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HUMANITÁRNA POMOC

Humanitárna pomoc je osobitná oblasť vonkajšej činnosti EÚ. Reaguje na potreby
v prípade prírodných alebo človekom spôsobených katastrof. Generálne riaditeľstvo Komisie
pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (GR ECHO) financuje operácie pomoci
a koordinuje politiky a činnosti členských štátov. Európsky parlament a Rada EÚ konajú
ako spoluzákonodarcovia pri tvorbe politiky humanitárnej pomoci EÚ a zúčastňujú sa na
celosvetovej diskusii o účinnejšej humanitárnej činnosti.

PRÁVNY ZÁKLAD

Právnym základom pre humanitárnu pomoc je článok 214 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(ZFEÚ). Pred Lisabonskou zmluvou bol právnymi základom článok 179 Zmluvy o Európskom
spoločenstve.
Článok 214 ods. 5 predstavuje právny základ pre vytvorenie Európskeho dobrovoľníckeho
zboru pre humanitárnu pomoc.
Článok 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) stanovuje zásady všetkých vonkajších činností EÚ
(článok 21 ods. 2 písm. g) sa týka humanitárnej činnosti).

REGULAČNÝ A POLITICKÝ RÁMEC

Podrobné ustanovenia a úpravy týkajúce sa poskytovania humanitárnej pomoci vrátane
nástrojov financovania sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1257/96 o humanitárnej pomoci
z 20. júna 1996. Toto nariadenie nebolo pri prepracúvaní ostatných nástrojov v rámci prípravy
viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2007 – 2013 zmenené. V rokoch 2014 – 2020
bolo na nástroj humanitárnej pomoci pridelených 6,62 mld. EUR.
Celkový politický rámec humanitárnej pomoci je stanovený v Európskom konsenze
o humanitárnej pomoci (2007), ktorý podpísali tri inštitúcie EÚ (Komisia, Rada a Parlament).
„Konsenzus“ stanovuje spoločnú víziu EÚ, politické ciele a zásady v mnohých oblastiach
vrátane: medzinárodnej humanitárnej spolupráce, dobrého darcovstva, znižovania rizík
a pripravenosti, civilnej ochrany a civilných a vojenských vzťahov. Konsenzus tiež opätovne
potvrdzuje štyri humanitárne zásady: ľudskosť, neutralitu, nestrannosť a nezávislosť. V texte
sa uvádza koordinovanejší a premyslenejší prístup k poskytovaniu pomoci, v ktorom sa spája
humanitárna a rozvojová pomoc, aby EÚ mohla účinnejšie reagovať na rastúce potreby. Akčný
plán vykonávania konsenzu skončil v roku 2013 a nový 18-mesačný plán vykonávania bol
ukončený v novembri 2015.
V roku 2017 Komisia začala hodnotenie svojej politiky v oblasti humanitárnej pomoci za
posledných päť rokov, aby mohla posúdiť vplyv reformných krokov, ktoré sa už vykonali,
a ďalej zdokonaliť svoj prístup. Výsledky sa očakávajú koncom roka 2017.
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ECHO

