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HUMANITÁRNÍ POMOC

Humanitární pomoc je specifickou oblastí vnější činnosti EU. Reaguje na potřeby v případě
katastrof způsobených člověkem nebo přírodních pohrom. Generální ředitelství Evropské
komise pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO) poskytuje
prostředky na záchranné operace a koordinuje politiky a činnosti členských států. Parlament
a Rada EU se jako spolutvůrci právních předpisů podílejí na tvorbě politiky v oblasti
humanitární pomoci EU a účastní se celosvětové diskuse na téma účinnější humanitární
činnosti.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Právní základ pro humanitární pomoc poskytuje článek 214 Smlouvy o fungování Evropské unie
(SFEU). Před Lisabonskou smlouvou byl právním základem článek 179 Smlouvy o založení
Evropského společenství.
Právním základem pro zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci je čl.
214 odst. 5.
Článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) stanoví zásady pro veškerou vnější činnost EU (čl.
21 odst. 2 písm. g) upravuje humanitární činnost).

REGULAČNÍ A POLITICKÝ RÁMEC

Podrobná ustanovení a pravidla pro poskytování humanitární pomoci, včetně příslušných
finančních nástrojů, jsou obsažena v nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996
o humanitární pomoci. Při revizi ostatních nástrojů v rámci přípravy víceletého finančního
rámce na období 2007–2013 nebylo toto nařízení změněno. Na období 2014–2020 bylo na
nástroj humanitární pomoci vyčleněno 6,62 miliardy EUR.
Celkový rámec politiky humanitární pomoci je popsán v dokumentu „Evropský konsensus
o humanitární pomoci“ (z roku 2007), který podepsaly tři orgány EU (Komise, Rada
a Parlament). Konsensus stanovuje společnou vizi EU a společné politické cíle a zásady pro
celou řadu témat, k nimž patří: mezinárodní humanitární spolupráce; řádné dárcovství; snižování
rizika a připravenost na ně; civilní ochrana; a civilní a vojenské vztahy. Konsensus rovněž
opětovně potvrzuje čtyři humanitární zásady: lidskost, neutralitu, nestrannost a nezávislost. Text
zajišťuje koordinovanější a soudržnější přístup k poskytování pomoci a propojení humanitární
a rozvojové pomoci tak, aby mohla EU účinněji reagovat na narůstající potřeby. Platnost akčního
plánu pro provádění konsensu vypršela v roce 2013 a nový 18měsíční prováděcí plán byl
dokončen v listopadu 2015.
V roce 2017 Komise zahájila hodnocení své politiky humanitární pomoci za posledních pět let
s cílem posoudit dopad již podniknutých reformních kroků a dále vylepšit svůj přístup k této
politice. Jeho výsledky se očekávají do konce roku 2017.
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ECHO

