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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ECHO által irányított európai uniós humanitárius segítségnyújtás költségvetési 
ellenőrzéséről
(2011/2073(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) humanitárius 
segélyekkel foglalkozó 214. cikkére,

– tekintettel a költségvetési rendeletre 1 és annak végrehajtási szabályaira 2,

– tekintettel a humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi 
rendeletre3,

– tekintettel „A katasztrófákra adott uniós válasz erősítése felé: a polgári védelem és a 
humanitárius segítségnyújtás szerepe” című, 2011. szeptember 26-i4, „A földrengés után 
egy évvel Haitin tapasztalható helyzetről: humanitárius segítségnyújtás és újjáépítés” 
című, 2011. január 19-i5, a közelmúltbeli haiti földrengésről szóló, 2010. február 10-i6, és 
„A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus végrehajtása: a 
cselekvési terv félidős felülvizsgálata és a következő lépések” című, 2011. január 18-i7
állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Unió 2008-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló, 2010. május 5-i állásfoglalására8, és az 
Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó mentesítésről szóló, 2010. május 10-i állásfoglalására9,

– tekintettel az Európai Számvevőszéknek a 2008-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés 
végrehajtásáról szóló éves jelentésére10, valamint a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó 
költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére11, az intézmények válaszaival együtt,

– tekintettel az Európai Számvevőszéknek az Európai Bizottság szökőárral kapcsolatos 
humanitárius segítségnyújtási intézkedéseiről szóló 3/2006. sz. különjelentésére, a 
szökőárat, illetve a Mitch nevű hurrikánt követő bizottsági helyreállítási támogatásról 
szóló 6/2008. sz. különjelentésére, „Az ENSZ szervezetein keresztül végrehajtott uniós 
támogatások: döntéshozatal és felügyelet” című 15/2009. sz. különjelentésére, valamint a 
„Hatékonyak és eredményesek-e a konfliktus sújtotta országokban az ENSZ szervezetek 

                                               
1 HL L 248., 2002. 9.16., 1. o.
2 HL L 357., 2002.12.31., 1. o.
3 HL L 163., 1996.7.2., 1. o.
4 Elfogadott szövegek P7_TA-PROV(2011)0404.
5 Elfogadott szövegek P7_TA-PROV(2011)0018.
6 Elfogadott szövegek P7_TA(2010)0015.
7 Elfogadott szövegek P7_TA(2011)0005.
8 HL L 252., 2010.9.25, 1. o.
9 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0194
10 HL C 269., 2009.11.10., 1. o.
11 HL C 303., 2010.11.9., 1. o.
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közreműködésével lebonyolított uniós támogatások?” című 3/2011. sz. különjelentésére,

– tekintettel a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (DG ECHO) 
2009-es és 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésére és éves tevékenységi 
jelentésére, valamint annak mellékleteire,

– tekintettel a humanitárius segélyezési politikáról és annak 2009. évi végrehajtásáról szóló 
éves jelentésre (COM(2010)0138) és az azt kísérő bizottsági személyzeti 
munkadokumentumra (SEC(2010)0398), 

– tekintettel az Európai Unió humanitárius segélyezési és polgári védelmi politikájáról és 
annak 2010. évi végrehajtásáról szóló éves jelentésre (COM(2011)0343) and és a 
bizottsági személyzeti munkadokumentumra (SEC(2011)0709),

– tekintettel az Európai Bizottság és az Egyesült Nemzetek pénzügyi és igazgatási 
keretegyezményére („FAFA”),

– tekintettel a Bizottság és a humanitárius szervezetek közötti partnerségi 
keretmegállapodásra („FPA”),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság 
véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel a humanitárius katasztrófák száma, gyakorisága és súlyossága drámai mértékben 
nőtt, a világ több részét érintve,

B. mivel az EU humanitárius szereplőként betöltött globális vezető szerepe, az Unión belüli 
és azon kívüli beavatkozások számának és gyakoriságának emelkedése a jelenlegi 
költségvetési megszorításokkal együttesen rávilágít a hatékony és eredményes, a 
gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elvei által vezérelt pénzgazdálkodás 
jelentőségére,

C. mivel a Haitin és Pakisztánban bekövetkezett megakatasztrófák újfent igazolták, hogy a 
katasztrófák kezelésére az EU rendelkezésére álló eszközök eredményesség, gyorsaság és 
koordináció tekintetében javításra szorulnak,

