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BEVEZETÉS
Ez a jelentés az Unió 2018-as fő tevékenységeit és szakpolitikai eredményeit mutatja be az
Európai Bizottság által megvalósított humanitárius segítségnyújtás területén. A jelentés az
1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet 19. cikke szerint készült.

A 2018-ban támogatott HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI
MŰVELETEK
Az utóbbi évtizedekben a humanitárius válságok egyre összetettebbé és súlyosabbá váltak.
Továbbra is elsősorban konfliktusok következtében merültek fel humanitárius szükségletek, de
természeti katasztrófák miatt szintén sokan szorultak sürgősségi segélyre. 2018-ban több mint
134 millió embernek volt szüksége segítségnyújtásra.
Az EU változatlanul az egyik legnagyobb humanitárius donor: humanitárius és polgári védelmi
segítségnyújtás mozgósítása révén segélyt és támogatást biztosít a legkiszolgáltatottabb
emberek számára. A felmerülő válsághelyzetekre való gyors reagálás azonban a hozzáférési és
biztonsági korlátozások miatt még mindig nehézséget jelent.
Az Európai Bizottság élen járt a válsághelyzetekre adott uniós válaszintézkedésekben: több
mint 1,8 milliárd EUR összértékben finanszírozott humanitárius segítségnyújtási műveleteket
(az ENSZ humanitárius felhívásában szereplő összeg 25,4 milliárd USD volt) kilencvennél is
több országban, kiemelt figyelmet fordítva a konfliktus sújtotta szíriai lakosság és a
szomszédos országokba menekültek támogatására.
Az elvi alapokon nyugvó humanitárius segítségnyújtás és a nemzetközi humanitárius jog
tiszteletben tartása központi jelentőséggel bírt a Bizottság célkitűzéseiben. Az Európai Unió
továbbra is nemzetközi vezető szerepet töltött be azzal, hogy két donorcsoport elnöki tisztjét is
ellátta: az egyik a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának donortámogató csoportja, a másik
pedig a helyes humanitárius segítségnyújtással foglalkozó csoport volt (az utóbbi társelnöki
tisztjét Svájc töltötte be). Ezenkívül 2019 januárjáig a Bizottság látta el „A
veszélyhelyzetekben elkövetett nemi alapú erőszakkal szembeni védelem biztosítására
irányuló cselekvési felhívás” című nemzetközi kezdeményezés elnöki tisztjét. A nemi alapú
erőszak és a szükséghelyzetben lévők oktatása változatlanul kiemelten fontos helyet foglal el
az uniós humanitárius tevékenységekben.
A Bizottság a világszerte terjedő válsághelyzetekre és instabilitásra reagálva az ellenálló
képesség fejlesztésével kapcsolatos munkát folytatott. Ezzel összefüggésben a Bizottság
előrelépést ért el a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztés összekapcsolásának
megvalósítása terén. A Külügyi Fejlesztési Tanács a 2018. szeptemberi nem hivatalos ülésén
jóváhagyta az összekapcsolás béketeremtési elemét, kimondva, hogy az elhúzódó válságokat
„hármas” összekapcsolás (humanitárius segítségnyújtás, fejlesztés és béketeremtés) útján, elvi
alapokon nyugvó humanitárius fellépéssel kell kezelni.
A Bizottság a humanitárius csúcstalálkozón a donorok és az operatív ügynökségek között
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létrejött Nagyszabású egyezségben foglalt kötelezettségvállalásokkal összhangban folytatta a
költséghatékonyság növeléséért végzett munkát. Erre tekintettel a Bizottság a nagy összegű
készpénztámogatások folyósításáról szóló iránymutatást tett közzé annak érdekében, hogy több
finanszírozásban részesüljenek a kedvezményezettek, és kevesebb forrást emésszenek fel az
adminisztratív költségek. Ezzel összefüggésben az Unió folytatta a legnagyobb
készpénzprogramjának, a szükséghelyzeti szociális védőhálónak a bevezetését a törökországi
menekültek körében.