A. Přehled a dopad
EU je předním světovým dárcem humanitární pomoci. Poskytuje významnou část
celosvětových finančních prostředků přidělovaných v nouzových situacích obětem přírodních
i člověkem způsobených katastrof. Část těchto finančních prostředků pochází přímo od
členských států, avšak významný příspěvek je poskytován i z rozpočtu EU. V roce 1992 byl
zřízen Úřad Evropského společenství pro humanitární pomoc (ECHO) jakožto ústřední subjekt
pro poskytování evropské humanitární pomoci a její koordinaci. V roce 2004 se tento úřad stal
generálním ředitelstvím (GŘ) Evropské komise, avšak zachoval si svůj starší zkrácený název.
V zájmu zajištění lepší koordinace a reakce na katastrofy v rámci EU i mimo ni zahrnuje jeho
mandát od roku 2010 také civilní ochranu. V současné době je komisařem pro humanitární
pomoc a řešení krizí Christos Stylianides a od 24. října 2014 je koordinátorem EU pro boj proti
viru ebola.
V průběhu let se ECHO rozrůstalo: více než 340 pracovníků působí v ústředí v Bruselu
a doplňuje je rozsáhlá síť více než 465 odborníků a místních pracovníků ve 48 místních
kancelářích. ECHO neprovádí humanitární pomoc jako takovou, nýbrž financuje operace
prováděné jeho partnery. Hlavním úkolem ECHO je poskytovat finanční prostředky, ověřovat,
zda jsou řádně spravovány a zajistit, aby se zboží a služby poskytované jeho partnery dostaly
efektivně a rychle k postiženému obyvatelstvu a aby odpovídaly skutečným potřebám.
Po propuknutí přírodní katastrofy nebo jiné události vyžadující humanitární pomoc provedou
odborníci ECHO počáteční posouzení situace na místě. Na základě tohoto posouzení jsou
poté urychleně uvolněny finanční prostředky. Toto je „přístup vycházející z potřeb“, jenž
činnost ECHO charakterizuje. Pomoc je poskytována prostřednictvím více než 200 partnerů
– včetně agentur OSN, nevládních a mezinárodních organizací, jako je např. Mezinárodní
hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce –, se kterými ECHO podepsalo ex-ante smluvní
dohody. Struktura ECHO zajišťuje, že jsou finanční prostředky používány transparentním
způsobem a že za ně partneři nesou odpovědnost. V roce 2015 bylo 47 % finančních prostředků
ECHO vynaloženo nevládními organizacemi, 39 % agenturami OSN a 13 % mezinárodními
organizacemi. 1% připadlo na letadla, která si ECHO pronajalo, a na podporu univerzitní sítě
humanitární pomoci (NOHA).
V roce 2015 přidělilo ECHO 1,5 miliardy EUR na humanitární pomoc a civilní ochranu
určenou více než 134 milionům osob ve více než 80 zemích. Tato částka představuje největší
humanitární rozpočet, který kdy Komise vynaložila, a jeho cílem bylo reagovat na výjimečně
vysoké potřeby na celém světě, jež byly na prvním místě způsobeny několika vleklými konflikty
a rekordním počtem násilně vysídlených osob, který na celém světě dosáhl více než 60 milionů
osob. Humanitární pomoc z rozpočtu EU a od členských států představuje 1,4 miliardu EUR
ze 3 miliard, které byly přislíbeny jakožto součást nástroje pro uprchlíky v Turecku. Mezi
financovanými činnostmi je program nouzové záchranné sociální sítě, největší humanitární
program EU všech dob s počátečním rozpočtem 348 milionů EUR, jenž k únoru 2017 poskytl
pomoc 250 000 lidí a usiluje o to, aby ke konci roku pomohl milionu lidí.
V posledních letech byl původní humanitární rozpočet pravidelně zvyšován dodatečnými
převody, především z rezervy EU na pomoc při mimořádných událostech a prostřednictvím
přesunů prostředků z jiných rozpočtových položek, jakož i z Evropského rozvojového fondu.
V roce 2015 bylo 42% finančních prostředků ECHO přiděleno Africe, 35% Blízkému východu
a sousedním evropským zemím, 8% Asii a Tichomoří, 4% Latinské Americe a Karibiku,
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3% na katastrofy na celém světě, 4% na civilní ochranu, 0,4% na iniciativu Humanitární
dobrovolníci EU a 5% na doplňkové operace. Významná humanitární pomoc pokračovala
v Sýrii a sousedních zemích, Iráku, oblasti Sahelu, Středoafrické republice, Jižním Súdánu,
Jemenu a na Ukrajině. Nové nouzové situace, jež vyžadují pomoc ze strany EU, zahrnovaly
krizi spojenou s jevem El Niño, která postihla části Afriky, Karibik a Střední a Jižní Ameriku,
jakož i zemětřesení, které zasáhlo Nepál v dubnu 2015. EU se rovněž nepřestává zaměřovat na
„opomíjené krize“ současného světa, na něž bylo vyčleněno 17 % původního humanitárního
rozpočtu na rok 2015.
Priority politiky
ECHO pracuje na zlepšení reakce na mimořádné situace a zemím mimo EU poskytuje
pomoc při posilování jejich vlastních kapacit, aby mohly samy reagovat na krize a přispívat
k dlouhodobému rozvoji. ECHO při plánování činnosti zohledňuje program zvyšování odolnosti
obsažený ve sdělení Komise ze dne 3. října 2012 nazvaném „Přístup EU ke zvyšování odolnosti:
poučení z krizí v oblasti zajišťování potravin“ a akční plán pro zvyšování odolnosti z roku 2013,
jakož i cíl zlepšení propojení pomoci, obnovy a rozvoje. Zvyšování odolnosti tvoří základ dvou
stěžejních programů – programu pro oblast Sahelu (AGIR) a programu pro oblast Afrického
rohu (SHARE) –, jejichž cílem je koordinovat humanitární a rozvojovou pomoc a prolomit
bludný kruh změny klimatu, hladu a chudoby. Nové společné sdělení Evropské služby pro vnější
činnost (ESVČ) a Komise na téma „Odolnost jakožto strategická priorita vnější činnosti EU“
bylo zveřejněno v červnu 2017.
V rámci zvyšování odolnosti klade ECHO rovněž velký důraz na činnosti zaměřené na snižování
rizika katastrof. Programy ECHO zaměřené na připravenost na katastrofy (DIPECHO) v Asii,
Latinské Americe a Karibiku podporují systémy včasného varování, kampaně zaměřené na
informování veřejnosti a další preventivní opatření. EU se významně podílí na formování úsilí
mezinárodního společenství v oblasti řízení rizik souvisejících s katastrofami. Ambiciózní vizi
Unie pro budoucnost obsahuje sdělení z dubna 2014 nazvané „Rámec pro činnost z Hjógo na
období po roce 2015: Řízení rizik k dosažení odolnosti“, zveřejněné v rámci příprav na světovou
konferenci OSN o snižování rizika katastrof, která se uskutečnila v březnu 2015 ve městě Sendaj
v Japonsku. Následná opatření na úrovni EU se řídí akčním plánem pro uskutečňování nového
mezinárodního rámce do roku 2030, jejž Komise zveřejnila v červnu 2016.
Vzhledem k vysokému počtu uprchlíků a vysídlených osob, již jsou často v takové situaci
dlouhou dobu, se EU v roce 2016 shodla na vytvoření silnějšího přístupu k nucenému
vysidlování, který bude zaměřen na rozvoj. EU bude více zdůrazňovat podporu sociálně
ekonomického začlenění nuceně vysídlených osob a řešení základních příčin dlouhodobého
vysidlování. Tento přístup bude vyžadovat ještě silnější strategické a operativní propojení
rozvojové a humanitární pomoci.
S ohledem na světový humanitární summit, jenž se konal v květnu 2016 v Istanbulu a na kterém
hrála významnou úlohu Komise a členské státy, je utváření celosvětové humanitární agendy
klíčovou prioritou EU i v roce 2016. Samotná EU přijala 100 závazků s cílem přispět k „Agendě
pro humanitu “, již na summitu představil generální tajemník OSN, a k provádění „zásadní
dohody“, inovativní dohody různých humanitárních subjektů o zvýšení finanční účinnosti
a účelnosti.
Prioritami ECHO je i nadále integrace žen a boj proti násilí na základě pohlaví. ECHO
zavedlo pro činnosti v rámci humanitární pomoci genderový ukazatel. V souladu s potřebou
upřednostňovat nejzranitelnější skupiny je další klíčovou oblastí podpora vzdělávání dětí
v naléhavých situacích, Komise se zavázala navýšit finanční prostředky pro tento sektor na 4 %
rozpočtu EU pro humanitární pomoc v roce 2016 a na 6 % v roce 2017.
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B. Další nástroje
Pomoc EU zahrnuje další tři struktury: mechanismus civilní ochrany Unie, Evropský
dobrovolnický sbor humanitární pomoci a nový právní rámec pro poskytování mimořádné
podpory v rámci Unie
— Mechanismus civilní ochrany EU vznikl v roce 2001 a dnes zahrnuje 34 států – 28

