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KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 

siekiant Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos 
 

1. HUMANITARINĖ VEIKLA KINTANČIAME PASAULYJE 

Humanitarinė veikla turi ilgaamžes solidarumo tradicijas, kurių tvirtai laikosi 
žmonės, padedantys krizių aukoms. Humanitarinės pagalbos tikslas – gelbėti 
gyvybes ir teikti skubią pagalbą žmonėms, kurie dėl stichinės nelaimės arba dėl 
konflikto patiria sudėtingą krizę. Per pastaruosius trisdešimt metų vis labiau 
pabrėžiami tarptautinės humanitarinės pagalbos teikimo principai, kokybė ir 
profesionalumas.  

Tačiau humanitarinės pagalbos teikėjams kyla tam tikrų konkrečių sunkumų. 
Humanitarinės krizės, kurios kyla dažniau ir kurių pasekmės sunkesnės, susijusios su 
klimato kaita, kintančiu konfliktų pobūdžiu, padidėjusia konkurencija dėl prieigos 
prie energijos ir gamtos išteklių, dideliu skurdu, prastu valdymu ir silpna valstybe. 
Pagrindinės aukos yra civiliai gyventojai, kurių dauguma gyvena besivystančiose 
šalyse. Vis dažnesnė tendencija – ignoruoti arba akivaizdžiai pažeisti humanitarinę ir 
tarptautinę teisę. Humanitarinė erdvė1 vis labiau apribojama, o tai daro neigiamą 
poveikį prieigai prie pažeidžiamų gyventojų ir humanitarinę pagalbą teikiančių 
darbuotojų saugai bei saugumui, kurie yra dvi būtinos prielaidos, kad ES ir jos 
partneriai galėtų toliau teikti humanitarinę pagalbą krizę patiriantiems žmonėms. 

Humanitarinė pagalba yra viena iš pagrindinių ES išorės politikos krypčių. ES yra 
pagrindinė humanitarinės pagalbos teikėja pasaulyje, o europiečiai stipriai remia 
humanitarinę veiklą. Tai lemia ypatingą ES atsakomybę ir su ES susijusius lūkesčius. 
Atsižvelgiant į šią raidą laikas paremti Europos humanitarinę veiklą, nustatant aiškų 
ES konsensusą dėl bendrų vertybių ir principų, kuriais pagrįsta ES humanitarinė 
veikla. Taip pat tinkamas laikas ieškoti praktinių būdų, kaip sustiprinti valstybių 
narių ir Bendrijos humanitarinės veiklos papildomumą, siekiant padidinti ES 
pagalbos veiksmingumą. Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos turėtų 
skatinti darnesnį, nuoseklesnį ir platesnį požiūrį į humanitarinę pagalbą. Aiškus 
įsipareigojimas dėl gero pagalbos teikimo ir atitinkamų veikėjų vaidmenų apibrėžtis 
yra būtini, padedant išsaugoti humanitarinę erdvę, taigi ir mūsų gebėjimą toliau teikti 
pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia. Todėl konsensusas dėl humanitarinės pagalbos 
skirtųsi nuo 2005 m. gruodžio mėn. Europos konsensuso dėl vystymosi2 ir jį 
papildytų. 

                                                 
1 Visų pabrauktų sąvokų apibrėžtis žr. priede esančiame glosarijuje. 
2 Europos konsensusas, (OL C 46, 2006 2 24). 
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Rengdama šį komunikatą Europos Komisija įvertino patirtį, įgytą reaguojant į 
krizes3, ir surengė intensyvių konsultacijų su savo humanitariniais partneriais, po 
kurių paaiškėjo, kad visi sutaria dėl sunkumų, kylančių humanitarinės pagalbos 
teikėjams4, pavyzdžiui, dėl pareigos apsaugoti ir žmonių saugumo. 

2. BENDRA VIZIJA 

2.1. Vertybės, principai ir darna 

Humanitarinė veikla yra moralinė pareiga ir pagrindinė Europos piliečių solidarumo 
su kenčiančiais žmonėmis vertybės išraiška. Pasaulyje, kuriame dažnesnės ir 
didesnės stichinės nelaimės ir kuriame tęsiasi dėl konfliktų kilusios žmonių kančios, 
o sunkiausias pasekmes patiria neturtingiausi žmonės, ES veikėjai turi dirbti išvien, 
siekdami užtikrinti veiksmingą pagalbos teikimą humanitarinės krizės aukoms ir 
sumažinti jų pažeidžiamumą.  

Humanitarinė pagalba, kaip išorės veiklos priemonė, yra ES išorės veiksmų visumos 
dalis. Nors ja aktyviai prisidedama prie nelaimių aukų apsaugos ir teisių joms 
suteikimo, humanitarinė pagalba nėra krizės valdymo priemonė: ES yra tvirtai 
įsipareigojusi pagrindiniams humanitariniams humaniškumo, neutralumo, 
nešališkumo ir nepriklausomumo principams. Principinis požiūris yra būtinas, kad 
ES teikiama pagalba būtų priimta ir kad ES galėtų teikti pagalbą krizės aukoms 
dažnai politiškai ir saugumo atžvilgiu sudėtingais atvejais. ES įžvalgumas ir jos 
įsipareigojimas humanitarinės veiklos neutralumui ir nepriklausomumui yra aiškiai 
susiję su elgesiu ir įsipareigojimais vietoje. Visi ES veikėjai, reaguodami į krizę, turi 
dirbti remdamiesi šiais principais. 