A 2018-ban támogatott fő humanitárius segítségnyújtási műveletek
áttekintése
Az Európai Bizottság világszerte különféle válság- és katasztrófahelyzetekben avatkozott be.
Az alábbiakban bemutatjuk a jelentősebbeket.
Veszélyhelyzet elhárítása
A Bizottság külön veszélyhelyzeti eszköztár használatával gyorsan reagált az újonnan
felmerülő veszélyhelyzetekre és a jelentősen súlyosbodó, fennálló válsághelyzetekre, amelyek
az éves finanszírozási határozat elfogadásakor nem voltak előre láthatók. A veszélyhelyzeti
eszköztár négy eszközből áll: a sürgősségi, nagyléptékű veszélyhelyzet-elhárítási eszköz
(ALERT), a járványügyi eszköz, a kisléptékű reagálási eszköz, valamint a Vöröskereszt és
Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) sürgősségi katasztrófasegélyalapjának (DREF) támogatása.
Az ALERT a járványügyi eszköz gyors, közvetlen finanszírozást biztosít a több mint százezer
embert érintő, hirtelen bekövetkező, nagyléptékű természeti katasztrófák azonnali
elhárításához. Az Európai Unió 2018-ban 8,65 millió EUR-t folyósított a súlyos kenyai,
etiópiai és nigériai árvizek, az indonéziai földrengések és szökőár, valamint a fülöp-szigeteki
trópusi ciklon hatásai elleni védekezés céljából.
A járványügyi eszköz sürgősségi öt járvány kapcsán biztosított finanszírozást, ezek a
következők voltak: Lassa-láz Nigériában, ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban és
kolera Dzsibutiban, Nigerben és Zimbabwéban. A teljes folyósított összeg 2,775 millió EUR
volt.
A kisléptékű reagálási eszközt 2,225 millió EUR összértékben vették igénybe hét katasztrófa
elhárítása céljából a következő országokban: Tonga (trópusi vihar), Nigéria
(menekültmozgalom), Nicaragua (polgári zavargások), Guatemala (vulkánkitörés), Laosz
(gátomlás), Venezuela (árvizek) és Haiti (földrengés).
Az Európai Bizottság emellett a sürgősségi katasztrófasegély-alap egyik fő donora volt,
3,9 millió EUR összeggel járult hozzá 39 művelethez, ami az alap 2018. évi forrásainak
mintegy 25 %-át tette ki.
A szíriai válság
2018-ban már nyolc éve tartott a szíriai válság. Ez idő alatt az offenzívák és a területek feletti
ellenőrzésben bekövetkezett változások miatt több mint 13 millió lakos a lakóhelye
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elhagyására kényszerült, áldozatul esett, vagy hatalmas szenvedésen ment keresztül. A
Bizottság életmentő segítséget nyújtott, főként élelmiszer, gyógyszer, víz és menedék
formájában. A Bizottság intézkedései a Szíriában lévő lakosság és a Libanonba, Jordániába és
Egyiptomba menekült szíriaiak javát is szolgálták. A bizottsági humanitárius segítségnyújtás
összértéke 260 millió EUR volt.
Az Európai Unió ezenkívül részt vett több nemzetközi kezdeményezésben, például a „Szíria és
a térség jövőjének támogatása” című brüsszeli konferencián, a Szíriát támogató nemzetközi
csoport genfi humanitárius munkacsoportjában, az Oslóban és Berlinben tartott vezető
tisztviselői találkozókon, valamint a humanitárius elvek és a nemzetközi humanitárius jog
tiszteletben tartásának előmozdítására irányuló egyéb érdekvédelmi törekvésekben. A brüsszeli
konferencián a Szíriában érintett polgári személyek nehéz helyzetére irányult a figyelem:
2018-ra vonatkozóan 3,5 milliárd EUR összértékben születtek vállalások, a 2019. és 2020.
évre vonatkozó többéves vállalások pedig összesen 2,7 milliárd EUR-t tettek ki.
Törökország
2018 júniusában az Európai Unió a szíriai menekültek támogatása érdekében elfogadta a
törökországi menekülteket támogató uniós eszköz keretösszegének 3 milliárd EUR-val történő
kiegészítését. A második részösszegből 550 millió EUR-t kötöttek le 2018-ban, amelyből
50 millió EUR-t humanitárius segítségnyújtásra, elsősorban védelemre és egészségügyi
ellátásra fordítottak. Ezzel az eszköz keretösszegéből lekötött teljes humanitárius finanszírozás
meghaladta az 1,45 milliárd EUR-t.
Az eszköz kiemelt humanitárius programja, a szükséghelyzeti szociális védőháló továbbra is
1,7 millió kedvezményezett alapvető és védelmi szükségleteit elégítette ki. Ez a program volt a
legnagyobb önálló humanitárius projekt az Európai Unió történetében. A szükséghelyzeti
szociális védőhálóra építve az Unió 2017 elejétől finanszírozta a Feltételes iskoláztatási
készpénztámogatási projektet, 2018 decemberében pedig már 517 000 gyermek rendszeres
iskolalátogatását támogatta.
Nyugat-Balkán
2018-ban főként a Bosznia-Hercegovinában lévő menekültek és migránsok támogatása volt az
uniós humanitárius tevékenységek homlokterében. Helyi közösségek és nemzetközi
szervezetek nyújtottak alapszintű segítséget többek között élelmiszerek, menedék és alapvető
