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HUMĀNĀ PALĪDZĪBA

Humānā palīdzība ir ES ārējās darbības specifiska joma. To izmanto, lai reaģēt uz vajadzībām
cilvēku izraisītu vai dabas katastrofu gadījumā. Komisijas Humānās palīdzības un civilās
aizsardzības ģenerāldirektorāts (ECHO) finansē ārkārtas palīdzības darbības un koordinē
dalībvalstu politikas un pasākumus. Humānās palīdzības politikas jomā ES Parlaments
un Padome darbojas kopā kā likumdevēji un piedalās globālajās debatēs par efektīvāku
humanitāro darbību.

JURIDISKAIS PAMATS

Humānās palīdzības juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD)
214. pants. Pirms Lisabonas līguma tās juridiskais pamats bija Eiropas Kopienas līguma
179. pants.
Līguma 214. panta 5. punkts ir juridiskais pamats Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības
korpusa izveidei.
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantā ir izklāstīti visas ES ārējās darbības principi
(21. panta 2. punkta g) apakšpunkts attiecas uz humānās palīdzības darbību).

REGULĒJUMS UN POLITIKA

Sīki izklāstīti noteikumi par humānās palīdzības sniegšanu, tostarp tās finansēšanas
instrumentiem, ir izklāstīti Padomes 1996. gada 20. jūnija Regulā (EK) Nr. 1257/96 par humāno
palīdzību. Šī regula netika grozīta laikā, kad citi instrumenti tika pārskatīti, gatavojot daudzgadu
finanšu shēmu (DFS) 2007.–2013. gadam. Laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam
humānās palīdzības instrumentam tika iedalīti EUR 6,62 miljardi.
Vispārējā politika attiecībā uz humāno palīdzību ir izklāstīta “Eiropas Konsensā par humāno
palīdzību” (2007. g.), ko parakstīja trīs ES iestādes (Komisija, Padome un Parlaments).
Konsenss definē ES kopējo vīziju, politikas mērķus un principus vairākos jautājumos, pie
kuriem pieder: starptautiskā sadarbība humānās palīdzības jomā; laba palīdzības sniegšana;
riska samazināšana un sagatavotība; civilā aizsardzība un civilmilitārās attiecības. Konsenss
arī atkārtoti apstiprina četrus humanitāros principus: cilvēcīgumu, neitralitāti, objektivitāti
un neatkarību. Teksts paredz labāk koordinētu un saskaņotu pieeju palīdzības piegādāšanai,
sasaistot humāno palīdzību un attīstības atbalstu, tā lai ES varētu efektīvāk reaģēt uz
augošajām vajadzībām. Rīcības plāns konsensa īstenošanai beidza darboties 2013. gadā, un
jauns 18 mēnešiem paredzēts īstenošanas plāns tika pabeigts 2015. gada novembrī.
Komisija 2017. gadā uzsāka tās humānās palīdzības politikas iepriekšējos piecos gados
novērtēšanu, lai izvērtētu jau veikto reformu pasākumu ietekmi un turpinātu uzlabot tās pieeju.
Rezultāti ir gaidāmi 2017. gada beigās.
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ECHO