Humanitarinė pagalba skiriasi nuo kitų pagalbos rūšių, nes jos vienintelis tikslas yra 
teikti pagalbą kritinėje situacijoje, konkrečiai siekiant išgelbėti ir išsaugoti gyvybę 
bei užkirsti kelią žmonių kančioms ir jas palengvinti, kai tik to reikia, jeigu vietos 
veikėjai neturi reikiamų priemonių, negali arba nenori veikti. Gelbstint gyvybes 
svarbiausia yra pasirengimas ir vietos reagavimas į krizę. Nors humanitarinės 
pagalbos principai ir priemonės yra specifiniai ir skiriasi nuo kitų pagalbos rūšių, turi 
būti užtikrinta darna su kitomis politikos priemonėmis, visų pirma susijusiomis su 
krizės valdymu ir vystomuoju bendradarbiavimu.  

Deja, pasaulinė pastarųjų metų patirtis parodė, kad tarptautinė teisė, įskaitant 
tarptautinę humanitarinę teisę, nuolat pažeidžiama. 2005 m. ES priėmė veiklos gaires 
dėl trečiųjų valstybių ir tam tikrais atvejais nevalstybinių subjektų skatinimo laikytis 
Tarptautinės humanitarinės teisės (THT)5. Šiose gairėse aptariami įvairūs veiksmai: 
nuo vertinimo ir ataskaitų teikimo, politinio dialogo ir ribojančių priemonių; iki 
krizės valdymo operacijų ir kovos su nebaudžiamumu. Europos Komisija pabrėžia 
iniciatyvaus požiūrio svarbą, kad būtų išsaugotos humanitarinei veiklai būtinos 
sąlygos. 

                                                 
3 Žr. susijusį Europos Komisijos tarnybų darbinį dokumentą Nr. SEK(2007) 781: reagavimas į krizes. 
4 Žr. susijusį Europos Komisijos tarnybų darbinį dokumentą Nr. SEK(2007) 782: konsultacijos dėl 

Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos politikos ataskaita. 
5 2005 m. gruodžio 23 d. Europos Sąjungos gairės dėl skatinimo laikytis Tarptautinės humanitarinės 

teisės, (OL C 327, 2005 12 23, p. 4.). 



 

LT 4   LT 

Įsipareigota ir principais pagrįsta veikla 

ES turėtų: 
 laikytis ir skatinti humanitarinių humaniškumo, neutralumo, nešališkumo 

ir nepriklausomumo principų laikymąsi; ir taip prisidėti prie 
humanitarinės erdvės išsaugojimo ir gebėjimo teikti pagalbą; 

 stipriai ir nuosekliai skatinti tarptautinės teisės laikymąsi; 
 užtikrinti politikos darną, papildomumą ir veiksmingumą, naudodama 

savo priemones ir įtaką pagrindinėms humanitarinės krizės priežastims 
pašalinti ir užkirsti jai kelią. 

2.2. ES ir humanitarinė pagalba  

2006 m. ES buvo didžiausia oficialios humanitarinės pagalbos teikėja, suteikusi 
daugiau nei 2 mlrd. EUR humanitarinės pagalbos, t. y. daugiau nei 40 % bendros 
tarptautinės humanitarinės pagalbos, apie kurią oficialiai pranešta6. 2006 m. vien tik 
EB humanitarinė pagalba buvo suteikta 75 šalims ir apytiksliai 100 mln.7 žmonių ir 
padėjo išgelbėti daugybę gyvybių visame pasaulyje, ypač vadinamųjų užmirštų 
krizių atvejais. ES indėlį sudaro Bendrijos humanitarinė pagalba (kurią administruoja 
Komisija) ir tiesiogiai ES valstybių narių didelės dvišalės humanitarinės pagalbos 
teikimas, taigi kompetencijos pasidalijamos atitinkamai.  

ES humanitarinės pagalbos teikimo veiksmingumas ir poveikis galėtų būti žymiai 
didesnis, jeigu būtų sustiprintas suderinamumas bei aktyviai dalijamasi patirtimi. Tai 
įgalintų visas valstybes nares pagerinti bendros humanitarinės pagalbos kokybę. 
Pozicijų derinimas humanitarinėse organizacijose ir humanitarinės pagalbos 
skatinimas didina ES vaidmenį. Aktyvus Europos Komisijos dalyvavimas 
humanitarinės pagalbos srityje yra vertingas dalykas, suteikiantis natūralų pagrindą 
ES atstovams, dirbantiems išvien pagalbos kritinėje situacijoje ir pasirengimo 
atvejais, ir darniai susijęs su tarptautinėmis humanitarinėmis pastangomis ir derinimo 
požiūriais („grupės sistema“) (angl. the Cluster System).  

Didesnio ES derinimo tikslas yra: 

 veikti suderintai, siekiant sustiprinti ir padidinti bendrą humanitarinę pagalbą; 
 skatinti ir remti gerai organizuoto pagalbos teikimo strategijas; 
 dalytis žiniomis apie poreikius ir atitinkamas reagavimo priemones; 

 nustatyti spragas ir užtikrinti, kad būtų parengtos tinkamos priemonės reaguoti 
prieš kylant krizei. 