egészségügyi ellátás formájában. Ez a feladat azonban végül meghaladta a kapacitásaikat, így
Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa 2018 májusában az Európai Uniótól kért segítséget.
Az Európai Bizottság 2018-ban humanitárius segítségnyújtás céljából 2 millió EUR-t juttatott,
hogy sürgősségi segélyt biztosítson a menekültek és a migránsok szükségleteinek
kielégítéséhez. A rövid távú segélyt 7,2 millió EUR összegű középtávú válaszintézkedés
egészítette ki.
Ukrajna
A konfliktus immár több mint négy éve tart, így a humanitárius szükségletek 2018-ban is
fennálltak Kelet-Ukrajnában. A konfliktus több mint 4,4 millió embert érintett, közülük
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legalább 3,4 millióan szorultak humanitárius segítségnyújtásra. A korlátozott humanitárius
hozzáférés és a kedvezőtlen politikai és biztonsági fejlemények a humanitárius helyzet
romlásához vezettek. A humanitárius válaszintézkedéseket megnehezítette a konfliktus
nagymértékű átpolitizálódása és a donorok által juttatott finanszírozás csökkenése.
Az Európai Unió és tagállamai változatlanul a legjelentősebb humanitárius donorok közé
tartoztak: összesen 232 millió EUR értékben nyújtottak támogatást. Az Unió továbbra is
életmentő segítséget nyújtott a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévőknek, más kelet-ukrajnai
területeken pedig támogatja a közép- és hosszú távú segítségnyújtásra való zökkenőmentes
áttérést.
A jemeni válság
A világ legsúlyosabb humanitárius válsága Jement sújtja, ahol 22,2 millióan szorultak
segítségnyújtásra 2018-ban. Az országban zajló konfliktus, a nemzetközi humanitárius jog
többszöri megsértése és a gyenge gazdasági helyzet a legkomolyabb élelmiszer-biztonsági
veszélyhelyzetbe torkollott, amely 20 millió lakost érintett. A 2018 júniusában indult hudajdai
offenzíva miatt több mint ötszázezren kényszerültek elhagyni lakóhelyüket, a válsághelyzet
pedig tovább súlyosbodott. Ezenkívül a kolerajárvány is tovább tombolt Jemenben.
2018 folyamán a Bizottság fokozta a válságra adott válaszintézkedéseit azzal, hogy
127,5 millió EUR összegben életmentő segítséget nyújtott több mint 14 millió, kiszolgáltatott
helyzetben lévő lakosnak.
Regionális válság Maliban
A fegyveres konfliktus és az erőszak kiéleződött, és a szomszédos országokra, nevezetesen
Burkina Fasóra, Mauritániára és Nigerre is átterjedt. Mintegy 390 000 lakos kényszerült
elhagyni lakóhelyét. Ennek következtében megnövekedtek a humanitárius szükségletek, a
hozzáférés pedig továbbra is nehézségekbe ütközött.
A Bizottság 2018-ban 61 millió EUR összegben nyújtott humanitárius segélyt, amelyet főként
egészségügyi ellátásra és táplálkozásra fordítottak, és az ország északi részén található
egészségügyi körzetek 80 %-át sikerült vele elérni. Összesen mintegy 160 000, kiszolgáltatott
helyzetben lévő lakos kapott sürgősségi élelmezési segélyt. Több mint 124 000, súlyos, akut
alultápláltságban szenvedő, öt éven aluli gyermek életmentő táplálkozási segélyben, több ezer
gyermek pedig a Mali északi és középső részén biztosított szükséghelyzeti oktatásban
részesült. A Bizottság ezenkívül a Burkina Fasóban és Nigerben lévő, több mint 140 000 mali
menekültnek élelmezési segélyt nyújtott, a Mauritániában lévő mali menekülteknek pedig
élelmezési segélyt és szükséghelyzeti oktatást biztosított.
Száhel-övezeti válság
Sok éve nem volt annyira súlyos az élelmezési és táplálkozási válság a Száhel-övezetben, mint
2018-ban. A konfliktus elharapódzása és földművelési-állattenyésztési válság kialakulása
tovább rontotta az egyre kiszolgáltatottabb helyzetben lévő lakosság eleve bonyolult
körülményeit.
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A Bizottság 272,9 millió EUR összértékben nyújtott szükséghelyzeti segélyt a különböző
érintett országoknak. Több mint 1,1 millió, kiszolgáltatott helyzetben lévő lakos élelmezési
segélyben, több mint 450 000, súlyos, akut alultápláltságban szenvedő gyermek pedig
életmentő kezelésben részesült. Az Európai Unió tevékenyen közreműködött a humanitárius
segítségnyújtás és a fejlesztés összekapcsolásának megvalósításában azzal, hogy erősítette az
érintett lakosság ellenálló képességét, mérsékelte a humanitárius szükségleteket, valamint
kezelte az élelmiszer-ellátás bizonytalanság és az akut alultápláltság kiváltó okait.
Válság a Csád-tó medencéjében
A konfliktus és az erőszak 2018-ban is súlyos hatással volt a térségben élő 17 millió ember
életére. Több mint 2,7 millió lakos, köztük 1,5 millió gyermek kényszerült lakóhelyét
elhagyni, és az ország más részeire vagy a szomszédos országokba menekülni. Továbbra is
