 
fogadni. Az EU felfogása, valamint a semlegesség és a függetlenség iránti 
elkötelezettsége a humanitárius tevékenységek terén egyértelmű kapcsolatot mutat 
magatartásával és kötelezettségvállalásával. Minden, a válsághelyzetekre történő 
reagálásba belevont európai uniós szereplőnek ezen alapelvekkel összhangban kell 
tevékenykednie. 

A humanitárius segítségnyújtás különbözik a segítségnyújtás egyéb típusaitól, mivel 
egyetlen célkitűzése, hogy választ adjon a veszélyhelyzetekre, ami különösen az élet 
megmentésére és megőrzésére, valamint az emberi szenvedés megelőzésére és 
enyhítésére irányul, bármikor, amikor arra szükség merül fel, amennyiben a helyi 
szereplők túlterheltek, vagy nem képesek, illetve nem hajlandóak cselekedni. A 
felkészültség és a válsághelyzetekre adott helyi válasz kulcsfontosságú az életek 
megmentése szempontjából. Bár a humanitárius segítségnyújtás alapelvei és 
szabályai különlegesek és eltérnek más segítségnyújtási formákéitól, biztosítani kell 
az összhangot más, politikai, különösen a válságkezeléshez és a fejlesztési 
együttműködéshez kapcsolódó eszközökkel.  

                                                 
2 „Európai konszenzus”, (HL C 46., 2006.2.24.). 
3 Lásd a Bizottság szolgálatainak SEC(2007) 781 számú munkadokumentumát. válságokra való reagálás 
4 Lásd a Bizottság szolgálatainak SEC(2007) 782 számú munkadokumentumát. jelentés az európai 

humanitárius segítségnyújtási szakpolitikára vonatkozó konszenzusról szóló konzultációról. 
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Sajnálatos módon az elmúlt évek egész világra kiterjedő tapasztalatai a nemzetközi 
jog tiszteletben tartásának tartós hiányát mutatták, ideértve a nemzetközi 
humanitárius jogszabályokat is. Az EU 2005-ben operatív iránymutatásokat5 fogadott 
el a nemzetközi humanitárius jogszabályok harmadik államok és adott esetben nem 
állami szereplők általi betartásának előmozdítására vonatkozóan. Ezek különféle 
intézkedéseket érintenek az értékeléstől és a jelentés készítéstől a politikai 
párbeszéden, valamint a korlátozó intézkedéseken át a válságkezelési műveletekig és 
a büntetlenség elleni küzdelemig. Az Európai Bizottság hangsúlyozza a humanitárius 
segítségnyújtáshoz szükséges feltételek megőrzésével kapcsolatos megelőző 
megközelítés fontosságát. 

Elkötelezett és elvi alapokon nyugvó tevékenység 

Az EU-nak: 
 fenn kell tartania és elő kell mozdítania az emberiesség, a semlegesség, a 

pártatlanság és a függetlenség humanitárius elveit, ezáltal hozzájárulva a 
humanitárius tér megőrzéséhez és a segítségnyújtás képességéhez. 

 határozottan szót kell emelnie a nemzetközi jog tiszteletben tartása 
érdekében; 

 eszközeinek és befolyásának a humanitárius válságok alapvető okaira és 
megelőzésére való irányításával biztosítania kell a politikai összhangot, a 
kiegészítő jelleget és a hatékonyságot.  

 

2.2. AZ EU ÉS A HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  

2006-ban összességében az EU volt a hivatalos humanitárius segítségnyújtás 
legnagyobb adományozója, s több mint 2 milliárd euro támogatást nyújtott 
humanitárius tevékenységekre, vagyis az összes hivatalosan bejelentett nemzetközi 
humanitárius segítségnyújtás 40%-át6. 2006-ban egyedül az EK-ból kiinduló 
humanitárius segítségnyújtás 75 országhoz és a becslések szerint 100 millió 
emberhez jutott el7, elősegítve világszerte sok-sok élet megmentését, különösen az 
úgynevezett elfelejtett válságok területén. Az EU hozzájárulása (a Bizottság által 
irányított) közösségi humanitárius segítségnyújtásból és az EU tagállamok által 
közvetlenül biztosított, jelentős szintű kétoldalú humanitárius segítségnyújtásból 
tevődik össze, megosztott hatáskörrel.  

Az EU humanitárius segítségnyújtásának hatékonyságát és hatását jelentős 
mértékben lehetne fokozni a koordinációs reflex és a gyakorlat megerősítése, 
valamint a tapasztalat aktív megosztása által. Ez képessé tenné a tagállamokat arra, 
hogy általánosságban javítsák a humanitárius tevékenységek minőségét. A 
humanitárius fórumok álláspontjai és a azok képviseletének összeegyeztetése 
határozottabbá teszi az EU véleményét. Az EK kiterjedt humanitárius 
segítségnyújtási területének megléte értékes eszköz, amely természetes fókuszpontot 
biztosít a veszélyhelyzeti műveletekben és a felkészülésben együtt tevékenykedő EU 

                                                 
5 Az Európai Unió iránymutatásai a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdításáról, 

HL 2005/C 327/04 (2005. december 23.) 
6 Az ENSZ pénzügyi követő rendszerének (UN-OCHA) nyilvántartása szerint 
7 Érintett lakosság: az a népesség, amely közvetlenül vagy közvetett módon kedvezményezettje az EK 

által finanszírozott humanitárius segítségnyújtásnak. 
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képviselők számára, összefüggő módon belekapcsolva őket a nemzetközi 
humanitárius erőfeszítésekbe és a koordinációs megközelítésekbe („klaszter 
rendszer”).  