A. Prehľad a vplyv
EÚ je hlavným darcom humanitárnej pomoci na svete a poskytuje podstatnú časť celosvetového
financovania naliehavej pomoci obetiam prírodných a človekom spôsobených katastrof.
Časť z týchto finančných prostriedkov pochádza priamo od členských štátov, ale významný
podiel pochádza z rozpočtu EÚ. V roku 1992 bol založený Úrad Európskeho spoločenstva
pre humanitárnu pomoc (ECHO) ako ústredný orgán poskytujúci a koordinujúci európsku
humanitárnu pomoc. V roku 2004 sa z úradu ECHO stalo generálne riaditeľstvo v rámci
Európskej komisie, aj keď sa zachoval jeho starší skrátený názov. Súčasťou jeho mandátu
v záujme zabezpečenia lepšej koordinácie a reakcie na katastrofy v rámci EÚ i mimo nej je od
roku 2010 aj civilná ochrana. Na poste komisára pre humanitárnu pomoc a krízové opatrenia
v súčasnosti pôsobí Christos Stylianides, ktorý je od 24. októbra 2014 aj koordinátorom EÚ
pre ebolu.
Postupom času sa ECHO rozrástlo: viac ako 340 zamestnancov pracuje v ústredí v Bruseli
a dopĺňa ich rozsiahla sieť viac ako 465 expertov a miestneho personálu v 48 úradoch.
ECHO samotné však programy humanitárnej pomoci nevykonáva, ale skôr financuje činnosti
vykonávané rôznymi partnermi. Hlavnou úlohou ECHO je poskytovať finančné prostriedky,
overovať riadne nakladanie s nimi a zabezpečovať, aby tovar a služby jeho partnerov boli
dotknutému obyvateľstvu účinne a rýchlo doručené, aby sa tak reagovalo na ich skutočné
potreby.
Po vzniku prírodnej katastrofy alebo inej udalosti, ktorá si vyžaduje humanitárnu pomoc,
humanitárni experti ECHO vykonajú počiatočné hodnotenie situácie na mieste. Následne sa na
základe tohto hodnotenia rýchlo uvoľnia finančné prostriedky – práca ECHO je teda založená na
prístupe vychádzajúcom z potrieb. Pomoc sa vynakladá prostredníctvom viac než 200 partnerov
– vrátane agentúr OSN, mimovládnych organizácií (MVO) a medzinárodných organizácií, ako
je Medzinárodný červený kríž/Červený polmesiac – s ktorými ECHO podpísal zmluvné dohody
ex ante. Štruktúra ECHO zaručuje, aby sa finančné prostriedky používali transparentne a aby
partneri zostali za svoje činnosti zodpovední. V roku 2015 sa 47 % finančných prostriedkov
ECHO čerpalo prostredníctvom mimovládnych organizácií (MVO), 39 % prostredníctvom
agentúr OSN a 13 % prostredníctvom medzinárodných organizácií. Na lety, ktoré si GR ECHO
prenajalo, a na podporu univerzitnej Siete pre humanitárnu činnosť (Noha) pripadlo 1 %.
V roku 2015 ECHO poskytlo 1,5 mld. EUR na humanitárnu pomoc a civilnú ochranu určenú
134 miliónom ľudí vo viac ako 80 krajinách. Táto suma predstavuje historicky najvyšší
rozpočet na humanitárnu pomoc, aký kedy mala Komisia, s cieľom reagovať na mimoriadne
vysoké celosvetové potreby spôsobené predovšetkým zdĺhavými konfliktmi a rekordným
počtom 60 miliónov násilne vysídlených osôb na celom svete. Humanitárna pomoc (z rozpočtu
EÚ a členských štátov) predstavuje 1,4 mld. EUR z 3 mld. EUR viazaných rozpočtových
prostriedkov na roky 2016 – 2017 ako súčasť nástroja pre utečencov v Turecku. Medzi
financovanými činnosťami je aj núdzová záchranná sociálna sieť (ESSN), ktorá je historicky
najrozsiahlejším humanitárnym programom EÚ s počiatočným rozpočtom 348 miliónov EUR
a prostredníctvom ktorej sa k februáru 2017 poskytla podpora 250 000 ľudí a jej cieľom je ku
koncu roka dosiahnuť milión.
V posledných rokoch sa pôvodný objem humanitárneho rozpočtu pravidelne zvyšoval
prostredníctvom dodatočného presunu prostriedkov, ktoré pochádzajú predovšetkým z rezervy
EÚ na núdzovú pomoc a z presunutia prostriedkov z iných rozpočtových riadkov, ako aj z ERF.
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V roku 2015 bolo 42 % finančných prostriedkov GR ECHO vyčlenených pre Afriku, 35 % pre
Blízky východ a krajiny v susedstve Európy, 8 % pre Áziu a Tichomorie, 4 % pre Latinskú
Ameriku a Karibik, 3 % na katastrofy na celom svete, 4 % na civilnú ochranu, 0,4 % na
dobrovoľníkov pomoci EÚ a 5 % na doplnkové operácie. Pokračovala humanitárna pomoc
v Sýrii a jej susedných krajinách, Iraku, Saheli, Stredoafrickej republike, Južnom Sudáne,