kritikus problémát jelentett az élelmiszer-ellátás súlyos bizonytalansága és az akut
alultápláltság: 3 millió lakos élelmezésbiztonsága került komoly veszélybe.
A Bizottság az érintett országokban felmerült különféle humanitárius szükségletekre reagálva
több mint 105 millió EUR-t különített el. Jelentős összegeket fordítottak élelmezési segélyre,
alapvető egészségügyi ellátásra, a víz és a megfelelő higiénés körülmények biztosítására, a
belső menekültek, a menekültek és a kiszolgáltatott helyzetben lévő befogadó közösségek
menedékkel és háztartási cikkekkel való ellátására. A Csád-tó térségével foglalkozó,
2018. szeptemberi berlini konferencia lehetőséget kínált a Csád-tó környéki országok
támogatása iránti nemzetközi kötelezettségvállalás megújítására. Az Európai Unió ezután
bejelentette, hogy 138 millió EUR összegben biztosít finanszírozást együttes humanitárius és
fejlesztési segély nyújtásához.
Regionális válság a Közép-afrikai Köztársaságban
A helyzet tovább romlott és a szomszédos országokra is egyre inkább átterjedt. Kiéleződtek a
fegyveres csoportok közötti harcok, és felerősödtek a humanitárius szakemberek elleni
támadások. A Közép-afrikai Köztársaság lakosságának több mint fele (mintegy 2,5 millió fő)
szorult humanitárius segítségnyújtásra. Közel kétmillió lakost sújtott az élelmiszer-ellátás
súlyos bizonytalansága, a lakosság kétharmadának pedig nem volt lehetősége alapvető
egészségügyi ellátást igénybe venni. Megközelítőleg minden negyedik állampolgár kényszerült
elhagyni lakóhelyét, és az ország más részeire vagy a szomszédos országokba (Kamerunba,
Csádba és a Kongói Demokratikus Köztársaságba) menekülni.
A Bizottság a válsághelyzetre reagálva 33 millió EUR-t különített el humanitárius
segítségnyújtásra. Ennek keretében szükséghelyzeti támogatást nyújtott a Közép-afrikai
Köztársaság konfliktus sújtotta lakosságának, valamint a szomszédos országokba
menekülteknek.
Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)
A humanitárius helyzet tovább romlott, mivel a lakosság az elhúzódó konfliktus, a kényszerű
lakóhelyelhagyás és a bizonytalan politikai körülmények hatásait is elszenvedte.
2018 augusztusában jelentették be a tizedik, eddigi legsúlyosabb ebolajárvány kitörését a
Kongói Demokratikus Köztársaságban. Első alkalommal fordult elő konfliktus sújtotta
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térségben, ami megnehezítette a reagálást, mivel a közösség erőszakos módon ellenállt, és
nagy volt a járvány regionális terjedésének kockázata. Ezenkívül a Kongói Demokratikus
Köztársaság több mint 13 millió lakosának élelmezésbiztonsága került veszélybe, vagyis
kétszer annyi lakosnak mint 2017-ben. Az elmúlt években mintegy 4,5 millióan kényszerültek
lakóhelyük elhagyására, és további 800 000 kongói menekült a szomszédos országokba.
Az Unió több mint 80 millió EUR összegben finanszírozott elsősorban életmentő
segítségnyújtást és humanitárius légi szolgálattal biztosított logisztikai támogatást. Az
ebolajárvánnyal szembeni válaszintézkedések terén az Unió szakismeretek átadása, logisztikai
támogatás és finanszírozási műveletek révén szorosan együttműködik a Kongói Demokratikus
Köztársaság kormányával és a kulcsfontosságú partnerekkel, valamint a szomszédos
országokkal is.
Szomália
A súlyos aszály és az elhúzódó fegyveres konfliktus miatt továbbra is jelentős humanitárius
szükségletek merültek fel. Az élelmezésbiztonsági és táplálkozási helyzet változatlanul
kritikus volt: a lakosság fele, 6,2 millió fő szorult humanitárius segítségnyújtásra. Ebből
2,6 millió belső menekült túlzsúfolt településeken él és védelmi kockázatoknak van kitéve,
közülük pedig 300 000 főt városi területeken lévő, állami tulajdonú ingatlanokból lakoltattak
ki.
Az Unió által elkülönített 89 millió EUR összegből a partnerek életmentő segítséget
nyújthattak készpénz, egészségügyi és táplálkozási ellátás, menedék, víz és megfelelő higiénés
körülmények biztosítása, valamint higiéniai segítségnyújtás formájában. A humanitárius
segítségnyújtásnak és a kedvező esőzéseknek köszönhetően 2017 és 2018 között 54 %-kal
csökkent azoknak a lakosoknak a száma, akiknek komoly veszélyben volt az
élelmezésbiztonsága. A fejlesztési donorokkal együttműködésben kezdeményezések indultak a
veszélyhelyzet-elhárítási intézkedésekről a sokkhatásokra reagálni képes, kiszámítható
biztonsági hálóra való áttérés érdekében. A humanitárius helyzet változatlanul bizonytalan
volt, a szükségletek pedig meghaladták a két évvel korábbi, válsághelyzet előtti szintet.
Etiópia
Az etnikumok közötti erőszak következtében a belső menekültek száma 2017 óta elérte a