A. Pārskats un ietekme
ES ir vadošā palīdzības sniedzēja pasaulē, kas nodrošina lielāko daļu no globālā finansējuma
ārkārtas palīdzībai cilvēkiem, kas cietuši cilvēka izraisītās un dabas katastrofās. Daļa no šiem
līdzekļiem nāk tieši no dalībvalstīm, bet nozīmīgs ieguldījums nāk no ES budžeta. Eiropas
Kopienas Humānās palīdzības biroju (ECHO) izveidoja 1992. gadā kā centrālo iestādi, kas
nodrošina un koordinē Eiropas humāno palīdzību. ECHO kļuva par ģenerāldirektorātu (ĢD)
Eiropas Komisijā 2004. gadā, lai gan tā iepriekšējais, saīsinātais nosaukums tika saglabāts. Kopš
2010. gada tā pilnvarās ir iekļauta civilā aizsardzība, lai nodrošinātu labāku koordināciju un
reaģēšanu uz katastrofām ES un ārpus tās. Šobrīd humānās palīdzības un krīzes pārvaldības
komisārs ir Christos Stylianides, kopš 2014. gada 24. oktobra viņš ir arī ES koordinators ebolas
jautājumos.
ECHO gadu gaitā ir audzis: vairāk nekā 340 darbinieki strādā galvenajā birojā Briselē, ko
papildina vairāk nekā 465 ekspertu plašs tīkls un vietējie darbinieki 48 valstīs. ECHO pats
neievieš jaunas palīdzības programmas; drīzāk tas finansē partneru īstenotos pasākumus. ECHO
galvenie uzdevumi ir nodrošināt līdzekļus, pārbaudīt, vai līdzekļi tiek labi pārvaldīti, un
pārliecināties, ka tā partneru preces un pakalpojumi nonāk līdz skarto apgabalu iedzīvotājiem
efektīvi un ātri, lai apmierinātu reālās vajadzības.
Pēc tam, kad izcēlusies dabas katastrofa vai cits notikums, kura dēļ nepieciešama humānā
palīdzība, ECHO humānās palīdzības eksperti uz vietas veic sākotnējo situācijas novērtējumu.
Tad līdzekļi tiek ātri izmaksāti, pamatojoties uz šo novērtējumu – “uz vajadzībām balstīta
pieeja”, kas nosaka ECHO darbu. Palīdzība tiek sniegta ar vairāk nekā 200 partneru, tostarp
ANO aģentūru, nevalstisko organizāciju (NVO) un tādu starptautisko organizāciju kā Sarkanais
Krusts/Sarkanais Pusmēness starpniecību, ar kuriem ECHO ir parakstījis ex ante līgumus.
ECHO struktūra nodrošina to, ka līdzekļi tiek izmantoti pārskatāmi un ka saglabājas partneru
atbildība. 2015. gadā 47 % no ECHO finansējuma tika izmantoti ar NVO starpniecību, 39 % –
ar ANO aģentūru un 13 % – ar starptautisko organizāciju starpniecību. Lidojumu čārterreisi, ko
ir pasūtījis ECHO, un atbalsts universitāšu tīklam attiecībā uz humanitārajām darbībām aptvēra
1 % katrs.
ECHO 2015. gadā uzņēmās saistības par EUR 1,5 miljardiem humānajai palīdzībai un civilajai
aizsardzībai, lai atbalstītu vairāk nekā 134 miljonu cilvēku vairāk nekā 80 valstīs ārpus ES.
Šī summa veido vislielāko humānajai palīdzībai paredzēto budžetu, kādu Komisija jebkad
īstenojusi, lai reaģētu uz ārkārtīgi lielajam vajadzībām visā pasaulē, kuras visā pasaulē
izraisījuši galvenokārt ieilguši konflikti, kā arī piespiedu kārtā pārvietoto personu rekordskaits –
vairāk nekā 60 miljoni. Humānā palīdzība, ko sniedz no ES budžeta un dalībvalstis, veido
EUR 1,4 miljardus no EUR 3 miljardu saistībām 2016.–2017. gadam, kas ir daļa no Bēgļu
atbalsta mehānisma Turcijā. Finansētajos pasākumos ietilpst ārkārtas sociālās drošības tīkls –
ES visu laiku visplašākā programma ar sākotnējo budžetu EUR 348 miljonu apmērā, ar kuru
līdz 2017. gada februārim jau tika sniegts atbalsts 250 000 cilvēku un paredzams, ka līdz gada
beigām palīdzību saņems viens miljons cilvēku.
Iepriekšējos gados sākotnējais humānajai palīdzībai paredzētais ES budžets regulāri tika
palielināts, veicot papildu pārvietojumus, kam līdzekļi pārsvarā tika ņemti no ES Ārkārtas
palīdzības rezerves un citu budžeta pozīciju, kā arī Eiropas Attīstības fonda pārdalīšanas.
2014. gadā 45 % no ECHO finansējuma piešķīra Āfrikai, 27 % Tuvo Austrumu un Eiropas
kaimiņvalstīm, 10 % Āzijai un Klusā okeāna valstīm, 4 % Latīņamerikas un Karību jūras reģiona
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valstīm, 3 % globālajām katastrofām, 4 % civilajai aizsardzībai, kā arī 1 % ES brīvprātīgās
palīdzības iniciatīvai un 6 % papildu darbībām. Galvenās darbības humānās palīdzības jomā
turpinājās Sīrijā un tās kaimiņvalstīs, Irākā, Sāhelā, Centrālāfrikas Republikā, Dienvidsudānā,
Jemenā un Ukrainā. Jaunas ārkārtas situācijas, kurās bija nepieciešama ES palīdzība, ir saistītas