Az ECHO ellenőrzési, figyelemmel kísérési és felügyeleti rendszerének hatékonysága és 
eredményessége

1. tudomásul veszi az ECHO Főigazgatóság elkötelezettségét és az uniós humanitárius 
segítségnyújtás hatékonyságának és eredményességének fokozására hozott 
intézkedéseket;

2. felidézi az Európai Számvevőszék éves jelentéseiben kifejezett véleményét, amely szerint 
az általános előzetes ellenőrzési, figyelemmel kísérési és felügyeleti rendszert, az utólagos 
ellenőrzési tevékenységet, az ECHO Főigazgatóság belső ellenőrzési funkcióit 
általánosságban hatékonyként értékelik; hangsúlyozza, hogy mindeközben mindezen 
vonatkozások terén van még tennivaló;
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Partnerek a partnerségi keretmegállapodásokban (FPA): Nem kormányzati szervezetek

3. megjegyzi, hogy az ECHO és a nem kormányzati partnerszervezetek kapcsolatát az FPA 
szabályozza, mivel a költségvetés végrehajtási módszere a közvetlen centralizált irányítás;

4. üdvözli a 2008-as FPA-val a 2005-ös FPA-hoz képest lehetővé tett rugalmasságot és 
eredményességet, mint amilyen a nagyobb mértékben eredményorientált felfogás, a 
fellépéshez kapcsolódó ellenőrzés (A-ellenőrzés), valamint az előzetes értékelés és a saját 
eljárások mechanizmusának bevezetése (P-ellenőrzés), a iránymutatások kidolgozása 
révén történő egyszerűsítés és a kevesebb kétértelműség; felhívja a Bizottságot, hogy a 
küszöbön álló 2012-es partnerségi keretmegállapodásokban finomítsa tovább az FPA-
partnerekkel folytatott együttműködés hatékonyságát javító intézkedéseket; hangsúlyozza, 
hogy az együttműködés hatékonyságának javítása és a túlzott adminisztratív teher 
csökkentése biztosítja az elszámoltathatóság ás az átláthatóság magas fokát;

5. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa az annak értékelésére szolgáló módszereket és 
gyakorlatot, hogy valamely potenciális partner alkalmas-e a partnerségi 
keretmegállapodásra vagy sem; emlékeztet arra, hogy a 2008-as FPA aláírása előtt 
szerzett tapasztalatok azt jelzik, hogy túlságosan optimista volt a partnerek belső 
ellenőrzési rendszerekre és szilárd pénzügyi rendszerekre alapozott előzetes (P) értékelési 
mechanizmus alapján történő, kedvező előzetes értékelése; emlékeztet arra, hogy a 2008-
as FPA keretében történt értékelés nyomán sok ilyen partnert le kellett minősíteni A-
partnerré, azaz a fellépéshez kapcsolódó ellenőrzés hatálya alá tartozó partnerré;

6. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a partnerek rendszereinek rendszeres 
ellenőrzése során megállapított hiányosságokat határidőre orvosolják, és a ennek 
elmaradása esetén meghozzák a szükséges intézkedéseket; emlékeztet arra, hogy a külső 
ellenőröknek folytatniuk kell a partnereknek szóló ajánlások minőségének javítását célzó 
munkát, az elfogadottság és a megvalósíthatóság biztosítása érdekében figyelembe véve a 
partnerek sajátos struktúráit;

7. meggyőződése, hogy az életbe léptetett ellenőrzési és figyelemmel kísérési 
mechanizmusoknak köszönhetően nagyobb fokú elszámoltathatóság áll fenn az FPA-
partnerek hatékonyságának és eredményességének értékelése tekintetében, mint az ENSZ-
partnerek esetében;

Nemzetközi szervezetek, ENSZ

8. megjegyzi, hogy az ECHO és az ENSZ-partnerek közötti kapcsolatokra a pénzügyi és 
igazgatási keretmegállapodás (FAFA) irányadó, míg a Vöröskereszt családra és 
Nemzetközi Migrációs Szervezetre a nemzetközi szervezetek partnerségi 
keretmegállapodása vonatkozik; emlékeztet arra, hogy a költségvetés végrehajtásának 
módszere mindkét esetben a közös irányítás;