 

                                                 
6 Kaip užregistravo JT finansų kontrolės sistema (UN–OCHA). 
7 Gyventojų skaičius: gyventojai, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai gauna EB finansuojamą humanitarinę 

pagalbą. 
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2.3. Geras pagalbos teikimas 

Principinis pagalbos teikimas turi būti tarptautinių veiksmų pagrindas. 2003 m. 
birželio mėn. pradėta gero humanitarinės pagalbos teikimo iniciatyva (GHPT) 
suteikia naudingą pagrindą, įskaitant humanitarinės pagalbos apibrėžtį, tvirtą 
įsipareigojimą laikytis pagrindinių humanitarinių principų ir gero pagalbos teikimo 
gaires. Komisija mano, kad visai ES laikas aktyviau įsipareigoti gero pagalbos 
teikimo pagrindo ir jo įgyvendinimo atžvilgiu. Šis darbas turėtų būti susietas su 
platesniu partnerystės požiūriu. Remdamasi GHPT iniciatyva ir kitais esamais 
standartais bei procesais8 ES turėtų remti viską apimantį požiūrį, siekdama skatinti 
humanitarinės veiklos gerąją patirtį per gerą humanitarinę partnerystę, kuri suburia 
pagalbos teikėjus (įprastus ir naujus) bei partnerius (tarptautinius ir vietos veikėjus). 

ES turėtų: 
 patvirtinti savo įsipareigojimą ir bendrai įvertinti savo humanitarinės pagalbos 
įgyvendinimą pagal esamų gero humanitarinės pagalbos teikimo principų ir 
gerosios patirties sistemą;  

 remti ambicingą tarptautinį požiūrį, suburiantį pagalbos teikėjus ir partnerius 
humanitarinės veiklos principams, standartams ir gerajai patirčiai peržiūrėti 
(gera humanitarinė partnerystė). 

3. PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 

3.1. Tinkama ir teisinga pagalba, pagrįsta poreikiais ir standartais 

ES turėtų ištirti ir finansavimo dydį, ir jo veiksmingumą, nes toliau vyrauja 
nuomonė, kad humanitarinės pagalbos finansavimas nėra pakankamas, nepaisant 
įsipareigojimo teikti didesnę oficialią vystymosi pagalbą (OVP). Šis finansavimas 
turėtų būti pagrįstas suderintais minimaliais pagalbos ir apsaugos standartais. 

Be to, humanitarinė pagalba turi būti skaidriai paskirstyta pagal poreikius. Dabar 
nėra bendros poreikių vertinimo sistemos arba sutarto požiūrio į poreikių vertinimą. 
Komisija taiko specifinę pasaulinio lygmens poreikių vertinimo metodologiją, 
susijusią su metine programavimo strategija, ir atlieka metinį užmirštų krizių 
vertinimą. Rezultatais pasidalijama su visomis suinteresuotosiomis šalimis. Platų 
tinklą sudarantys ECHO vietos ekspertai ir biurai, glaudžiai konsultuodamiesi su 
kitomis Komisijos tarnybomis ir valstybėmis narėmis, atlieka išsamius poreikių 
vertinimus. 

                                                 
8 Ypač 1994 m. Tarptautinio raudonojo kryžiaus, Raudonojo pusmėnulio judėjimo ir NVO pagalbos 

nelaimių atveju programų veiklos principai ir SPHERE Humanitarinė chartija bei minimalūs standartai. 
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Kai tik įmanoma, geroji pagalbos veiksmingumo patirtis reiškia, kad atitinkama 
pagalba turėtų būti teikiama iš vietos ir regiono išteklių, pirkimų bei išankstinių 
atsargų, siekiant išvengti pernelyg didelių papildomų su aplinka susijusių ir 
finansinių išlaidų siunčiant pagalbą iš Europos dideliais atstumais. Suprantama, 
sprendžiant, iš kur gauti pagalbą, turi būti toliau atsižvelgiama į konkretų atvejį. Taip 
pat turėtų būti atsižvelgiama į kitus naujus pagalbos teikimo būdus, įskaitant pagalbą 
ne prekėmis (pavyzdžiui, grynaisiais pinigais ir kuponais).  

Veiksmingos pagalbos teikimas 

ES turėtų: 
 įsipareigoti tinkamai teikti humanitarinę pagalbą, laikydamasi savo 
įsipareigojimo padidinti OVP; 

 visa tai grįsti sutartais minimaliais paramos ir apsaugos standartais; 
 stengtis nustatyti bendrą poreikių vertinimo ir dalijimosi ekspertų tyrimo 

rezultatais sistemą; 
 užtikrinti bendrą proporcingą pagalbą, skirdama ypatingą dėmesį užmirštoms 

krizėms ir poreikiams, į kuriuos neatsižvelgta; ir krizėms, kurių atveju kyla 
sunkių finansavimo problemų, kai poreikis aiškiai parodytas. 

3.2. Partnerystė 

Partnerystė yra labai svarbi siekiant veiksmingai teikti humanitarinę pagalbą. ES 
pagalbos teikėjai veikia per kelis įgyvendinimo partnerius: Europos ir vietos NVO, 
JT bei Raudonojo kryžiaus judėjimą, kurie visi atlieka svarbius vaidmenis ir vienas 
kitą papildo. Teikiant humanitarinę pagalbą sunkiomis aplinkybėmis reikia kokybės, 
profesionalumo, patirties ir bendradarbiavimo. Visi ES pagalbos teikėjų partneriai 
turėtų laikytis tarptautinių standartų ir gairių, taikomų pagalbai teikti, bei turėtų būti 
skaidrūs ir atskaitingi gavėjams ir finansuotojams. 