hárommilliót. A nyitott kapuk politikáját folytató Etiópia a legtöbb menekültet befogadó
országok közé tartozott Afrikában: több mint 900 000 dél-szudáni, szomáliai és eritreai
menekült előtt nyitotta meg határait. A humanitárius szereplők aggályaiknak adtak hangot
amiatt, hogy az újonnan érkezők nem kapnak megfelelő segítséget, ami kiugróan magas
alultápláltsági mutatókat eredményezett.
2018-ban a Bizottság 63 millió EUR összeggel járult hozzá a válsággal érintettek
szükségleteinek kielégítéséhez Etiópiában. Az Unió partnerei közreműködésével élelmiszerrel,
menedékkel, alapvető háztartási cikkekkel, az alultápláltság kezelésével, valamint a víz és a
megfelelő higiénés körülmények biztosításával segítette a dél-szudáni és eritreai menekülteket.
A finanszírozás legnagyobb részét az erőszak, valamint otthonaik és megélhetésük tönkretétele
elől menekülni kényszerülő belső menekültekre fordították.
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Szudán
A 2018 elején kitört társadalmi-gazdasági válság következtében megromlott a humanitárius
helyzet. Főként az élelmiszerhez jutás és az egészségügyi ellátás igénybevétele vált nehézzé,
ami a negatív alkalmazkodási mechanizmusokkal együtt szintén növelte a védelmi
szükségleteket. Már a betakarítási időszakban is sokan szembesültek az élelmiszer-ellátás
bizonytalanságával, a szűkös időszakban pedig még súlyosabbá váltak a körülmények:
megközelítőleg hatmillióan kerültek fokozottan kiszolgáltatott helyzetbe, és súlyos, akut
alultápláltságuk is kritikus problémává vált. A készpénzhez jutás korlátozásának szigorítása
további megszorításokat eredményezett.
A Szudánban növekvő humanitárius szükségletek kezelése érdekében a Bizottság
41 millió EUR-t mozgósított, hogy támogassa a legsürgetőbb szükségletek kielégítését.
Venezuela
A társadalmi-gazdasági és a politikai válság miatt romlottak a lakosság életkörülményei. A
gyógyszerhiány és az egészségügyi rendszer kapacitásának drasztikus csökkenése együttesen
azt eredményezte, hogy egyre többen nem részesültek kezelésben. A megelőzési programok
megszűnése, a higiénés körülmények romlása és az átoltottság csökkenése következtében több
betegségből súlyos járvány alakult ki. Az alultápláltsági mutatók sok területen meghaladták a
veszélyhelyzeti küszöbértékeket. Az emberölés és az erőszak mutatói világviszonylatban még
mindig a legmagasabbak közé tartoztak. 2018 végéig több mint 3,2 millióan távoztak az
országból elsősorban Kolumbiába, Peruba, Ecuadorba és Brazíliába.
Az Európai Unió összesen 32 millió EUR-t különített el főként egészségügyi és táplálkozási
szolgáltatások nyújtására, víz és megfelelő higiénés körülmények biztosítására, védelemre, a
szükséghelyzetben lévők oktatására, valamint a befogadó közösségek támogatására. Ebből az
összegből 7 millió EUR-t az Európai Fejlesztési Alap keretnek növelésére fordítottak a sürgető
humanitárius szükségletek kielégítésének támogatása érdekében.
Kolumbia
A humanitárius szükségletek növekedtek, a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartása
megkérdőjeleződött, a fegyveres csoportok által polgári személyek ellen elkövetett erőszak
pedig lakóhelyelhagyást idézett elő. 2018-ban több mint százötvenezren hagyták el
lakóhelyüket, egymillióan pedig elzárást vagy a mozgásszabadságuk korlátozását szenvedték
el. A szomszédos országok az év végéig mintegy háromszázezer kolumbiai menekültet
fogadtak be. Ezzel egyidejűleg voltak, akik a venezuelai válság súlyosbodása miatt
Kolumbiába menekültek. Az országban emellett számos természeti katasztrófa is pusztított, a
konfliktus sújtotta területekre pedig csak korlátozottan tudtak eljutni a sürgősségi
segélyszolgálatok.
A Bizottság 8,56 millió EUR-t különített el a konfliktus sújtotta lakosság megsegítésére és a
katasztrófavédelmi felkészültségi kapacitás megerősítésére. A segítségnyújtás a következő
területekre terjedt ki: védelem, egészségügyi ellátás, víz és megfelelő higiénés körülmények
biztosítása a veszélyeztetett csoport számára, a szükséghelyzetben lévők oktatása, valamint
katasztrófavédelmi felkészültség.
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Haiti
Haitin az év folyamán kritikussá vált az élelmiszer-ellátás bizonytalansága: több mint
1,3 millió lakost érintett a súlyos élelmezési válság. Az akut alultápláltság még mindig gyakori
volt az öt éven aluli gyermekek körében, és több helyen meghaladta az Egészségügyi
Világszervezet által meghatározott vészhelyzeti szintet. A Matthew hurrikán után több mint
két évvel a száznegyvenezret is meghaladta azoknak a háztartásoknak a száma, ahol nem állt
rendelkezésre földrengésálló menedék, és nem volt biztosított a víz és a megfelelő higiénés