9. rámutat, hogy a közös irányítás alatt álló uniós pénzeszközök ellenőrzésének és nyomon 
követésének feltételei és végrehajtása súlyos hiányosságokról tettek tanúbizonyságot; 
sürgeti a Bizottságot, hogy állapodjon meg konkrétan az ENSZ-ügynökségekkel az 
ENSZ-testületek által elvégzett ellenőrző munka felhasználására, valamint a meglévő 
ellenőrzések – beleértve a hitelesítéseket is – alapján megállapított megbízhatóság 
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megerősítésére és javítására szolgáló intézkedésekről;

10. emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet folyamatban lévő felülvizsgálata 
eredményeként az ENSZ és a nemzetközi szervezetek közvetítésével felhasznált uniós 
pénzeszközök irányítását a közvetett irányításra vonatkozó intézkedések szerint kell 
végezni;

11. hangsúlyozza, hogy az uniós pénzeszközök közvetett irányításának ellenőrzési 
követelményeit össze kell hangolni a megosztott irányítás ellenőrzési követelményeivel; 
ragaszkodik ahhoz, hogy az uniós pénzeszközök ECHO-partnerek általi közvetett 
kezelésére azonos fokú elszámoltathatóságot hozzanak létre, nevezetesen a költségvetési 
rendeletre irányuló bizottsági javaslat 57. cikkének (5) bekezdésében említett 
dokumentumoknak a Bizottság részére történő megküldése vonatkozásában; 
hangsúlyozza, hogy az ECHO-partnerek ellenőrzési jelentéseibe való betekintés 
elengedhetetlen az uniós költségvetésből finanszírozott fellépések hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásának ellenőrzésében;

12. ragaszkodik ahhoz, hogy az ellenőrzési eredményeket időben bocsássák a mentesítésért 
felelős hatóság rendelkezésére; ez nem fogja kizárni az Európai Számvevőszék vagy az 
OLAF hatásköreit és feladatköreit;

13. sajnálatosnak tartja az ENSZ-jelentések túlzottan általánosító jellegét, amelyek az 
eredményekről nem adnak elegendő információt; rámutat, hogy az ENSZ által alkalmazott 
egységes ellenőrzés elve következtében és amiatt, hogy a Bizottság általi ellenőrzés 
hatóköre az igazolásokra és a figyelemmel kísérésre korlátozódik, az ENSZ-jelentések 
alapvető információforrást képeznek az elszámoltathatóság és az átláthatóság 
biztosításában;

14. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az ENSZ-jelentések tartalmazzanak 
elegendő információt a projektek jelentési határidőn belüli eredményei – azaz a 
teljesítménye és a kimenetele – vonatkozásában; hangsúlyozza, hogy a mérhető 
teljesítmény- és hatásmutatóknak a jelentési kritériumok szerves részét kell képezniük; 
sajnálatát fejezi ki azon tény miatt, hogy a Számvevőszék 15/2009. sz. különjelentéséhez 
készült kérdőívre az ECHO a válaszok több mint 70%-a azt tárta fel, hogy az ENSZ-
jelentések késtek;

15. rámutat, hogy nézeteltérések vannak a Bizottság és a FAFA aláíró felei között a FAFA 
ellenőrzési záradékának értelmezését illetően, különösen az ellenőrzések elvégzését 
illetően; üdvözli az ellenőrzések egységes feladatait meghatározó, 2009 júliusában 
elfogadott dokumentumot, amely az ellenőrzési záradék működése tekintetében további 
útmutatást és pontosítást adó eszköz; emlékeztet arra, hogy az ECHO Főigazgatóság külső 
ellenőrzési ágazatának és az Európai Számvevőszéknek az éves megbízhatósági 
nyilatkozat keretében tett legújabb megállapításai szerint további pontosításnak lenne 
helye a dokumentumot és az ellenőrzési záradékot illetően;

16. sajnálatának ad hangot az Európai Számvevőszéknek az ENSZ-partnerek által végrehajtott 
fellépésekre vonatkozó információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos nehézségei miatt; 
emlékeztet arra, hogy a FAFA ellenőrzési záradéka szerint az EU, és ennélfogva az 
Európai Számvevőszék helyszíni pénzügyi ellenőrzéseket végezhet, és hogy az ENSZ-nek 
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meg kell adnia az összes vonatkozó pénzügyi információt; hangsúlyozza, hogy az ENSZ-
nek biztosítania kell az Európai Számvevőszék számára az információkhoz való szükséges 
hozzáférést, és így teljesítenie kell a FAFA ellenőrzési záradékát;