ES pripažįsta ir remia pagrindinį Jungtinių Tautų, ypač Humanitarinių reikalų 
koordinavimo biuro (HRKB), vaidmenį skatinant darnią tarptautinę pagalbą 
humanitarinių krizių atveju ir pritaria bendroms pastangoms, kuriomis siekiama 
reformuoti humanitarinę sistemą. Geras partnerių ir pagalbos teikėjų veiksmų, ypač 
veiksmų vietoje, suderinimas, kuris remiasi plačiu dalyvavimu ir lanksčiu „grupės 
požiūrio“ (angl. the Cluster Approach) taikymu, yra būtinas veiksmingai 
humanitarinei pagalbai.  



 

LT 7   LT 

Partnerystės įvairovė ir kokybė 

ES turėtų: 
 pabrėžti savo paramą įgyvendinimo partnerių įvairovei: NVO, JT ir Raudonojo 

kryžiaus judėjimui; 
 pripažinti, kad kiekvienas partneris turi santykinių pranašumų reaguojant tam 

tikrų situacijų arba aplinkybių atvejais; 
 remti pagrindinį koordinuojantį JT vaidmenį darant pažangą reformų, skirtų 

bendrai tarptautinei humanitarinei pagalbai gerinti, atžvilgiu.  

Pagrindiniai įgyvendinimo partnerių atrankos kriterijai turėtų būti: 
 profesionalumas;  
 pajėgumas reaguoti į nustatytą poreikį (įskaitant buvimą vietoje ir prieigą);  
 humanitarinių principų, tarptautinių gairių ir gerosios patirties laikymasis 

teikiant pagalbą;  
 specialiosios žinios arba mandatas; 
 ekonomiškumas; 
 vietos partnerystė ir kontekstas;  
 atskaitomybė, įskaitant skaidrų ataskaitų apie rezultatus teikimą. 

 

3.3. Veiksmingumas, kokybė ir atskaitomybė 

Teikiant humanitarinę pagalbą svarbu ir greitis, ir kokybė. Kaip pagalbos teikėjai 
esame aiškiai įpareigoti užtikrinti, kad teikiama pagalba yra geriausias įmanomas 
variantas ir kad ji atitinka lūkesčius. Pagalba turi būti tinkamai pritaikyta prie 
konkrečių tam tikros humanitarinės krizės aplinkybių. Europos Sąjunga, siekdama 
užtikrinti, kad jos humanitarinė pagalba būtų įgyvendinama veiksmingai, kuo geriau 
pasitarnautų žmonėms, kuriems jos reikia, turi atidžiai atsižvelgti į duomenis apie 
kokybę ir veiklos rodiklius, ekonomiškumo kriterijus (pavyzdžiui, papildomas 
išlaidas palyginti su pagalba, teikiama gavėjams) ir partnerystę su vietos gyventojais 
organizuojant pagalbą ypač užsitęsusių krizių atveju. Taikant kokybės metodą svarbu 
didelis įgyvendinimo partnerių patikimumas, kuris užtikrinamas taikant partnerio 
tinkamumo kriterijus ir veiklos stebėseną. Europos Komisijos patirtis rodo, kad, 
pasinaudojant partnerio akreditavimo sistema ir finansinės kontrolės priemonėmis, 
įmanoma ir būtina sujungti skubią pagalbą ir humanitarinės pagalbos veiksmingumą 
su griežtos atskaitomybės politika9. Tai būtina atskaitomybės Europos visuomenei ir 
pagalbos gavėjams užtikrinimo dalis. 

                                                 
9 Žr., pavyzdžiui, Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 3/2006 dėl Europos Komisijos 

humanitarinės pagalbos po cunamio. 
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3.4. Pajėgumai skubiai reaguoti 

Humanitarinės bendrijos pasaulinio lygmens reagavimo pajėgumo žymios spragos 
buvo pabrėžtos 2005 m. humanitarinės pagalbos apžvalgoje, ir jau imtasi priemonių 
užpildyti kai kurias iš jų vykdant humanitarinės sistemos reformą. ES turi padidinti 
savo reagavimo į krizę pajėgumus taip, kad būtų užpildytos išliekančios spragos. Jos 
vaidmuo yra remti tarptautines pastangas, siekiant nustatyti ir užpildyti pajėgumo 
spragas pasauliniu lygmeniu (pavyzdžiui, logistika ir išankstinė parengtis), 
užtikrinant, kad šie pajėgumai būtų prieinami įvairiems partneriams. Tai apimtų 
prisidėjimą prie regionų centrų kūrimo ir imantis papildomų greito reagavimo 
pajėgumų priemonių, pavyzdžiui, transportas arba vertinimo komandos, didelės 
krizės atveju. 

Taip pat turi būti sustiprintos ilgalaikės pajėgumo kūrimo priemonės, įskaitant vietos, 
nacionalinio ir regiono lygmens išankstinio perspėjimo sistemas, bendrą mokymą ir 
informacines sistemas. Remiant vietos pajėgumų kūrimą ypač užsitęsusių arba 
pasikartojančių krizių zonose, turėtų būti skiriamas dėmesys kokybei ir tvarumui, 
siekiant aiškaus tikslo – didinti vietos nepriklausomos humanitarinės veiklos 
pajėgumą.  

ES pajėgumai galėtų būti sustiprinti taikant lankstų, bet sisteminį operatyvinį požiūrį, 
siekiant laiku užtikrinti ES pagalbos teikėjų veiksmų suderinimą ir sudaryti 
papildomas sąlygas pasinaudoti esamais pajėgumais, ištekliais ir specialiosiomis 
žiniomis. Taip pat reikia praktinių priemonių, siekiant užtikrinti esamų kritinės 
situacijos planų ir (arba) komandų papildomumą. Europos Komisija, pasinaudodama 
savo nuolatiniu buvimu vietoje, turėtų užtikrinti skubią kokybišką ES koordinuotą 
vietos lygmens humanitarinę pagalbą, kuri yra tarptautinio lygmens pagalbos dalis. 