A fokozott uniós koordináció célja 
 Együttesen tevékenykedni az átfogó humanitárius tevékenységek megerősítése 

érdekében; 
 a jól szervezett segítségnyújtási stratégiák előmozdítása és támogatása; 
 az igények és a megfelelő tevékenységek felismerésének megosztása; 
 a hiányosságok azonosítása és határozott intézkedések biztosítása annak 

érdekében, hogy a válsághelyzet fellépése előtt cselekedjenek.  

2.3. A SEGÉLYEZÉS HELYES GYAKORLATA 

Az elvi alapokon nyugvó segélyezési gyakorlatot szilárdan be kell ágyazni a 
nemzetközi erőfeszítésekbe. A 2003 júniusában elindított humanitárius segélyezés 
helyes gyakorlatára irányuló kezdeményezés [Good Humanitarian Donorship 
Initiative (GHD)] hasznos alapot biztosít, ideértve a humanitárius segítségnyújtás 
meghatározását, az alapvető humanitárius elvek fenntartása iránti szilárd 
elkötelezettséget és a segélyezés helyes gyakorlatának orientációját. Az EK úgy ítéli 
meg, itt az ideje annak, hogy az EU egésze aktívabb módon elkötelezze magát a 
segélyezés helyes gyakorlatának lényege mellett, valamint annak gyakorlati 
megvalósítása mellett. Ennek a munkának a tágabban értelmezett partnerségi 
megközelítéshez kellene kapcsolódnia. Az EU-nak a humanitárius segélyezés helyes 
gyakorlatára irányuló kezdeményezésből és egyéb jelenlegi szabványokból és 
eljárásokból8 kiindulva támogatnia kell a humanitárius tevékenység legjobb 
gyakorlatát elősegítő befogadó megközelítést a „megfelelő humanitárius 
partnerségen keresztül”, amely kapcsolatot alakít ki a („hagyományos” és az 
„újonnan fellépő”) donorok és a partnerek (vagyis a nemzetközi és a helyi szereplők) 
között. 

Az EU-nak: 
 meg kell szilárdítania elkötelezettségét a humanitárius segítségnyújtás mellett a 

„humanitárius segélyezés helyes gyakorlata és a legjobb gyakorlat” meglévő 
elvei keretében;  

 támogatnia kell azt a nagyra törő nemzetközi megközelítést, amely kapcsolatot 
alakít ki a donorok és a partnerek között a humanitárius tevékenységek 
(„megfelelő humanitárius partnerség”) elveinek, szabványainak és legjobb 
gyakorlatának felülvizsgálata érdekében. 

                                                 
8 Különösen a „Magatartási elvek a Nemzetközi Vöröskereszt, a Vörös Félhold Mozgalom és a nem 

kormányzati szervezetek számára katasztrófahelyzetekre való reagálás esetén”(1994) és a SPHERE 
„Humanitárius charta” és minimumszabványok. 
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3. AZ ELVEK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN 

3.1. A SZÜKSÉGLETEKEN ÉS A SZABVÁNYOKON ALAPULÓ MEGFELELŐ ÉS MÉLTÁNYOS 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Mivel a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) iránti elkötelezettség ellenére 
továbbra is észlelhető a humanitárius támogatási finanszírozás hiánya, az EU-nak 
elemeznie kell a finanszírozás mennyiségét és hatékonyságát. Ennek a támogatásnak 
a segítségnyújtás és a védelem elfogadott minimális normarendszerén kell alapulnia. 

Ezenkívül a humanitárius segítségnyújtást átláthatóan kell kiosztani a szükségletek 
alapján. Jelenleg a szükségletek felmérésének nincs egyetlen kerete vagy elfogadott 
megközelítése. Az EK különleges, globális, éves programozási stratégiájához 
kapcsolódó módszert alkalmaz a szükségletek felméréséhez és évente elvégzi az 
„elfelejtett válságok értékelését”. Az eredményeket minden érdekelttel megosztja. A 
szükségletek részletes felmérését az ECHO helyszíni szakértőinek és egységeinek 
kiterjedt hálózata végzi a Bizottság egyéb szolgálataival és a tagállamokkal szoros 
együttműködésben. 

Lehetőség szerint a hatékony segítségnyújtás legjobb gyakorlata azt jelenti, hogy 
természetbeni segélyek nyújtásakor igénybe kell venni a helyi és a regionális 
forrásokat, beszerzéseket és a helyszínen korábban felhalmozott készleteket annak 
érdekében, hogy elkerüljék a támogatás Európából nagy távolságokba történő 
szállításának indokolatlan környezeti és pénzügyi többletköltségeit. Természetesen a 
segélyek beszerzésének helyére vonatkozó döntések továbbra is az adott helyzettől 
kell függjenek. A támogatásnyújtás egyéb innovatív módjait is fontolóra kell venni, 
ideértve a nem áru alapú megközelítéseket (mint például a készpénz és a csekk).  