Jemene a na Ukrajine. Nové naliehavé situácie, ktoré si vyžadovali pomoc EÚ, boli aj kríza
v súvislosti s fenoménom El Niño, ktorá postihla časti Afriky, Karibiku, Strednej a Južnej
Ameriky, ako aj zemetrasenie v Nepále v apríli 2015. EÚ takisto naďalej venovala pozornosť tzv.
zabudnutým krízam sveta, na ktoré bolo vyčlenených 17 % pôvodného humanitárneho rozpočtu
na rok 2015.
Priority politiky
GR ECHO pracuje na zlepšení svojej reakcie na núdzové situácie a krajinám, ktoré nie sú
členskými krajinami EÚ, poskytuje pomoc na posilnenie ich vlastných kapacít v oblasti reakcie
na krízy a ako príspevok k dlhodobému rozvoju. ECHO pri svojom plánovaní vychádza
z programu posilňovania odolnosti stanoveného v oznámení Komisie z 3. októbra 2012
s názvom Prístup EÚ k zvyšovaniu odolnosti: poučenie z potravinových kríz a z akčného
plánu odolnosti na rok 2013, pričom súčasťou plánovania je aj cieľ lepšieho prepojenia medzi
pomocou, obnovou a rozvojom. Zvyšovanie odolnosti je jadrom dvoch hlavných programov
– programu pre región Sahel (program AGIR) a programu pre Africký roh (SHARE), ktorých
cieľom je koordinácia humanitárnej a rozvojovej pomoci a ukončenie bludného kruhu zmeny
klímy, hladu a chudoby. Nové spoločné oznámenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť
(ESVČ) a Komisie s názvom Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ bolo
zverejnené v júni 2017.
Činnosti znižovania rizika katastrof sú tiež súčasťou dôrazu ECHO na odolnosť. Programy
GR ECHO v oblasti pripravenosti na katastrofy (DIPECHO) v Ázii, Latinskej Amerike
a v Karibiku podporujú systémy včasného varovania, kampane na zvyšovanie informovanosti
verejnosti a ďalšie preventívne opatrenia. EÚ je významným aktérom vo formovaní úsilia
medzinárodného spoločenstva o riadenie rizika katastrof. Ambiciózna vízia Únie do budúcnosti
bola stanovená v oznámení z apríla 2014 s názvom Akčný rámec z Hjóga na obdobie po roku
2015: riadenie rizík v záujme dosiahnutia odolnosti, ktoré bolo vydané v rámci prípravy na
svetovú konferenciu OSN o znižovaní rizika katastrof, ktorá sa uskutočnila v Sendai v Japonsku
v marci 2015. Nadväzujúce činnosti na úrovni EÚ sa riadia akčným plánom pre vykonávanie
nového medzinárodného rámca do roku 2030, ktorý Komisia uverejnila v júni 2016.
Vzhľadom na veľký počet utečencov a vysídlených osôb a vleklú situáciu, v ktorej sa často
nachádzajú, sa EÚ dohodla v roku 2016 vyvinúť silnejší prístup orientovaný na rozvoj,
pokiaľ ide o nútené vysídlenie. EÚ bude klásť väčší dôraz na podporu sociálno-ekonomického
začleňovanie násilne vysídlených osôb a riešenie príčin dlhodobého vysídlenia. Tento prístup
si bude vyžadovať ešte silnejšie strategické a prevádzkové prepojenie medzi rozvojovou
a humanitárnou pomocou.
Kľúčovou prioritou pre EÚ v roku 2016 bude aj formovanie globálnej humanitárnej agendy,
a to najmä s ohľadom na výsledky Svetového humanitárneho samitu, ktorý sa konal v máji
2016 v Istanbule a na ktorom zohrávala Komisia a členské štáty dôležitú úlohu. Samotná EÚ
prijala 100 záväzkov v snahe prispieť k Programu pre ľudstvo, ktorý bol predložený na samite
generálnym tajomníkom OSN, a zaviesť „veľkú dohodu“, inovatívnu novú dohodu medzi
rôznymi humanitárnymi aktérmi na zvýšenie finančnej efektivity a účinnosti.
Prioritami GR ECHO zostávajú aj rodová integrácia a boj proti rodovo motivovanému násiliu,
pričom ECHO zaviedlo pri operáciách v oblasti humanitárnej pomoci rodový ukazovateľ.
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V súlade s potrebou uprednostňovať najzraniteľnejšie skupiny je ďalšou kľúčovou oblasťou
podpora vzdelávania detí v kritických situáciách, pričom Komisia sa zaviazala navýšiť finančné
prostriedky pre tento sektor na 4 % rozpočtu EÚ na humanitárnu pomoc v roku 2016 a v roku
2017 dosiahne 6 %.
B. Ostatné nástroje
Pomoc EÚ zahŕňa tri ďalšie štruktúry: mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, Európsky
dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc a nový právny rámec pre poskytovanie núdzovej
pomoci v Únii.
— Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorý pôvodne vznikol v roku 2001,