ar klimata fenomena El Niño izraisīto krīzi, kas ietekmē Āfrikas, Karību jūras reģiona un
Dienvidamerikas daļas, kā arī zemestrīci, kura 2015. gada aprīlī notika Nepālā. ES turpināja
koncentrēties arī uz aizmirstajām krīzēm pasaulē, kuru pārvarēšanai tika piešķirti 17 % no
sākotnējā humānās palīdzības budžeta 2015. gadam.
Politikas prioritātes
ECHO strādā pie tā, lai labāk reaģētu uz ārkārtas situācijām, un sniedz atbalstu trešām valstīm,
lai nostiprinātu to spējas reaģēt krīzes situācijās un veicinātu ilgtermiņa attīstību. “Izturētspējas
programma”, kas noteikta Komisijas 2012. gada 3. oktobra paziņojumā, “ES nostāja attiecībā
uz izturētspēju: pārtikas nodrošinājuma krīžu sniegtā mācība” un 2013. gada rīcības plāns
izturētspējas stiprināšanai ir integrēts ECHO programmās, tāpat kā mērķis izveidot labāku saikni
starp palīdzību, rehabilitāciju un attīstību (LRRD). Izturētspējas palielināšanas jautājums ir
galvenais elements divām pamatprogrammām – Partnerība izturētspējai Sāhelas reģionā (AGIR)
un Atbalsts Āfrikas raga izturētspējai (SHARE), kuru mērķis ir koordinēt humāno un attīstības
palīdzību un pārraut “apburto loku”, ko veido klimata pārmaiņas, bads un nabadzība. 2017. gada
jūnijā tika publicēts jauns kopējs Eiropas Ārējās darbības dienesta Komisijas paziņojums par
izturētspēju kā ES ārējās darbības stratēģisku prioritāti.
Arī katastrofu riska mazināšanas (DRR) pasākumi ir svarīga ECHO programmas daļa
izturētspējas jomā. Āzijā, Latīņamerikā un Karību jūras reģiona valstīs ECHO īstenotas
katastrofu sagatavotības programmas (DIPECHO) atbalsta agrīnās brīdināšanas sistēmas,
sabiedrības informēšanas kampaņas un citus preventīvus pasākumus. ES ir nozīmīga loma
starptautiskās sabiedrības katastrofu riska pārvaldības pasākumu veidošanā. Savienības
vērienīgais redzējums ir izklāstīts 2014. gada aprīļa paziņojumā “Hjogo rīcības pamatplāns
laikposmam pēc 2015. gada: izturētspējas veidošana, īstenojot riska pārvaldību”, kas izdots,
gatavojoties ANO pasaules konferencei par katastrofu riska mazināšanu, kura notika 2015. gada
martā Sendai, Japānā. ES veiktās pārraudzības pamatā ir rīcības plāns jaunas starptautiskas
sistēmas īstenošanai līdz 2030. gadam, kuru Komisija publicēja 2016. gada jūnijā.
Ņemot vērā bēgļu un pārvietoto personu lielo skaitu, kuriem bieži nav izredzes uz ātru
atgriešanos, ES 2016. gadā vienojās izstrādāt stingrāku un uz attīstību orientētu pieeju attiecībā
uz piespiedu pārvietošanu. ES lielāku vērību pievērsīs piespiedu kārtā pārvietoto personu sociāli
ekonomiskas iekļaušanas atbalstam un ilgtermiņa pārvietošanas iemeslu risināšanai. Šāda pieeja
prasīs arvien stingrāku stratēģisku un funkcionālu saikni starp attīstības un humāno palīdzību.
Globālās programmas sagatavošana humānās palīdzības jomā arī ir galvenā ES prioritāte,
īpaši veicot papildu pasākumus pēc Stambulas 2016. gada maija pasaules humānās palīdzības
augstākā līmeņa sanāksmes, kurā Komisijai un dalībvalstīm bija nozīmīga loma. ES pati ir
uzņēmusies 100 saistības, lai dotu ieguldījumu “Humānisma programmā”, ar ko augstākā līmeņa
sanāksmē iepazīstināja ANO ģenerālsekretārs, un īstenot jaunu un inovatīvu “lielo vienošanos”
starp dažādām humanitārām organizācijām, lai palielinātu finansiālo efektivitāti un lietderību.
Dzimumu integrācija un ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošana turpina būt ECHO
ģenerāldirektorāta prioritātes, kurš attiecībā uz humānās palīdzības pasākumiem ieviesis
dzimuma rādītājus. Saskaņā ar nepieciešamību noteikt prioritāti īpaši neaizsargātām iedzīvotāju
grupām vēl viena prioritāra darbības joma ir bērnu izglītība ārkārtas situācijās, un Komisija
uzņēmās saistības, lai pastiprinātu finansējumu šai nozarei līdz 4 % no ES humānās palīdzības
budžeta 2016. gadā, bet 2017. gadā tas sasniegs 6 %.
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B. Citi instrumenti
ES palīdzība ietver vēl trīs citas struktūras: Savienības civilās aizsardzības mehānismu,
Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu un jaunu tiesisko regulējumu ārkārtas atbalsta
sniegšanai Savienībā.
— Savienības civilās aizsardzības mehānismā, kas izveidots 2001. gadā, tagad jau ir iesaistītas