A hatékony segítségnyújtás 

Az EU-nak: 
 el kell köteleznie magát a megfelelő humanitárius segítségnyújtás mellett, 

vállalásaival összhangban az ODA növelése érdekében 
 ezt a támogatás és a védelem elfogadott minimális normarendszerére kell 

alapoznia 
 törekednie kell arra, hogy létrehozza a szükségletek felmérésének és a 

szakértői elemzések megosztásának közös keretét; 
 átfogó, kiegyensúlyozott válaszadást kell biztosítania különösen az „elfelejtett 

válságokra” és az elhanyagolt szükségletekre összpontosítva, valamint a súlyos 
finanszírozási hiányokkal küzdő válsághelyzetekre, amennyiben a 
szükségesség egyértelműen bizonyított. 
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3.2. PARTNERSÉG 

A partnerség a humanitárius segítségnyújtás biztosításának kulcsa. Az EU donorok 
több végrehajtó partnerrel dolgoznak: Európai és helyi nem kormányzati 
szervezetekkel, az ENSZ-szel és a Vöröskereszt Mozgalommal, amelyek mindegyike 
rendelkezik alapvető és kiegészítő szereppel egyaránt. A humanitárius 
segítségnyújtás embert próbáló körülmények között minőséget, professzionalizmust, 
tapasztalatot és másokkal való együttműködést igényel. Az uniós donorok 
valamennyi partnerének tartania kell magát a segítségnyújtásra alkalmazandó 
nemzetközi szabványokhoz és irányvonalakhoz, valamint működése átlátszónak és 
elszámoltathatónak kell legyen mind a támogatásban részesülők, mind a támogatást 
nyújtók számára. 

Az EU elismeri és teljes mértékben támogatja az ENSZ központi szerepét – a 
Humanitárius Ügyekért felelős Koordinációs Hivatal (OCHA) vezetésével – a 
humanitárius válságokra adott egységes nemzetközi reakció előmozdításában és 
üdvözli a humanitárius rendszer átalakítására irányuló összehangolt erőfeszítéseket. 
A megfelelő koordináció a partnerek között és a donorokkal – különösen azon a 
területen, amely a széleskörű részvételre és a „klaszter megközelítésre” épül – 
alapvető jelentőségű a hatékony humanitárius cselekvés szempontjából.  

A partnerség sokszínűsége és minősége 

Az EU-nak: 
 hangsúlyoznia kell: ténylegesen támogatja azt, hogy végrehajtó partnerei a 

legkülönbözőbb szervezetek legyenek – köztük nem kormányzati szervezetek, 
az ENSZ és a Vöröskereszt Mozgalom 

 el kell ismernie, hogy mindegyik partner rendelkezik komparatív előnyökkel 
abban, ahogy az egyes helyzetekre vagy körülményekre reagál 

 támogatnia kell az ENSZ központi koordinációs szerepét az átfogó nemzetközi 
humanitárius tevékenységek javítására irányuló reformok előmozdítása terén.  

A végrehajtó partnerek kiválasztásának meghatározó kritériumai a következők: 
 professzionalizmus;  
 képesség az azonosított szükségletekre való reagálásra (ideértve a jelenlétet és a 

hozzáférést);  
 kitartás a segítségnyújtás humanitárius elvei, nemzetközi irányvonalai és 

legjobb gyakorlata mellett;  
 szakismeretek vagy megbízatás; 
 költséghatékonyság; 
 helyi partnerség és helyismeret  
 elszámoltathatóság, ideértve az eredményekről való átlátszó beszámolást. 
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3.3. HATÉKONYSÁG, MINŐSÉG ÉS ELSZÁMOLTATHATÓSÁG 

Mind a gyorsaság, mind a minőség kritikus fontosságú a humanitárius 
segítségnyújtásban. Donorként egyértelmű a felelősségünk, hogy biztosítsuk, a 
segítségnyújtás a rendelkezésre álló legjobb lehetőség és megfelel a célnak. A 
segítségnyújtást a megfelelő módon hozzá kell igazítani az adott humanitárius válság 
különleges körülményeihez. A minőségi input (bemeneti)- és teljesítmény mutatók, a 
költséghatékonyság kritériumai (pl. az általános költségek a támogatásban 
részesülőknek nyújtott támogatás arányában) a helyi lakossággal folytatott partnerség 
a tevékenységek irányításában – különösen a hosszúra nyúló válsághelyzetekben – 
mind olyan elemek, amelyeket az Európai Uniónak alaposan fontolóra kell vennie 
annak érdekében, hogy biztosítsa, a humanitárius segítségnyújtás végrehajtása 
hatékonyan történik és a lehető legjobban szolgálja a rászorulókat. A minőségi 
megközelítés magas szintű biztosítást igényel a végrehajtó partnerektől a partnerek 
kiválasztásának kritériumain és a teljesítményvizsgálaton keresztül. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a humanitárius segítségnyújtásban a partner akkreditációs 
rendszerek és a pénzügyi ellenőrzési intézkedések segítségével ötvözni lehet a gyors 
reakciókészséget és a hatékonyságot a szigorú beszámoltathatóság politikájával9. Ez 
szerves része a beszámoltathatóság biztosításának az európai közönség és a 
támogatásban részesülők irányában. 