členských států a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Island, Černou Horu,
Norsko, Srbsko a Turecko. Rozhodnutí č. 1313/2013/EU přijaté dne 17. prosince 2013
uvádí jako právní základ článek 196 SFEU o civilní ochraně a zajišťuje financování
mechanismu do roku 2020. Mechanismus Unie staví na několika nástrojích: 1) Evropská
kapacita pro reakci na mimořádné situace, jež poskytuje fond prostředků na reakce, které
pro tento účel dobrovolně předem vyčlenily zúčastněné členské státy, a strukturovaný
proces za účelem zjištění případných nedostatečných kapacit. 2) Středisko pro koordinaci
odezvy na mimořádné události (ERCC), které nepřetržitě funguje jako operační ústředí
usnadňující koordinaci ochranných intervencí. 3) Společný komunikační a informační
systém pro případy mimořádných událostí (CECIS), jehož cílem je zlepšit komunikaci
v naléhavých situacích prostřednictvím internetové aplikace pro účely varování a podávání
informací. 4) Síť školených odborníků, kteří jsou bezprostředně k dispozici, jejíž
zřízení rovněž stanovilo rozhodnutí z roku 2013. Komise provádí průběžné hodnocení
Mechanismu civilní ochrany EU a do 30. června 2017 o něm předloží zprávu Parlamentu
a Radě.