33 valstis – 28 ES dalībvalstis, kā arī bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika,
Islande, Melnkalne, Norvēģija, Serbija un Turcija. 2013. gada 17. decembrī pieņemtais
Lēmums Nr. 1313/2013/ES nosaka LESD 196. pantu par civilo aizsardzību kā juridisko
pamatu un nodrošina finansējumu mehānismam līdz 2020. gadam. Savienības mehānisma
pamatā ir vairāki instrumenti: 1) Eiropas ārkārtas reaģēšanas spējas (EERC) nodrošina
brīvprātīgu kopēju rezervi ar iepriekš noteiktiem reaģēšanas resursiem no iesaistītajām
valstīm un strukturētu procesu, lai apzinātu iespējamu resursu trūkumu. 2) Ārkārtas
reaģēšanas koordinēšanas centrs (ERCC) darbojas kā galvenais operatīvais dienests,
veicinot aizsardzības intervenču koordināciju 24/7 darba režīmā. 3) Kopīgās ārkārtējo
situāciju sakaru un informācijas sistēmas (CECIS) mērķis ir uzlabot saziņu ārkārtas
situācijās, izmantojot tīmekļa vidē ievietotus brīdinājumus un paziņojumus. 4) Tīkls,
kas nodrošina apmācītu ekspertu pieejamību īsā laikā, arī tika paredzēts ar 2013. gada
lēmumu. Komisija ir veikusi starpposma novērtējumu par Savienības civilās aizsardzības
mehānismu, ko publicēja 2017. gada augustā.

— Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss bija paredzēts Lisabonas līguma
214. panta 5. punktā, un tas 2014. gada martā tika izveidots kā ES brīvprātīgās palīdzības
iniciatīva. Stiprinot ES spējas reaģēt uz humānām krīzēm, iniciatīvas mērķis ir uzlabot
neaizsargāto kopienu izturētspēju trešās valstīs. Tās EUR 147,9 miljonus lielais budžets
ļaus apmācīt un izvietot aptuveni 18 000 brīvprātīgos laika periodā no 2014. gada līdz
2020. gadam.

— 2016. gada 15. martā tika pieņemta jauna Padomes regula par ārkārtas atbalstu
Savienības teritorijā, lai risinātu sarežģīto humanitāro situāciju, ko izraisījusi bēgļu
krīze. Jaunā regula ļauj ES palīdzēt Grieķijai un citām skartajām dalībvalstīm reaģēt
uz bēgļu humānajām vajadzībām. Regulu varētu arī izmantot turpmāk, lai reaģētu
uz citām ārkārtas krīzēm vai katastrofām ar smagām humanitārām sekām, piemēram,
kodolavārijām, teroristu uzbrukumiem un epidēmijām. Ārkārtas palīdzības sniegšana
pamatosies uz LESD 122. panta 1. punktu, un ECHO ģenerāldirektorāts ir atbildīgs
par tās īstenošanu. No 2016. gada līdz 2018. gadam līdz pat EUR 700 miljonu
ES finansējuma (no budžeta pozīcijām, kas domātas iekšpolitikas jomām, neparedzot,
ka tiks ietekmēta humānā palīdzība trešās valstīs) tiks padarīti pieejami, izmantojot
partneru organizācijas, piemēram, ANO aģentūras, Sarkanā Krusta organizāciju un citas
nevalstiskas organizācijas. 2016. gadā līgumi ir noslēgti par EUR 191,9 miljoniem, kopumā
paredzot 45 000 labumguvējus un nodrošinot pajumti, pārtiku, ar pārtiku nesaistītas preces
un palīdzību skaidrā naudā.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Humānās palīdzības politikas jomā EP darbojas kā viens no likumdevējiem kopā ar Eiropas
Savienības Padomi. Par humānās palīdzības politikas juridisko pamatu, ko ierosinājusi
Komisija (“noteikumi”), jāapspriežas ar Padomi un Parlamentu un tiem tas jāapstiprina (vai
nav jāapstiprina) saskaņā ar ES “parasto likumdošanas procedūru”. Komisijas īstenošanas
pasākumus arī iesniedz Parlamentam, kuram ir pārraudzības pilnvaras. Parlamentā humānā
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palīdzība ietilpst Attīstības komitejas (DEVE) kompetencē, bet civilā aizsardzība – Vides,
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas (ENVI) kompetencē.
Turklāt Parlaments uzrauga humānās palīdzības sniegšanu un cenšas nodrošināt, ka humānās
palīdzības vajadzībām tiek piešķirts atbilstošs budžets. Parlaments regulāri ir uzsvēris
nepieciešamību palielināt humānajai palīdzībai paredzēto finansējumu un uzstājis, ka jānovērš
pieaugošā neatbilstība starp saistībām un maksājumiem. DEVE komiteja un Parlaments kopumā
ir arī centies ar atzinumiem un rezolūcijām, tostarp patstāvīgajiem ziņojumiem, ietekmēt
stratēģiskus Komisijas lēmumus un politikas ievirzes, piemēram, par ieguldījumu Pasaules
humānās palīdzības augstākā līmeņa sanāksmē, izglītību ārkārtas situācijās un reaģējot uz
Ebolas vīrusa uzliesmojumu. Parlaments izskata Komisijas gada darba programmu un ECHO
darbības stratēģiju. Komisārs arī tiek regulāri uzaicināts piedalīties viedokļu apmaiņā ar
DEVE komiteju. Eiropas konsensa par humāno palīdzību pieņemšana 2007. gadā plašā mērā
atbilda Parlamenta stingrajai nostājai. Parlaments aktīvi atbalsta arī citus politikas jautājumus,
piemēram, izturētspēju, pārtikas nodrošinājumu, kā arī humānās palīdzības sasaisti ar pārtikas
palīdzību.
Lai stiprinātu Parlamenta uzraudzību humānās palīdzības jomā, DEVE komiteja kopš
2006. gada reizi divarpus gados ieceļ pastāvīgo referentu humānās palīdzības jautājumos.
Referenta pilnvaras ietver sevī humānās palīdzības budžeta interešu aizstāvēšanu, humānās
palīdzības programmu uzraudzīšanu un ciešu kontaktu uzturēšanu ar humānās palīdzības
kopienu. Šo amatu pašlaik ieņem Enrique Guerrero Salom (Sociālistu un demokrātu progresīvā
alianse). Saistībā ar humanitāro situāciju Mjanmā, kas izraisījusi simtiem tūkstošiem cilvēku
pārvietošanu, Parlaments 2017. gada septembrī organizēja steidzamas debates, lai risinātu
jautājumu kopā ar komisāru C. Stiljanidis.
Gonzalo Urbina Treviño
09/2017
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