3.4. GYORS REAKCIÓKÉSZSÉG 

A 2005-ös „Válsághelyzetekre adott humanitárius reakciók felülvizsgálatában” 
kiemelték a globális reakciókészség jelentős hiányosságait, amelyek közül néhányat 
a humanitárius rendszer átalakításával próbálnak orvosolni. Az EU-nak oly módon 
kell fokoznia a válsághelyzetekkel kapcsolatos reakciókészségét, hogy elősegítse a 
fennmaradó hiányosságok pótlását. Az a szerepe, hogy globális szinten támogassa a 
hiányos képességek azonosítására és pótlására irányuló erőfeszítéseket (pl. logisztika 
és helyszíni előkészületek útján), biztosítva, hogy ezek a képességek a partnerek 
teljes köre számára elérhetőek legyenek. Ez tartalmazná a regionális 
csomópontokhoz és a további forráskapacitások érdekében tett intézkedésekhez való 
hozzájárulást nagyobb válságok esetén, például a szállítás és a felmérő csoportok 
terén. 

Ugyancsak erősíteni kell a hosszú távú kapacitást fejlesztő intézkedéseket, ideértve a 
helyi, országos és regionális szintű korai figyelmeztető rendszereket, valamint a 
közös képzési és információs rendszereket. A helyi kapacitás fejlesztés 
támogatásának a minőségre és a fenntarthatóságra kell összpontosítania, különösen a 
hosszúra nyúló vagy visszatérő válsághelyzetek esetében azzal a világos céllal, hogy 
fokozzák a helyi, független humanitárius tevékenységre való képességet.  

                                                 
9 Lásd például a Számvevőszék 3/2006 számú külön jelentését a szökőár után az Európai Bizottság által 

nyújtott humanitárius segítségről.  
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Az EU kapacitását rugalmas, de rendszeres működési megközelítés alkalmazásával 
lehetne erősíteni az idejében történő uniós donorok koordinációjának biztosítása 
érdekében és annak érdekében, hogy az elérhető képességekhez, eszközökhöz és 
szakértelemhez további hozzájutást biztosítanak. Politikai intézkedésekre is szükség 
van annak érdekében, hogy biztosítsák a meglévő sürgősségi listák/gyorsan 
telepíthető csapatok kiegészítését. Az Európai Bizottságnak – amely a területen való 
jelenlétének maradéktalan kihasználására törekszik – meg kell könnyítenie a gyors, 
minőségi, EU által koordinált, nemzetközi segélyintézkedésekhez kapcsolódó, 
konkrét, gyakorlati humanitárius tevékenységek kialakulását. 

3.5. A POLGÁRI VÉDELEM ÉS A KATONAI ESZKÖZÖK ÉS KÉPESSÉGEK FELHASZNÁLÁSA 

A humanitárius segítségnyújtás olyan szakpolitika, amely igénybe veszi a Közösség 
és a tagállamok különböző eszközeit, ideértve a megfigyelési és tájékoztatási 
központon keresztül koordinált, az Európai Unió elnökségével kapcsolatban álló, 
vagy kétoldalú alapokról indított polgári védelmi erőforrásokat; ezeknek az 
erőforrásoknak sokféle alkalmazásuk van amellett, hogy a humanitárius 
katasztrófákra adott reakció részét képezik10. A tagállamok egyre inkább használják 
polgári védelmi kapacitásukat, amikor Európán kívüli katasztrófákra reagálnak, 
tükrözve állampolgáraik igényét arra vonatkozóan, hogy az elérhető kapacitást 
felhasználják a nemzetközi szolidaritás céljaira. A humanitárius tevékenységek során 
alapvető a különböző európai szereplők és eszközök megfelelő összehangolása 
kiegészítő jellegük és összhangjuk maximalizálása érdekében.  

A polgári védelmi erőforrások fontos hozzájárulást biztosíthatnak a humanitárius 
szükségletek felmérésén alapuló humanitárius tevékenységekhez és komparatív 
előnyökkel rendelkeznek a gyorsaság, a szektorális szakismeretek és a hatékonyság 
vonatkozásában, különösen a szükséghelyzeti segítő válaszadás korai szakaszában. 
Az EU-n kívüli humanitárius tevékenység során fontos, hogy ezek az erőforrások 
támogassák és kiegészítsék a humanitárius szereplők tevékenységét az elfogadott 
nemzetközi elveknek és irányvonalakkal összhangban, különösen a semlegesség, a 
pártatlanság és a függetlenség vonatkozásában. 

Ezek a polgári védelmi erőforrások és eszközök az állami tulajdonban lévő katonai 
és polgári eszközök széles skáláját magukban foglalják. Az ilyen eszközöket 
hivatalos kérelem esetén alkalmazzák; ami háborúban álló országokban vagy 
törékeny államokban csaknem bizonyosan egy harcban álló fél felkéréséhez vezet. 
Ez azonban a segélyintézkedések semlegessége és pártatlansága csorbításának 
veszélyével jár és azt eredményezheti, hogy mind a segélymunkások, mind az érintett 
lakosság ki lesz téve a harcban álló felek támadásainak, valamint hogy az érintett 
népességhez a segélyek nem tudnak eljutni nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeli 
sürgősségi helyzetekben sem. Ezeket a kockázatokat gondosan mérlegelni kell a 
népesség azonnali szükségletei fényében, valamint a fedezésüket szolgáló polgári 
védelmi erőforrások szükségességével szemben. Ezért az állami tulajdonban lévő 
polgári védelmi eszközökhöz való folyamodás összetett sürgősségi helyzetekben 
meglehetősen kivételes. Amikor polgári védelmet használnak összetett sürgősségi 
helyzetekben, az az ENSZ humanitárius szervezeteinek irányítása mellett kell, hogy 

                                                 
10 A 2001/792/EK tanácsi határozat meghatározta az EU-n belüli és kívüli beavatkozások közösségi 

eljárását. 
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történjék. Itt különbséget kell tenni a humanitárius beavatkozások és az EU 
válságkezelési műveletei között. 