3.5. Civilinės saugos ir karinių išteklių ir pajėgumų naudojimas 

Europos humanitarinė pagalba yra politikos kryptis, kuri remiasi įvairiomis 
Bendrijos ir valstybių narių priemonėmis, įskaitant civilinės saugos išteklius, kuriuos 
koordinuoja Stebėsenos ir informacijos centras (SIC), bendradarbiaudamas su ES 
pirmininkaujančia valstybe nare, arba kurie organizuojami dvišaliu būdu; tokie 
ištekliai naudojami ne tik reaguojant humanitarinių nelaimių atvejais, bet ir kitais 
atvejais10. Valstybės narės vis dažniau naudoja savo civilinės saugos pajėgumus, 
reaguodamos nelaimių už Europos ribų atvejais, taip išreikšdamos savo piliečių norą 
panaudoti turimus pajėgumus tarptautiniam solidarumui siekti. Humanitarinės 
pagalbos atveju įvairių Europos veikėjų veiksmų ir priemonių derinimas yra būtinas, 
siekiant maksimaliai padidinti jų papildomumą ir darną.  

                                                 
10 Tarybos sprendime 2001/792/EB nustatytas Bendrijos mechanizmas dėl pagalbos teikimo ES ir už jos 

ribų. 
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Civilinės saugos ištekliais galima reikšmingai prisidėti prie humanitarinių veiksmų, 
remiantis humanitarinių poreikių vertinimais ir jų palyginamaisiais greičio, 
sektoriaus specialiųjų žinių bei veiksmingumo privalumais ypač ankstyvajame 
pagalbos etape. Teikiant humanitarinę pagalbą už ES ribų, svarbu, kad tokiais 
ištekliais būtų remiama ir papildoma humanitarinės pagalbos teikėjų veikla, laikantis 
sutartų tarptautinių principų ir gairių, visų pirma dėl neutralumo, nešališkumo ir 
nepriklausomumo. 

Civilinės saugos ištekliai apima įvairius valstybei priklausančius karinius ir civilinius 
išteklius. Tokie ištekliai naudojami, jeigu atitinkama valstybė pateikia oficialų 
prašymą – kariaujančiose šalyse arba nestabiliose valstybėse tai beveik tikrai reikštų 
veikimą kariaujančios šalies kvietimu. Tai savo ruožtu gali kelti abejonių dėl 
pagalbos neutralumo ir nešališkumo, sudaryti sąlygas kariaujančioms šalims atakuoti 
pagalbą teikiančius darbuotojus ir nukentėjusius gyventojus bei lemti prieigos prie 
nukentėjusių gyventojų praradimą ne tik dabartinės kritinės situacijos atveju, bet taip 
pat ir ateityje. Šie pavojai turi būti atidžiai apsvarstyti atsižvelgiant į skubius 
gyventojų poreikius ir civilinės saugos išteklių poreikį. Todėl valstybei priklausančių 
civilinės saugos išteklių naudojimas sudėtingose kritinėse situacijose greičiausiai yra 
išimtis. Kai naudojamasi civilinės saugos ištekliais sudėtingose kritinėse situacijose, 
turėtų vadovauti JT ir humanitarinės organizacijos. Reikėtų skirti humanitarines 
intervencijas ir ES krizės valdymo operaciją. 

Reikėtų vengti bet kokio skirtumo tarp humanitarinių ir karinių užduočių 
sumažinimo, nes labai svarbu užtikrinti humanitarinės veiklos neutralumą. Todėl 
karinės pajėgos ir ištekliai turėtų būti naudojami tik kaip paskutinė išeitis 
humanitarinių operacijų atveju laikantis tarptautinių gairių. 

Pagalba humanitarinių krizių situacijose remiantis atitinkamais privalumais 

ES turėtų: 
 įsipareigoti remti tarptautines pastangas nustatant ir užpildant nustatytas 

pajėgumų spragas, visų pirma susijusias su transportu, ryšiais, logistika ir greito 
reagavimo priemonėmis skubiai reaguoti nelaimės atveju;  

 ištirti būdus, kad sustiprintų savo pajėgumą skubiai reaguoti, dirbdama išvien su 
partneriais ir remdamasi jų esamais atitinkamais privalumais; 

 laikytis ir skatinti karinės ir civilinės gynybos išteklių gairių bei Oslo gairių 
laikymąsi;  

 vėl patvirtinti, kad karinės ir civilinės gynybos ir (arba) saugos pajėgumai turi 
būti naudojami taip, kad papildytų ir paremtų humanitarinių organizacijų darbą 
pagal specialių užduočių ir paramos poreikį ir (arba) situaciją. 
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4. SUDERINTAS POŽIŪRIS Į PAGALBĄ 