v súčasnosti združuje 34 štátov – 28 členských štátov EÚ a bývalú Juhoslovanskú
republiku Macedónsko, Island, Čiernu Horu, Nórsko, Srbsko a Turecko. Rozhodnutím
č. 1313/2013/EÚ, ktoré bolo prijaté 17. decembra 2013, sa ako právny základ stanovuje
článok 196 ZFEÚ o civilnej ochrane a zabezpečuje sa financovanie mechanizmu do roku
2020. Mechanizmus Únie nadväzuje na viaceré nástroje: 1) európska kapacita pre reakcie
na núdzové situácie (EERC), ktorá poskytuje fond prostriedkov na reakcie, ktoré na
tento účel dobrovoľne vopred vyčlenili zúčastnené členské štáty, a štruktúrovaný postup,
ktorým sa majú zisťovať prípadné nedostatočné kapacity; 2) koordinačné centrum pre
reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré nepretržite funguje ako operačná základňa,
pričom umožňuje koordináciu zásahov ochrany; 3) spoločný systém komunikácie
a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií, ktorého cieľom je zlepšiť
komunikáciu v naliehavých situáciách prostredníctvom internetovej aplikácie na účely
varovania a podávania informácií; 4) sieť zaškolených odborníkov, ktorí môžu zasiahnuť
v krátkom čase, zriadená rozhodnutím z roku 2013. Komisia uskutočnila priebežné
hodnotenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktoré bolo uverejnené v auguste
2017.

— Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc má základ v článku 214 ods. 5
Lisabonskej zmluvy a bol založený ako iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ v marci
2014. Iniciatíva posilňuje schopnosť EÚ reagovať na humanitárne krízy a jej cieľom je
zvýšiť odolnosť zraniteľných spoločenstiev v tretích krajinách. Jej rozpočet vo výške
147,9 milióna EUR umožní vyškolenie a nasadenie približne 18 000 dobrovoľníkov
v rokoch 2014 až 2020.

— Dňa 15. marca 2016 sa prijalo nariadenie Rady o poskytovaní núdzovej pomoci v rámci
Únie s cieľom reagovať na zložitú humanitárnu situáciu spôsobenú utečeneckou krízou.
Nové nariadenie umožňuje EÚ pomôcť Grécku a ďalším dotknutým členským štátom
riešiť humanitárne potreby utečencov. Nariadenie by sa v budúcnosti mohlo použiť aj
v reakcii na iné krízy alebo katastrofy so závažnými humanitárnymi dôsledkami, ako
napr. v prípade jadrových havárií, teroristických útokov a epidémií. Poskytovanie núdzovej
pomoci sa bude zakladať na článku 122 ods. 1 ZFEÚ a za jeho plnenie zodpovedá
GR ECHO. Až 700 miliónov EUR (z rozpočtových riadkov na domáce politiky, bez
dôsledkov na humanitárnu pomoc v tretích krajinách) bude sprístupnených od roku 2016
do roku 2018 z finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom partnerských organizácií, ako
sú agentúry OSN, Červený kríž a mimovládne organizácie. V roku 2016 bolo dohodnutých
191,9 milióna EUR, čo predstavuje spolu 45 000 príjemcov, pričom sa poskytuje prístrešie,
potraviny a nepotravinové položky, ako aj hotovostná pomoc.
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ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

V oblasti politiky humanitárnej pomoci vystupuje Parlament ako spoluzákonodarca spoločne
s Radou EÚ. Právny základ politiky humanitárnej pomoci, ktorý navrhuje Komisia
(„nariadenia“), sa prerokúva s Radou i Parlamentom a tie ho schvaľujú (alebo ho neschvália)
v súlade s riadnym legislatívnym postupom EÚ. Vykonávacie opatrenia Komisie sú tiež
predkladané Parlamentu, ktorý má právomoci dohľadu. V rámci Parlamentu patrí humanitárna
pomoc do pôsobnosti Výboru pre rozvoj (DEVE) a civilná ochrana do právomoci Výboru pre
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).
Okrem toho Parlament monitoruje poskytovanie humanitárnej pomoci a snaží sa zaručiť,
aby rozpočtové ustanovenia boli v súlade s humanitárnymi potrebami. Parlament pravidelne
zdôrazňuje potrebu zvýšiť objem finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc a trvá na
odstránení narastajúcich rozdielov medzi záväzkami a platbami. Výbor DEVE a Parlament ako
taký sa tiež prostredníctvom stanovísk a uznesení vrátane iniciatívnych správ snažia ovplyvniť
strategické rozhodnutia a orientáciu politík Komisie, napr. v oblastiach, ako je príspevok
EÚ k Svetovému humanitárnemu samitu, vzdelávanie počas núdzových situácií a reakcia na
prepuknutie epidémie eboly. Parlament posudzuje ročný pracovný program Komisie a operačnú
stratégiu GR ECHO. Komisár je tiež pravidelne pozývaný na výmeny názorov v rámci výboru
DEVE. Schválenie Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci v roku 2007 bolo v nemalej
miere reakciou na rozhodné pozície prijaté Parlamentom. Parlament je tiež aktívnym zástancom
v iných oblastiach politiky, ako je odolnosť, potravinová bezpečnosť a prepojenie humanitárnej
a rozvojovej pomoci.
V záujme posilnenia dohľadu Parlamentu nad humanitárnou pomocou výbor DEVE od
roku 2006 vymenúva každého dva a pol roka stáleho spravodajcu pre humanitárnu pomoc.
Mandát spravodajcu zahŕňa ochranu rozpočtových záujmov v oblasti humanitárnej pomoci,
monitorovanie programov humanitárnej pomoci a udržiavanie úzkych kontaktov s aktérmi
pôsobiacimi v oblasti humanitárnej pomoci. Tento post v súčasnosti zastáva Enrique Guerrero
Salom (Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov). Vzhľadom na humanitárnu
situáciu v Mjanmarsku, ktorá viedla k vysídleniu viac ako 100 000 osôb, sa Parlament venoval
tejto otázke v septembri 2017 v naliehavej rozprave za účasti komisára Stylianidesa.
Gonzalo Urbina Treviño
09/2017


	Humanitárna pomoc
	Právny základ
	Regulačný a politický rámec
	ECHO
	Úloha Európskeho parlamentu