Mivel létfontosságú a humanitárius tevékenységek semlegességének biztosítása, el 
kell kerülni a humanitárius és a katonai feladatok közti határ mindenfajta 
elmosódását. Ezért a katonai erőket és eszközöket csak „végső eszközként” kell 
alkalmazni humanitárius műveletekben, összhangban a nemzetközi 
iránymutatásokkal 

Kiindulás a komparatív erősségekből a humanitárius helyzetekre való 
reagálás esetén 

Az EU-nak:  
 el kell köteleznie magát a nemzetközi erőfeszítések támogatása mellett a 

kapacitások azonosított hiányosságainak feltérképezése és pótlása érdekében, 
különösképpen a szállítás, a hírközlés, a logisztika és a forrással kapcsolatos 
intézkedések terén annak érdekében, hogy katasztrófa esetén gyorsan tudjanak 
reagálni;  

 meg kell vizsgálnia saját gyors reakciókészsége fokozásának lehetőségeit a 
meglévő viszonylagos erősségeken alapuló együttműködés révén; 

 támogatnia kell a katonai és polgári védelmi eszközöket és az oslói 
iránymutatásokat és tartania kell magát azokhoz;  

 meg kell erősítenie, hogy a katonai és polgári védelmi lehetőségeket csak oly 
módon használják ki, amely a humanitárius szervezetek munkáját kiegészíti és 
támogatja a különleges feladatokra és támogatásra felmerülő igény/összefüggés 
szerint 

 

4. A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÖSSZEKAPCSOLT MEGKÖZELÍTÉSE 

4.1. A KATASZTRÓFAVESZÉLYEK CSÖKKENTÉSE – FOKOZÓDÓ FELKÉSZÜLTSÉG 

Mivel a természeti katasztrófák az éghajlatváltozás következtében egyre gyakrabban 
fordulnak elő, ismétlődnek meg és a legsebezhetőbb csoportokat érintik a 
legsúlyosabban, alapvető fontosságú a katasztrófaveszélyt csökkentő stratégiák és a 
katasztrófa-elhárítási tevékenységek ösztönzése. Az alkalmazott eszköztől függően 
ezt helyi, regionális és nemzeti szinten kell elvégezni a fejlődő országokban. A 
katasztrófák előfordulásának csökkentéséről szóló, 2005. januárban Hyogoban 
(Japán) tartott konferenciát követően megújult a nemzetközi mobilizáció annak 
érdekében, hogy hatékonyabb stratégiákat fejlesszenek ki a katasztrófaveszély 
csökkentésére és enyhítésére. Az EU ezt egyértelműen elismeri és ennek megfelelően 
alakítja segítségnyújtási megközelítését: közösségi alapú katasztrófa-elhárítási 
tevékenységek elkülönített támogatása révén, mint például az EK DIPECHO 
programja; ennek a dimenziónak az EU humanitárius és fejlesztési támogatásba való 
beépítése által, amely tükröződik az EU fejlesztési politikára vonatkozó 
konszenzusának a katasztrófa-megelőzés és felkészülés melletti elkötelezettségében, 
illetve a tájékoztatás útján.  
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A katasztrófákra való felkészülés elősegítése  

Az EU-nak: 
 a hyogói cselekvési keretben támogatnia kell a helytállási képesség fokozására 

irányuló nemzetközi erőfeszítéseket helyi, regionális és nemzeti szinten 
stratégiai tervezés és cselekvés révén; 

 be kell építenie a katasztrófaveszély csökkentését a humanitárius és fejlesztési 
műveletekbe és biztosítani kell, hogy elérhető legyen a megfelelő EU 
finanszírozás a katasztrófákra való felkészülésre és a katasztrófa-csökkentő 
tevékenységekre;  

 az EU-nak átfogó szakpolitikai megközelítést kell kialakítania az ezen a 
területen folytatott tevékenységek támogatása érdekében. 

 