4.1. Nelaimių rizikos mažinimas – pasirengimo stiprinimas 

Atsižvelgiant į padažnėjusias ir pasikartojančias stichines nelaimes ypač dėl klimato 
kaitos poveikio, darančias didžiausią įtaką labiausiai pažeidžiamoms grupėms, būtina 
skatinti nelaimių rizikos mažinimo strategijas ir pasirengimo veiksmus. Atsižvelgiant 
į naudojamas priemones, tai turėtų būti daroma vietos, regiono ir nacionaliniu 
lygmeniu besivystančiose šalyse. Po 2005 m. sausio mėn. Hyoge (Japonijoje) 
surengtos pasaulinės konferencijos dėl nelaimių mažinimo buvo atnaujintas 
tarptautinių pajėgų telkimas, siekiant parengti veiksmingesnes nelaimių rizikos 
mažinimo ir švelninimo strategijas. ES aiškiai pripažįsta tai ir atitinkamai formuoja 
savo požiūrį: savarankiškai remia vietos pasirengimo veiksmus, pavyzdžiui, EB 
DIPECHO programa; įtraukia šį aspektą į ES humanitarinę ir vystymosi pagalbą, o tą 
atspindi įsipareigojimas ES vystymosi konsensuse remti nelaimių prevenciją ir 
pasirengimą; ir skatina atitinkamas priemones.  

Pasirengimo nelaimėms skatinimas 

ES turėtų: 
 skatinti tarptautines pastangas per Hyogo veiksmų programą, siekdama padidinti 

vietos, regiono ir nacionalinio lygmens pajėgumus įveikti krizę remiantis 
strateginiu planavimu ir veikla; 

 įtraukti nelaimių rizikos mažinimą į humanitarines ir vystymosi operacijas bei 
užtikrinti, kad tinkamas ES finansavimas būtų teikiamas pasirengimo nelaimėms 
ir nelaimių rizikos mažinimo veiksmams;  

 nustatyti bendrą ES politikos požiūrį į šios srities veiklos rėmimą. 

4.2. Pagalbos, atkūrimo ir vystymosi sąsaja 

Šalių atsigavimas ir atstatymas po nelaimės yra svarbiausias uždavinys, todėl reikia 
ne tik skubios pagalbos kritinėje situacijoje, bet ir struktūrinių bei vystymosi 
veiksmų. Nors veiksmingos pagalbos, atkūrimo ir vystymosi sąsajos (PAVS), 
prisidedančios prie skurdo mažinimo, maisto saugos ir tvarios plėtros, būtinybė yra 
pripažintas esminis tikslas11, siekiant tai įgyvendinti, reikia lanksčių ir naujoviškų 
visų pagalbos teikėjų pereinamojo laikotarpio strategijų. Vystymosi ir humanitarinės 
pagalbos teikėjai vis dažniau ir ilgiau veikia kartu, kai humanitarinei pagalbai 
nutraukti reikia skirtingo laikotarpio atsižvelgiant į sektorių arba regioną. Siekiant 
veiksmingesnės pagalbos ir sklandaus pereinamojo laikotarpio, svarbu didinti abipusį 
informuotumą apie skirtingus būdus, priemones ir požiūrius. 2007 m. įdiegtos naujos 
ES finansavimo priemonės, visų pirma vystymosi ir bendradarbiavimo priemonė bei 
stabilumo priemonė, todėl EB turi dar vieną galimybę spręsti PAVS klausimą, 
taikydama politikos junginį valstybėse, atsigaunančiose po krizių, įskaitant ankstyvą 
įsitraukimą į vystymosi programavimą ir priemones, kuriais remiamas ankstyvas 
atsigavimas greta kruopščiai suplanuotų humanitarinės pagalbos nutraukimo 
strategijų, taigi užtikrindama sklandų perėjimą prie labiau struktūrinio pobūdžio 

                                                 
11 Europos konsensusas dėl vystymosi įpareigoja ES susieti pagalbą kritinėje situacijoje, atkūrimą ir 

ilgalaikį vystymąsi.  
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programų. Atsižvelgiant į bendrą ES patirtį, įgytą veikiant šalyse jų pereinamaisiais 
laikotarpiais, galima plėtoti sistemingesnę politiką imantis priemonių PAVS atvejais. 

Sąsajos su kitomis pagalbos priemonėmis stiprinimas  

 ES turėtų dirbdama išvien parengti praktinių požiūrių į PAVS skatinimo 
sistemą, pagrįstą įgyta patirtimi;  

 nustatyti PAVS šalių, kuriose konkrečiu atveju būtų bandoma įgyvendinti 
bendrus ES požiūrius, skaičių; 

 gerinti humanitarinių ir vystymosi agentūrų bei kitų pagalbos teikėjų, ypač 
vietos lygmens ir sudėtingos krizės bei valstybės nestabilumo atvejais, 
bendradarbiavimą. 

5. BENDRIJOS HUMANITARINĖS PAGALBOS ĮGYVENDINIMAS  

EB humanitarinės pagalbos teikimo pagrindas – 1996 m. birželio 20 d. Tarybos 
reglamentas Nr. 1257/96, kuriame numatytas aiškus įgaliojimas teikti pagalbą ir 
apsaugą žmonėms, kurie patiria humanitarinę krizę.  

Komisija siekia didinti visų ES pagalbos priemonių veiksmingumo pridėtinę vertę: 

• pati įgyvendina geros pagalbos teikimą ir skatina kitus tai daryti; 
• skatina kokybišką poreikiais pagrįstą pagalbą, kuri grindžiama ankstesnėse krizėse 

įgyta operatyvine patirtimi; 
• vysto ir skleidžia gerąją patirtį bei sektoriaus gaires;  
• palengvina politinį dialogą ir keitimąsi operatyvine informacija;  
• kaip „besimokančioji“ organizacija siekia nuolat gerinti pagalbos teikimo veiklą ir 

profesionalumą; ir 
• palengvina ES suderintas pastangas, siekdama prisidėti prie veiksmingesnės 

humanitarinės pagalbos, įskaitant PAVS. 