körülmények.
2018-ban az Európai Unió 12 millió EUR összeggel finanszírozta az élelmiszer-ellátás súlyos
bizonytalanságának kezelését és a humanitárius műveletek összehangolásának támogatását.
Ezenkívül 3,4 millió EUR-t fordított katasztrófavédelmi felkészültségi kezdeményezésekre,
gyorsreagálási kapacitások támogatására, a katasztrófákkal szemben ellenálló menedékhelyek
építésének technikáira, valamint az aszályra való felkészültségre. Az Unió emellett az októberi
földrengésre reagálva 0,2 millió EUR értékben biztosított nem élelmiszer jellegű cikkeket.
Afganisztán
Az immár 18 éve zajló konfliktus következtében egyre nőtt a polgári áldozatok száma, és
újabb lakóhelyelhagyási hullám indult. Az országban emellett súlyos aszály pusztított, komoly
hatást gyakorolva a mezőgazdasági termelésre, ami több mint 13 millió lakost érintett. A
600 000 új belső menekült, valamint a 2018-ban Iránból és Pakisztánból hazatérő mintegy
820 000 (okmányokkal rendelkező és nem rendelkező) menekült közül sokan szorultak
segítségre. Megközelítőleg 13,5 millió lakos számára volt bizonytalan az élelmiszer-ellátás,
tehát hatmillióval többnek, mint az előző évben.
Az Unió a nehéz biztonsági körülmények ellenére továbbra is életmentő segítséget nyújtott a
más szereplők által nem támogatott területeken. 2018-ban 46 millió EUR-t különített el
segélyműveletek támogatására.
Rohindzsa válság
A 2017. évi tömeges lakóhelyelhagyás után közel egymillió hontalan menekült lakott 2018ban Banglades Cox's Bazar nevű városában. Többségük rendkívül zsúfolt óriástáborban élt,
szabad mozgás és megélhetési lehetőségek hiányában pedig kizárólag humanitárius
segítségnyújtásra támaszkodott. A lakóhelyüket elhagyó mianmariakkal szinte
megháromszorozódott Cox’s Bazar összlakossága, ami feszültségeket idézett elő a helyi
közösségekben.
Az Európai Unió alapvető egészségügyi ellátás, víz és megfelelő higiénés körülmények
biztosítása, menedék, élelmezés, védelem, pszichológiai támogatás és katasztrófakockázatcsökkentési segítségnyújtás formájában, összesen 46 millió EUR értékben nyújtott
humanitárius segélyt a válság rendezéséhez Bangladesben és Mianmarban.
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Horizontális prioritások
A szükséghelyzetben lévők oktatása
2018-ban az Európai Bizottság humanitárius költségvetésének 8,5 %-át fordította a
szükséghelyzetben lévők oktatására 34 országban (91,6 millió EUR összegben), ami
meghaladta az előző évi 8 %-os célértéket. A Bizottság emellett 2018-ban a Szükséghelyzeti
Támogatási Eszközből származó 1,4 millió EUR összeggel finanszírozta a szükséghelyzetben
lévők oktatását Görögországban. A szükséghelyzetben lévők oktatásához nyújtott segítség
révén 1,25 millió kedvezményezett részesülhetett biztonságos és színvonalas oktatásban a
legkiszolgáltatottabb helyzetekben is.
A Bizottság 2018 májusában közleményt fogadott el a szükséghelyzetben és elhúzódó
válságokban megvalósítandó oktatásról1. Az új szakpolitikai kerettel az Európai Unió a
humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztés összekapcsolására épülő holisztikus és
összehangolt megközelítés és egyértelmű stratégiai prioritások alapján, kiszámíthatóbban,
rugalmasabban és hatékonyabban használhatja fel az erőforrásokat. Az uniós tagállamok a
2018 novemberében elfogadott tanácsi következtetésekkel2 hagyták jóvá a szakpolitikai
keretet.
Pénzbeli támogatás
A készpénztámogatások gyakran eredményesebb és költséghatékonyabb megoldásnak
bizonyulnak, mint a segítségnyújtás más formái, ahogy azt a nemzetközi közösség a
humanitárius csúcstalálkozón és a Nagyszabású egyezségben is elismerték, és a
készpénztámogatásokról szóló, 2017. novemberi iránymutatás is megerősítette. A
kedvezményezettek alacsonyabb ügyleti költségekkel, közvetlenül részesíthetők segítségben,
amellyel jó ár-érték arány mellett a lehető legnagyobb hatás érhető el. Ezenkívül a
készpénztámogatások a helyi piacok számára is előnyösek, és megalapozzák a közösségek
talpra állását és ellenálló képességének kialakulását.
Az Európai Bizottság minden lehetőséget megragadott arra, hogy fokozza a készpénz
használatát, amely a törökországi, görögországi, szomáliai, libanoni, jordániai, afganisztáni és
iraki műveletekben egyaránt sikeresnek bizonyult.
Innováció és a magánszektor bevonása
A Bizottság 2018-ban bekapcsolódott a humanitárius innovációval és a magánszektor
bevonásával kapcsolatos nemzetközi vitába, amely különösen a Világgazdasági Fórum éves
ülésén, a Gazdasági és Szociális Tanács humanitárius ügyekkel foglalkozó ülésszakán,
valamint az ENSZ-közgyűlésen zajlott.