— Vznik Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci předjímá čl. 214 odst. 5
Lisabonské smlouvy a tento sbor byl zřízen v březnu 2014 ve formě iniciativy Humanitární
dobrovolníci EU. Tím, že posílí kapacity EU v oblasti reakce na humanitární krize, má
tato iniciativa podpořit odolnost zranitelných komunit ve třetích zemích. Její rozpočet ve
výši 147,9 milionů EUR umožní, aby bylo v období od roku 2014 do roku 2020 vyškoleno
a nasazeno přibližně 18 000 dobrovolníků.

— Dne 15. března 2016 bylo přijato nařízení Rady o mimořádné podpoře v rámci Unie s cílem
reagovat na obtížnou humanitární situaci způsobenou uprchlickou krizi. Nové nařízení
umožňuje EU pomoci Řecku a dalším dotčeným členským státům řešit humanitární potřeby
uprchlíků. Nařízení by mohlo být v budoucnosti použito také v reakci na jiné výjimečné
krize nebo katastrofy se závažnými humanitárními důsledky, například při jaderných
haváriích, teroristických útocích a epidemiích. Poskytování mimořádné pomoci bude
založeno na čl. 122 odst. 1 SFEU a GŘ ECHO bude odpovědné za jeho uplatňování. Až
700 milionů EUR z peněžních prostředků EU (z rozpočtových položek na domácí politiky,
aniž by byla dotčena humanitární pomoc ve třetích zemích) bude mezi lety 2006–2018
poskytnuto prostřednictvím partnerských organizací, jako jsou agentury OSN, Červený
kříž a nevládní organizace. V roce 2016 bylo vynaloženo 191,9 milionu EUR a pomoc
byla poskytnuta 45 000 příjemcům, kterým se dostalo přístřeší, potravin a nepotravinových
potřeb a hotovostní pomoci.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

V oblasti politiky humanitární pomoci se Parlament podílí na tvorbě právních předpisů společně
s Radou EU. Právní rámec politiky humanitární pomoci navrhuje Komise (jako „nařízení“). Pak
jej projedná Rada i Parlament a následně je oba orgány schválí, případně zamítnou „řádným
legislativním postupem“ EU. I prováděcí opatření Komise („rozhodnutí“) jsou předkládána
Parlamentu, který má kontrolní pravomoc. V rámci Parlamentu spadá humanitární pomoc do
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působnosti Výboru pro rozvoj (DEVE) a civilní ochrana do působnosti Výboru pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI).
Parlament nadto poskytování humanitární pomoci sleduje a snaží se zajistit, aby rozpočtové
prostředky odpovídaly humanitárním potřebám. Parlament pravidelně zdůrazňuje, že
financování humanitární pomoci je třeba posílit, a trvá na tom, že je nutné uzavřít rostoucí
mezeru mezi závazky a platbami. Výbor DEVE a celý Parlament se rovněž snažily –
prostřednictvím stanovisek a usnesení, včetně zpráv z vlastního podnětu – ovlivnit strategická
rozhodnutí a směřování politik Komise, např. pokud jde o příspěvek EU ke Světovému
humanitárnímu summitu, o vzdělávání v naléhavých situacích a reakci na epidemii viru ebola.
Parlament provádí přezkum ročního pracovního programu Komise a operační strategie ECHO.
Odpovědný komisař je též zván na pravidelné výměny názorů s výborem DEVE. Za přijetím
Evropského konsensu o humanitární pomoci v roce 2007 byl do velké míry právě pevný postoj
Parlamentu. Parlament se rovněž aktivně zasazuje o další politická témata, jako je zvyšování
odolnosti, zabezpečení potravin a propojení humanitární a rozvojové pomoci.
V zájmu posílení dohledu Parlamentu nad humanitární pomocí jmenuje od roku 2006 výbor
DEVE každého dva a půl roku stálého zpravodaje pro humanitární pomoc. Mandát stálého
zpravodaje zahrnuje obhajobu rozpočtových zájmů humanitární pomoci, sledování programů
humanitární pomoci a udržování úzkých kontaktů s komunitou aktérů v oblasti humanitární
pomoci. V současné době tuto funkci zastává Enrique Guerrero Salom (Skupina progresivní
aliance socialistů a demokratů). V reakci na humanitární situaci v Myanmaru, která vedla
k vysídlení stovek tisíc lidí, uspořádal Evropský parlament v září 2017 diskusi s komisařem
Stylianidesem, aby se tato otázka jako prioritní záležitost řešila.
Gonzalo Urbina Treviño
09/2017
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