Komisija įsipareigojusi palaikyti ir aukštą pagalbos kokybę, ir savo gebėjimą greitai 
reaguoti. To siekdama ji stiprina pasirengimą prieš kylant krizei, įskaitant situacijų 
vertinimus ir pajėgumų reaguoti tyrimą, taip pat savo greito reagavimo pajėgumą, 
siedama jį su partnerių pajėgumu. Šiomis aplinkybėmis vyksta ECHO generalinio 
direktorato ekspertų tinklo stiprinimas, ir bus sustiprinti 6 regioninių Komisijos 
delegacijų reagavimo į krizę pajėgumai. 

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su asmenimis, įgyvendinančiais 
humanitarinę pagalbą vietoje, turėtų išlaikyti savo, kaip aktyvaus pavyzdinio 
humanitarinės pagalbos teikėjo, vaidmenį per savo humanitarinės pagalbos generalinį 
direktoratą. Ji toliau turi atlikti svarbų vaidmenį, susijusį su humanitarine veikla, 
remdamasi ECHO generalinio direktorato operatyvine patirtimi, pridėtine verte ir 
tarptautiniu pripažinimu. Tai reiškia glaudaus bendradarbiavimo stiprinimą, o tai yra 
ES humanitarinės veiklos pagrindas. Dabar peržiūrimos kai kurios konkrečios 
priemonės, kuriomis siekiama sustiprinti greitą reagavimą ir lankstumą. 
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Bendrijos lygmeniu kai kurios politikos kryptys glaudžiai susijusios su humanitarine 
pagalba ir apima krizės valdymą, maisto saugą, vystymosi politiką, žmogaus teisių ir 
žmonių saugumo skatinimą, visuomenės sveikatą. EB įsipareigojusi užtikrinti, kad 
politikos darna ir papildomumas būtų nuosekliai įgyvendinami taip, kad pagalbos 
teikimas būtų suderintas ir operatyvus. Reikia remtis sąveikomis ir vengti galimos 
painiavos arba veiksmų kartojimo12. 

6. EUROPOS KONSENSUSAS DĖL HUMANITARINĖS PAGALBOS  

Europos Komisija ragina Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Parlamentą: 

 priimti bendrą deklaraciją dėl „Europos konsensuso dėl humanitarinės 
pagalbos“, pagrįstą aktyvaus pagalbos teikimo principais ir požiūriais, 
nurodytais šiame komunikate; 

 vėl patvirtinti ES ir (arba) EB įsipareigojimą suderintai, darniai ir papildomai 
dirbti išvien, siekiant užtikrinti, kad šis konsensusas būtų veiksmingai 
įgyvendintas. 

Remdamasi Europos konsensusu Europos Komisija pasirengusi pasiūlyti konkrečių 
įgyvendinimo priemonių, kurias toliau plėtotų ES, planą. 

Dirbdami išvien dėl Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos ir jo praktinio 
įgyvendinimo, siekiame sustiprinti ES indėlį į pasaulinę humanitarinę pagalbą, 
teikiamą bendradarbiaujant su kitais. Taip vėl patvirtiname įsipareigojimą teikti 
pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia, kaip pagrindinę ES solidarumo išraišką. 

*** 

                                                 
12 Tai suderinama su tikslais, nustatytais 2006 m. bir˛elio 8 d. Komisijos komunikate Europa pasaulyje – 

praktiniai patarimai siekiant didesnės darnos, veiksmingumo ir matomumo, KOM(2006) 278. 
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PRIEDAS 

GLOSARIJUS 

UŽMIRŠTOS KRIZĖS 

EB užmirštų krizių vertinimo metodologijoje „užmirštos krizės“ apibrėžiamos taip: 
tai krizės, kurioms žiniasklaida skyrė nedaug arba visai neskyrė dėmesio ir kurių 
aukos gauna palyginti nedaug arba visai negauna tarptautinės pagalbos. 

GERO HUMANITARINĖS PAGALBOS TEIKIMO INICIATYVA (GHPT) 

GHPT iniciatyva nustato humanitarinės pagalbos teikimo principus ir gerąją patirtį, o 
2003 m. Stokholme ją patvirtino Vokietija, Australija, Belgija, Kanada, Europos 
Komisija, Danija, Jungtinės Valstijos, Suomija, Prancūzija, Airija, Japonija, 
Liuksemburgas, Norvegija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Švedija ir Šveicarija. 
Vėliau prie iniciatyvos, kuria per tarpusavio vertinimą, dialogą ir keitimąsi patirtimi 
siekiama pagerinti gero pagalbos teikimo įgyvendinimą, prisijungė Austrija, Čekija, 
Graikija, Italija, Portugalija ir Ispanija.  

ŽMONIŲ SAUGUMAS 

2005 m. spalio 24 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 60/1 pripažįstama, 
„kad visi asmenys, visų pirma pažeidžiami žmonės, turi teisę gyventi be baimės, teisę 
į poreikių patenkinimą, teisę lygiomis galimybėmis naudotis visomis savo teisėmis ir 
vystyti savo žmoniškąjį potencialą. Tuo tikslu mes įsipareigojame Generalinėje 
Asamblėjoje aptarti ir apibrėžti žmonių saugumo sąvoką“. Poreikių patenkinimas ir 
baimės nebuvimas pabrėžiami, nes siekiama užtikrinti, kad labiausiai pažeidžiami 
turėtų teisę užtikrinti savo pačių saugumą. 