1

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szükséghelyzetben és elhúzódó
válságokban megvalósítandó oktatásról (COM(2018) 304 final, 2018.5.18.).
2
A Tanács következtetései a szükséghelyzetekben és elhúzódó válságokban megvalósítandó oktatásról
(12817/18, 2018. november 26.).
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A Bizottság továbbra is támogatta az uniós kutatási és innovációs programok kínálta
lehetőségek kiaknázására épülő, innovatív megközelítések kidolgozását. Például az Európai
Innovációs Tanács három, a humanitárius ágazathoz közvetlenül kapcsolódó Horizont 2020
díjat is felajánlott 2018-ban a következő területeken: humanitárius segítségnyújtási célú,
megfizethető csúcstechnológia, korai járvány-előrejelzés és a társadalom javát szolgáló
blokkláncok.
Uniós vezető szerep a veszélyhelyzetekben elkövetett nemi alapú erőszakkal szembeni
védelem biztosítására irányuló cselekvési felhívásban
2017 júniusától 2018 decemberéig a Bizottság látta el „A veszélyhelyzetekben elkövetett nemi
alapú erőszakkal szembeni védelem biztosítására irányuló cselekvési felhívás” című
nemzetközi humanitárius kezdeményezés elnöki tisztjét. Összesen 82 partner (államok,
donorok, nemzetközi szervezetek és nem kormányzati szervezetek) vesz részt ebben a
nemzetközi kezdeményezésben, amelynek célja változás előidézése és az elszámoltathatóság
előmozdítása a humanitárius rendszerben azért, hogy a nemi alapú erőszak már a válság korai
időszakában kezelhető legyen. A Bizottság az indulástól kezdve (2013-tól) tevékenyen
közreműködik a kezdeményezésben, 2017 júniusában pedig a nemzetközi vezetője lett.
Az Európai Bizottság 2017-ben és 2018-ban mintegy 62 millió EUR-t különített el
humanitárius segítségnyújtásra a szexuális és nemi alapú erőszak világszintű megelőzése és
kezelése érdekében.
ECHO Flight (Afrika) és a humanitárius légi szállítási szolgálatok támogatása
A humanitárius légi szolgálatok nélkülözhetetlenek a rászorulók eléréséhez, különösen akkor,
ha az infrastruktúra megbízhatatlan. A humanitárius légi szolgálatok a humanitárius
szállítmányok és szakemberek szállítása mellett egészségügyi és biztonsági evakuálást is
végeznek.
A Bizottság saját humanitárius légi szolgálatot üzemeltet (ECHO Flight), amelynek Kenyában,
Ugandában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Maliban vannak csomópontjai. A
szolgálat hat légi járművével több mint 250 projektben támogatta a humanitárius személyzetet,
valamint humanitárius szervezeteknél dolgozó 26 176 munkatársat és megközelítőleg
230 tonna rakományt szállított 2018-ban. Az ECHO Flight költségvetése 14,6 millió EUR volt,
és a szolgálat díjmentesen állt a partnerek és humanitárius szervezetek rendelkezésére.
A Bizottság emellett más nonprofit humanitárius légi szolgálatokat is támogatott. 2018-ban
24,5 millió EUR-val járult hozzá az Élelmezési Világprogram és az ENSZ humanitárius légi
szolgálatának üzemeltetéséhez, és 750 000 EUR-val a Mission Aviation Fellowship
afganisztáni műveleteinek finanszírozásához.

A 2018-ban lezárult értékelések összefoglalása
A 2012 és 2016 közötti uniós humanitárius segítségnyújtás átfogó értékelése
Az értékelés azzal a megállapítással zárult, hogy az Európai Unió elvi alapokon álló, a
szükségletekre összpontosító donor, amely a partnerségekre vonatkozó megközelítése, a
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helyszíni hálózatai és a humanitárius rendszer alakításában való közreműködése szempontjából
sajátos jellemzőkkel rendelkezik. A költségvetési juttatások a célnépesség szükségleteinek
kielégítéséhez és a humanitárius segítségnyújtási célok eléréséhez megfelelőnek bizonyultak,
és a szükségletek átfogó és megalapozott értékelésén alapultak. Az értékelés szerint az
intézkedések általában véve költséghatékonyak voltak.
A következő területeken van szükség fejlődésre: a programozásra nagyobb hangsúlyt fektető
megközelítés kialakítása az Unió és partnerei közötti partnerségek terén; a helyi végrehajtó
partnerek fokozott bevonása; a sikeres innovatív megközelítések és a pontosabb jelentéstétel
kiterjesztése; szinergiák előmozdítása a polgári védelmi tevékenységekkel; valamint az Unió
stratégiai irányvonalai mögött meghúzódó elvi megfontolások jobb kommunikálása.