4.2. A SEGÉLYEZÉS, A REHABILITÁCIÓ ÉS A FEJLESZTÉS KÖZÖTTI KAPCSOLAT 

A katasztrófát követő időszakban nagy kihívást jelent az országokban folyó 
helyreállítás és a veszteségek pótlása, amely az azonnali sürgősségi 
segítségnyújtáson túl strukturális és fejlesztési tevékenységeket igényel. Bár a 
segélyezés, a rehabilitáció és a fejlesztés (LRRD) hatékony összekapcsolásának 
szükségessége – amely hozzájárul a szegénység csökkentéséhez, az 
élelmezésbiztonsághoz és a fenntartható fejlődéshez – elismert és döntő fontosságú 
célkitűzés11, gyakorlati megvalósítása rugalmas és innovatív átmeneti stratégiákat 
igényel a humanitárius segéllyel foglalkozó szereplőktől. A fejlesztésben és a 
humanitárius segítségnyújtásban részt vevő szereplők egyre inkább hosszabb távon 
vannak jelen a humanitárius segítségnyújtás kivonásával párhuzamosan, ágazatok és 
régiók szerint változó módon. A hatékony segítségnyújtás és a zökkenőmentes 
átmenet szempontjából kritikus fontosságú a különböző módszerek, eszközök és 
megközelítések kölcsönös megismerése. Az EK az új finanszírozási eszközök, 
különösen a Fejlesztési és Együttműködési Eszköz, illetve a Stabilitási Eszköz 2007-
től kezdődő bevezetésével új lehetőséget teremtett a segélyezés, a rehabilitáció és a 
fejlesztés (LRRD) nyújtotta kihívás kezelésére azáltal, hogy egy olyan politikai 
kombinációt alkalmaz a válsághelyzetből kilábaló országokban, amely a 
humanitárius segítségnyújtás gondosan megtervezett kijutási stratégiái mellett 
támogatja a gyors helyreállítást, ily módon biztosítva a zökkenőmentes áttérést a 
strukturálisabb jellegű programokra Tekintve az EU kollektív tapasztalatát az 
átmeneti körülmények közt lévő országokkal fenntartott kapcsolatok tekintetében, 
indokolt egy rendszeresebb politika kifejlesztése az LRRD (a segélyezés, a 
rehabilitáció és a fejlesztés összekapcsolását igénylő) helyzetek orvoslása érdekében 

                                                 
11 A fejlesztési politikára vonatkozó európai konszenzus arra kötelezi az EU-t, hogy összekapcsolja a 

sürgősségi segélyt, a rehabilitációt és a hosszú távú fejlesztést. 
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Az egyéb segítségnyújtási eszközökkel való kapcsolat megerősítése  

 Az EU-nak együtt kell dolgoznia a segélyezés, a rehabilitáció és a fejlesztés 
(LRRD) gyakorlati megközelítését elősegítő keret kialakításán, az eddigi 
tapasztalatok és tanulságok alapján;  

 azonosítania kell egy sor segélyezésben, rehabilitációban és fejlesztésben 
részesülő (LRRD) kísérleti országot az EU egyedi, közös megközelítések 
végrehajtásának megvizsgálása érdekében 

 javítania kell az együttműködést a humanitárius és fejlesztési intézmények, 
illetve a segítségnyújtás egyéb szereplői között, különösen területi szinten, 
valamint bonyolult válsághelyzetekben és az állam sebezhetősége esetén. 
 

5. A KÖZÖSSÉGI HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS VÉGREHAJTÁSA  

Az EK humanitárius segítségnyújtását az 1996 június 20-i 1257/96/EK tanácsi 
rendelet szabályozza, amely egyértelmű megbízatást tartalmaz a humanitárius 
válsághelyzetben lévő emberek segélyezésére és védelmére vonatkozóan.  

A Bizottság arra törekszik, hogy fokozza az EU átfogó segítségnyújtási 
erőfeszítéseinek hatékonyságát az alábbiak által: 

• azáltal, hogy maga is a segélyezés helyes gyakorlatát alkalmazza, illetve másokat 
is erre ösztönöz; 

• a szükségleteken alapuló minőségi tevékenységek előmozdítása által, amelyek a 
megszerzett működési tapasztalatokon és a korábbi válsághelyzetekből levont 
tanulságokon alapulnak; 

• a legjobb gyakorlat és az ágazati iránymutatások kifejlesztése és terjesztése által;  
• a politikai dialógus és a működési információk cseréjének megkönnyítése által;  
• tanuló szervezetként folyamatosan törekedve a teljesítmény és a 

professzionalizmus fokozására a segítségnyújtás terén; valamint 
• az EU által koordinált erőfeszítések megkönnyítésével, ami hozzájárul a hatékony 

humanitárius tevékenységekhez, ideértve a segélyezést, a rehabilitációt és a 
fejlesztést (LRRD) is. 

Az EK kötelezettséget vállalt arra, hogy fenntartsa mind a magas szintű minőségi 
reagálás, mind a gyors reagálás képességét. Ennek érdekében fokozza a 
válsághelyzetet megelőző felkészültségét, amelybe beletartozik a helyzetek 
felmérése és a reakcióképesség elemzése csakúgy, mint saját forráskapacitásának 
összekapcsolása a partnerekével. Ebben az összefüggésben történik az ECHO 
Főigazgatóság szakértői hálózatának valamint 6 regionális EK-küldöttség 
válsághelyzetekkel kapcsolatos reakciókészségének megerősítése. 
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A Bizottság – a kérdés mellett elkötelezett humanitárius főigazgatóságán keresztül –, 
szoros együttműködésben a humanitárius segítségnyújtás helyszíni végrehajtóival, 
fenn kell tartsa az aktív „referencia-donor” szerepét. Továbbra is határozott 
szószólója kell legyen a humanitárius tevékenységeket befolyásoló kérdéseknek az 
ECHO főigazgatóság működési tapasztalataira, hozzáadott értére és nemzetközi 
elismertségére alapozva. Ez magában foglalja az EU humanitárius erőfeszítései 
középpontjában másokkal szoros együttműködésre való képesség fokozását. Jelenleg 
felülvizsgálat alatt állnak a gyors reagálás és a rugalmasság fokozására irányuló 
különleges intézkedések. 