HUMANITARINIAI PRINCIPAI 

Principų apibrėžtis galima rasti Tarptautinio raudonojo kryžiaus, Raudonojo 
pusmėnulio judėjimo ir NGO elgesio kodekse dėl pagalbos nelaimių atveju ir 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 46/182. Jie kyla iš 
pagrindinių Raudonojo kryžiaus principų, visų pirma tai yra I (humaniškumo), II 
(nešališkumo), III (neutralumo) ir IV (nepriklausomumo) principai. 

Humaniškumas 

Humaniškumo principas reiškia, kad su žmonija bus elgiamasi humaniškai visomis 
aplinkybėmis, kai gelbėjamos gyvybės ir palengvinamos kančios, užtikrinant pagarbą 
asmeniui. Tai pagrindinis humanitarinės pagalbos principas. 
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Nešališkumas 

Humanitarinė pagalba turi būti teikiama nešališkai ir neatsižvelgiant į tautybę, rasę, 
religiją arba politinius įsitikinimus. Turi būti atsižvelgiama tik į poreikį. 

Nepriklausomumas 

Humanitarinės agentūros turi rengti ir įgyvendinti savo politikos kryptis 
nepriklausomai nuo (kitų) vyriausybės politikos krypčių ir veiksmų.  

Neutralumas 

Neutralumas reiškia nei vienos kariaujančios pusės nepalaikymą ir nesikišimą į 
politinio, rasinio, religinio arba ideologinio pobūdžio nesutarimus. 

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijos Nr. 46/182 priede pateikti 
humaniškumo, nešališkumo ir neutralumo principai, kurie yra humanitarinės 
pagalbos teikimo gairės.  

HUMANITARINĖ ERDVĖ 

Veiklos erdvė, kuri reikalinga humanitarinės pagalbos teikėjams vietoje, kad jie, 
siekdami suteikti pagalbą ir pasiūlyti apsaugą, turėtų prieigą prie aukų, nesukeldami 
pavojaus pagalbą teikiančių darbuotojų saugai ir saugumui. 

HYOGO VEIKSMŲ PROGRAMA 

2005 m. sausio mėn. pasaulinėje konferencijoje dėl nelaimių mažinimo (surengtoje 
Kobėje, Hyoge, Japonijoje) 168 vyriausybės priėmė 10 metų planą geriau apsaugoti 
pasaulį nuo gamtos pavojų. Hyogo veiksmų programa (HVP) yra pasaulinio lygmens 
projektas dėl nelaimių rizikos mažinimo pastangų kitame dešimtmetyje. Jos tikslas – 
iki 2015 m. žymiai sumažinti dėl nelaimių patirtus nuostolius, skaičiuojamus 
gyvybėmis ir visuomenių bei valstybių socialinėmis, ekonominėmis ir aplinkos 
apsaugos išlaidomis. 

PAVS 

Pagalbos, atkūrimo ir vystymosi sąsaja yra idėja, kuria siekiama užtikrinti, kad 
įvairių dalyvių veiklos pradžios ir pabaigos strategijos ir (arba) priemonių naudojimo 
pradžios ir pabaigos strategijos susijungtų, apimdamos vadinamąsias „pilkas zonas“, 
esančias tarp humanitarinės pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo programų, kad 
neatsirastų pagalbos spragų. Siekiant sėkmingos PAVS, jau anksčiausiuose etapuose 
(ankstyvas atsigavimas) reikia planuoti pagalbą, atsižvelgiant į vėlesnius proceso 
etapus, kai vystymasis derinamas su pagalbos kritinėse situacijose priemonėmis ir 
atkūrimo etapu. 
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OSLO IR KCGI GAIRĖS 

Oslo ir KCGI gairės yra tarptautinės gairės, skirtos užtikrinti, kad išsaugomas 
humanitarinių veiksmų nešališkumas ir neutralumas, kai karinės arba civilinės 
gynybos ištekliai (KCGI) naudojami humanitarinėms operacijoms remti. Pagrindinis 
jų tikslas – nustatyti pagrindinę užsienio karinės ir civilinės gynybos išteklių 
veiksmingumo nustatymo bei gerinimo sistemą tarptautinėse pagalbos operacijose 
nelaimės atveju. 

Oslo gairės susijusios su karinės ir civilinės gynybos išteklių naudojimu, remiant 
Jungtinių Tautų humanitarinius veiksmus stichinių nelaimių atveju. KCGI gairės, 
priešingai, susijusios su karinės ir civilinės gynybos išteklių naudojimu, remiant 
Jungtinių Tautų humanitarinius veiksmus sudėtingų kritinių situacijų atveju (t. y. 
konflikto zonose).  

PAREIGA APSAUGOTI 

2005 m. spalio 24 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 60/1 nustatyta, kad 
„kiekviena konkreti valstybė turi pareigą apsaugoti savo gyventojus nuo genocido, 
karo nusikaltimų, etninio valymo ir nusikaltimų žmoniškumui“. Taip pat numatyta, 
kad „tarptautinė bendrija per Jungtines Tautas taip pat yra įsipareigojusi naudoti 
atitinkamas diplomatines, humanitarines ir kitas taikias priemones pagal Chartijos VI 
ir VII skyrių, siekdama padėti apsaugoti gyventojus nuo genocido, karo nusikaltimų, 
etninio valymo ir nusikaltimų žmoniškumui“. Taip pat daroma nuoroda į Chartijos 
VII skyriaus taikymą, jeigu nepakanka taikių priemonių. 