A 2013 és 2017 közötti uniós polgári védelmi és humanitárius fellépés keretében végzett
humanitárius logisztikai tevékenységek értékelése
Az értékelés a Bizottság humanitárius légi szolgálatokra fordított beruházásaira, a
humanitárius logisztikai rendszerek fejlesztését célzó kezdeményezésekre, valamint a
bizottsági projektek logisztikai elemeinek finanszírozására terjedt ki. Azzal a következtetéssel
zárult, hogy a Bizottság logisztikai csomópontokra és oktatásra fordított beruházásai, valamint
a nemzetközi logisztikai klaszter kialakításához nyújtott bizottsági támogatás egyaránt tartós
előnyökkel járt. Ezenkívül továbbra is kiemelten fontos a légi szolgálatoknak nyújtott
támogatás.
Az értékelés ajánlása szerint kívánatos, hogy a Bizottság humanitárius logisztikai politikát
dolgozzon ki és nagyobb figyelmet fordítson a logisztikára a partnerségi megállapodásokban, a
válságértékelés során és a tervezési eszközök esetében. Az értékelés emellett javaslatokat
tartalmazott a logisztika terén betöltött vezető szerep erősítésére és más humanitárius
szereplőkkel való együttműködésre a hatékonyság növelése és az eredmények javítása
érdekében.
Az afrikai Nagy-tavak régiójában 2013 és 2017 között végrehajtott uniós humanitárius
segítségnyújtási beavatkozás értékelése
Az értékelés tárgyát az afrikai Nagy-tavak régiójában 2013 és 2017 között végrehajtott uniós
humanitárius segítségnyújtási beavatkozások képezték. A költségvetési juttatások nem voltak
arányosak a régióban egyre növekvő szükségletekkel, ami arra utalt, hogy a Bizottságnak az
alapvető feladatra, vagyis az életmentésre kellett korlátoznia a beavatkozásait. Mindazonáltal a
Bizottság az elfogadott stratégiát az átalakuló szükségletekhez igazította, nagyfokú koherenciát
ért el az intézkedések között, és kulcsszerepet töltött be a régió humanitárius koordinációs
struktúráiban.
Az értékelés kiemelt bizonyos tényezőket, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az Európai
Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága hatékonyan
folytatta tevékenységét, ilyenek voltak például a szigorú ellenőrzési eljárások. Fejlődési
lehetőségek az „újrapályázási” eljárások (vagyis a végrehajtó partnereknek nyújtott
támogatásoknak bizonyos intézkedés folytatása céljából történő megújítása), illetve a többéves
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projektek kapcsán vetődtek fel.

2018. évi költségvetés
1. A Bizottság által a humanitárius segítségnyújtás terén kötött finanszírozási megállapodások
jegyzéke3:
az Európai Unió által nyújtott humanitárius segélyekről szóló megállapodások a pénzügyi
átláthatósági rendszer honlapján találhatók.
2. A 2018. évi humanitárius segítségnyújtási költségvetés végrehajtása

A 2018. ÉVI UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
A tagállamoktól származó külső címzett bevételek nélkül
Régió/ország
Afrika

Összeg

%
651

Szudán és Dél-Szudán

86

Közép-afrikai Köztársaság

95

Nagy-tavak régió

70

Afrika szarva
Dél-Afrika, Indiai-óceán

200
11

Nyugat-Afrika

160

Észak-Afrika

19

Afrika

10

Közel-Kelet és keleti szomszédság

552

Közel-Kelet

474

Keleti szomszédság
Ázsia, Csendes-óceán

116
57

Délkelet-Ázsia és a Csendes-óceán

59

Latin-Amerika, Karib-térség

73

Latin-Amerika

52

Karib-tengeri térség

21

Ideértve az érintett partnerszervezetek nevét is.

13

32 %

79

Délnyugat- és Közép-Ázsia

3

37 %

7%

4%

Világszintű katasztrófák

36

2%

Polgári védelem

41

2%

Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest

19

1%

199

11 %

67

4%

1,753

100 %

Unión belüli szükséghelyzeti támogatás
Kiegészítő műveletek és támogatás
ÖSSZESEN

millió EUR

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK
• Az Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek
Főigazgatóságáról (DG ECHO) a következő címen található általános tájékoztatás:
http://ec.europa.eu/echo/en
• Az Európai Bizottság 2018. évi humanitárius segítségnyújtási tevékenységére
vonatkozó pénzügyi információ:
https://ec.europa.eu/echo/financing-decisions-hips-2018_en
• Az előző évek műveleteiről a következő címen található tájékoztatás:
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm
• 2018. évi éves tevékenységi jelentés, DG ECHO:
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2018european-civil-protection-and-humanitarian-aid-operations-echo_en
• 2018. 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 vonatkozó adatok: https://webgate.ec.europa.eu/hac/

A 2014. évi partnerségi keretmegállapodást aláíró partnerek jegyzéke
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/weblistpartners.pdf
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