Közösségi szinten számos politikai terület kapcsolódik szorosan a humanitárius 
segítségnyújtáshoz, többek között: a válságkezelés, az élelmezésbiztonság, a 
fejlesztési politika, az emberi jogok, az emberi biztonság és a közegészség 
előmozdítása. Az EK elkötelezi magát annak biztosítása mellett, hogy e politika 
összhangját és kiegészítő jellegét következetes módon érvényesíti a segítségnyújtás 
koordinált működési végrehajtása során. Szükséges hogy kihasználják a szinergiákat, 
valamint hogy elkerüljék az erőfeszítések esetleges zűrzavarát vagy megkettőzését12.  

6. A HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS EURÓPAI KONSZENZUS  

Az Európai Bizottság felkéri az Európai Unió Tanácsát és az Európai Parlamentet, 
hogy: 

 fogadja el a „humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai 
konszenzusról szóló együttes nyilatkozatot”, amely az aktív segítségnyújtásnak 
az ezen közleményben körvonalazott elvein és megközelítésén alapul; 

 ismét erősítse meg az EU/EK elkötelezettségét az összehangolt, egységes és 
egymás tevékenységét kiegészítő együttműködésre annak biztosítása 
érdekében, hogy ez a konszenzus a gyakorlatban is hatékonyan megvalósuljon. 

Az európai konszenzus alapján az Európai Bizottság készen áll arra, hogy javaslatot 
készítsen az EU által előmozdítandó, különleges végrehajtó intézkedések útitervére 
vonatkozóan. 

Azáltal, hogy együtt dolgozunk a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos 
európai konszenzuson és annak gyakorlati végrehajtásán, célkitűzésünk az EU 
globális humanitárius tevékenységekhez való hozzájárulásának fokozása másokkal 
együttműködve. Eközben ismét megerősítjük elkötelezettségünket a rászorulóknak 
való segítségnyújtás mellett, amely az EU szolidaritásának alapvető kifejeződése. 

*** 

                                                 
12 Ez összhangban áll a Bizottság „Európa a nagyvilágban: gyakorlati javaslatok a nagyobb fokú 

koherencia, hatékonyság és láthatóság elérése érdekében” COM(2006) 278, 2006.6.8, című 
közleményében meghatározott célkitűzésekkel. 
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MELLÉKLET 

GLOSSZÁRIUM 

ELFELEJTETT VÁLSÁGOK  

Az EK „elfelejtett válságok” értékelésének módszere szerint ezek olyan válságok, 
amelyek a médiában kevés figyelmet kapnak, vagy említésre sem kerülnek és 
amelyeknek áldozatai viszonylag kevés, vagy semmilyen nemzetközi segítséget nem 
kapnak. 

A HUMANITÁRIUS SEGÉLYEZÉS HELYES GYAKORLATÁRA IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉS 
(GOOD HUMANITARIAN DONORSHIP INITIATIVE (GHD)) 

A GHD kezdeményezés meghatározza a humanitárius segélyezés alapelveit és helyes 
gyakorlatát; ezt Németország, Ausztrália, Belgium, Kanada, az Európai Bizottság, 
Dánia, az Egyesült Államok, Finnország, Franciaország, Írország, Japán, 
Luxemburg, Norvégia, Hollandia, az Egyesült Királyság, Svédország és Svájc hagyta 
jóvá. Azóta Ausztria, a Cseh Köztársaság, Görögország, Olaszország, Portugália és 
Spanyolország is csatlakozott a kezdeményezéshez és szakmán belüli értékelés, 
párbeszéd és tapasztalatcsere segítségével próbálják elősegíteni a segélyezés helyes 
gyakorlatának konkrét megvalósítását.  

EMBERI BIZTONSÁG 

A 2005. október 24-i 60/1 számú közgyűlési határozat elismeri, hogy „minden 
személynek, különösen a veszélyeztetett embereknek joguk van a félelemtől és a 
nélkülözéstől való szabadságra, valamennyi joguk élvezésére és emberi potenciáljuk 
teljes kifejlesztésére egyenlő esélyek mellett. E célból elkötelezzük magunkat arra, 
hogy a közgyűlésen megtárgyaljuk és meghatározzuk az emberi biztonság fogalmát”. 
A nélkülözéstől és a félelemtől való szabadság célja azt elérni, hogy a 
legveszélyeztetettebbek is tudnak gondoskodni saját biztonságukról 

HUMANITÁRIUS ELVEK  

Az elvek meghatározása megtalálható a Nemzetközi Vöröskereszt, a Vörös Félhold 
Mozgalom és a nem kormányzati szervezetek katasztrófák hatásának enyhítésére 
vonatkozó viselkedési kódexében, valamint az ENSZ 46/182 számú közgyűlési 
határozatában. Ezek a Vöröskereszt alapvető elveiből, különösen az I. (emberiesség), 
a II.(pártatlanság), a III.(semlegesség) és a IV. (függetlenség) elvből származnak. 

EMBERIESSÉG 

Az emberiesség alapelve azt jelenti, hogy az emberiség mindenféle körülmények 
között emberi bánásmódra jogosult, megvalósítva ezt az életek megmentése és a 
szenvedés enyhítése által, miközben biztosítani kell az egyén tiszteletben tartását is. 
Ez a humanitárius tevékenység alapvető elve. 
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PÁRTATLANSÁG 

A humanitárius segítségnyújtásnak pártatlan kell legyen és nem nyugodhat 
nemzetiségi, faji, vallási vagy politikai szempontokon. Egyedül a szükségleteken 
alapulhat. 

FÜGGETLENSÉG 

A humanitárius szervezeteknek (egyéb) kormánypolitikáktól vagy tevékenységektől 
függetlenül kell megfogalmazniuk és végrehajtaniuk saját politikájukat. 

SEMLEGESSÉG 

A semlegesség azt jelenti, hogy ellenségeskedések esetén nem foglalnak állást, 
illetve, hogy soha nem bocsátkoznak politikai, faji, vallási, vagy ideológiai 
természetű vitába. 

Az ENSZ 46/182 számú közgyűlési határozata a semlegesség elvét az emberiesség és 
a pártatlanság elvei mellett sorolja fel mellékletében, amely a humanitárius 
segítségnyújtás útmutatója.  

HUMANITÁRIUS TÉR  

Az a működési környezet, amelyre a humanitárius szereplőknek szükségük van a 
helyszínen ahhoz, hogy teljes mértékben hozzáférjenek az áldozatokhoz, illetve 
segítséget és védelmet tudjanak nyújtani a segélyszervezetekben dolgozó személyek 
biztonságának veszélyeztetése nélkül.  

A HYOGÓI CSELEKVÉSI KERET 

2005 januárjában a katasztrófák csökkentéséről szóló (Japánban, Kobéban, 
Hyogóban megrendezett) világkonferencián (Word Conference on Disaster 
Reduction) 168 kormány elfogadott egy tízéves tervet annak érdekében, hogy a világ 
nagyobb biztonságban legyen a természeti kockázatokkal szemben. . A hyogói 
cselekvési keret (Hyogo Framework for Action (HFA)) a katasztrófaveszély 
csökkentésére irányuló erőfeszítések globális tervezete a következő évtizedre 
vonatkozóan. Célja a katasztrófákból adódó veszteségek jelentős csökkentése 2015-
re- az életek, valamint az országok és közösségek társadalmi, gazdasági és környezeti 
eszközeinek tekintetében. 
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A SEGÉLYEZÉS, A REHABILITÁCIÓ ÉS A FEJLESZTÉS HATÉKONY ÖSSZEKAPCSOLÁSA (LRRD) 

A segélyezés, a rehabilitáció és a fejlesztés összekapcsolása az az elgondolás, 
amelynek célja, hogy a különböző eszközök/szereplők ki- és belépési stratégiái olyan 
módon kapcsolódjanak egymáshoz, hogy lefedjék a humanitárius segítségnyújtás és 
a fejlesztési együttműködési programok között lévő úgynevezett „szürke zónát” úgy, 
hogy a segítségnyújtásban ne legyenek hiányosságok. A segélyezés, a rehabilitáció 
és a fejlesztés sikeres összekapcsolása már a legkorábbi szakaszoktól (mint a gyors 
helyreállítás) kezdve a segélyezés megtervezését igényli, hogy figyelembe lehessen 
venni a folyamat későbbi szakaszait, és így összehangolják a fejlesztést a sürgősségi 
segélyezés eszközeivel, valamint a rehabilitáció szakaszával. 

OSLO ÉS A KATONAI ÉS POLGÁRI VÉDELMI ESZKÖZÖK (MCDA) IRÁNYVONALAI  

Az oslói és a katonai és polgári védelmi eszközök irányvonalai nemzetközi 
irányvonalak, amelyeket úgy alakították ki, hogy biztosítsák: a humanitárius 
tevékenységek pártatlansága és semlegessége akkor is fennmarad, amikor a katonai 
és polgári védelmi eszközöket (MCDA) humanitárius műveletek alátámasztására 
használják. Fő céljuk az alapvető keret kialakítása a külföldi katonai és polgári 
eszközök hatékonyságának szabályozása és javítása céljából a katasztrófák hatásának 
enyhítésére irányuló nemzetközi műveletek során. 

Az oslói irányvonalak a katonai és polgári védelmi eszközök használatára 
vonatkoznak az Egyesült Nemzetek humanitárius tevékenységeinek támogatása 
céljából természeti katasztrófák esetén. Ezzel szemben a katonai és polgári védelmi 
eszközök (MCDA) irányvonalai a katonai és polgári védelmi eszközök használatára 
vonatkoznak az Egyesült Nemzetek humanitárius tevékenységeinek támogatása 
céljából összetett sürgősségi helyzetekben (azaz konfliktusövezetekben). 

VÉDELMI FELELŐSSÉG 

A 2005. október 24-i 60/1 számú közgyűlési határozat szerint „Minden egyes állam 
felelős azért, hogy megvédje lakosságát a népirtástól, a háborús bűnöktől, az etnikai 
tisztogatástól és az emberiség elleni bűncselekményektől”. A későbbiekben 
rendelkezik arról, hogy „a nemzetközi közösség az Egyesült Nemzeteken keresztül 
felelős azért, hogy a megfelelő diplomáciai, humanitárius és egyéb békés eszközöket 
alkalmazzák a charta VI., és VII. fejezetének megfelelően, hogy megvédjék a 
lakosságot a népirtástól, a háborús bűnöktől, az etnikai tisztogatástól és az emberiség 
elleni bűncselekményektől.” A határozat hivatkozik a VII. fejezet alkalmazására is, 
amennyiben a békés eszközök nem megfelelőek. 