17. üdvözli az Élelmezési Világprogrammal („WFP”) folytatott megbeszélések kedvező 
kimenetelét, amely szerint a WFP megváltoztatta szabályait a belső ellenőrzési 
jelentéseinek az ECHO Főigazgatóság rendelkezésére bocsátása érdekében; felhívja az 
ECHO Főigazgatóságot, hogy késlekedés nélkül folytasson le hasonló tárgyalásokat a 
többi ENSZ-ügynökséggel a belső ellenőrzési jelentésekhez való, egyszerű és 
bürokráciától mentes hozzáférés biztosítása érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy a 
tárgyalások előrehaladásáról félévente tájékoztassa az EP illetékes bizottságait; 
hangsúlyozza, hogy az összes belső ellenőrzési jelentést elektronikus úton is a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani, nem pedig kizárólag az érintett ENSZ-ügynökség 
helyiségeiben;

18. emlékeztet arra, hogy a WFP-vel 2010-ben kezdődtek meg a megbeszélések egy olyan 
közös módszertanról való megállapodás érdekében, amely szerint a WFP az uniós 
finanszírozású projektek ellenőrzését végezné; felhívja a Bizottságot, hogy teljesítse be ezt 
a célkitűzést és folytasson hasonló tárgyalásokat a többi ENSZ-partnerrel is;

19. üdvözli a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) keretében 
létrehozott és az Európai Számvevőszék egyik tagja által irányított, a katasztrófához 
kapcsolódó segélyek elszámoltathatóságával és ellenőrzésével foglalkozó munkacsoport 
jelenlegi erőfeszítéseit; emlékeztet annak két legfontosabb célkitűzésére: i. útmutatás és 
helyes gyakorlat kialakítása azzal a végső céllal, hogy létrejöjjön egy egységes integrált 
jelentési modell; és ii. útmutatás és helyes gyakorlat kialakítása a katasztrófához 
kapcsolódó segélyek ellenőrzésének területén;

20. véleménye szerint ez fontos lépés az átláthatósággal és elszámoltathatósággal kapcsolatos 
kihívások ENSZ-szel és más nemzetközi szervezetekkel együttműködésben történő 
megoldására; ösztönzi a munkacsoportot e mandátumának a kitűzött határidőn belüli 
teljesítésére;

21. rámutat, hogy amióta felfedték, hogy 2006 végén Észak-Korea kormánya visszaéléseket 
követett el az ENSZ humanitárius és fejlesztési tevékenységekre szánt forrásaival, széles 
körű bírálat éri a források ENSZ általi irányításának átláthatatlanságát, az 
elszámoltathatóság, valamint a hatékonyság és eredményesség hiányát; sajnálatának ad 
hangot amiatt, hogy az ENSZ átláthatósági és elszámoltathatósági kérdésekben 
végrehajtott reformja egyelőre jelentős előrelépést nem eredményezett; hangsúlyozza, 
hogy az uniós tagállamoknak a reform előbbre vitele és az elszámoltathatóság magasabb 
fokának biztosítása tekintetében erőteljesebb politikai akaratról, elszántságról és 
összhangról kell tanúbizonyságot tenniük; felhívja az EU közös kül- és biztonságpolitika 
főképviselőjét e kérdés prioritásként történő kezelésére és a támogató szerepkör 
betöltésére;

Az ECHO Főigazgatóság által irányított uniós humanitárius segítségnyújtás 
végrehajtásának hatékonysága és eredményessége

22. rámutat, hogy a humanitárius segítségnyújtás eredményes végrehajtásának alapvető 
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fontosságú előfeltétele a szükségletek pontos és koherens felmérése; elismeri, hogy a 
globális igényfelmérésnek és az elfelejtettválság-felmérésnek köszönhetően az ECHO 
által irányított humanitárius segítségnyújtás teljesíti a szükségletekhez való szigorú 
kötöttség elengedhetetlen feltételét; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak folytatnia kell 
erőfeszítéseit a jobban koordinált és egységesebb igényfelmérés kialakításáról folyó vita 
terén; üdvözli a Bizottság és az ENSZ között e tekintetben folyó párbeszédet;

A partnerségi keretmegállapodás partnerei 

23. emlékeztet az ECHO Főigazgatóság külső ellenőrzési ágazata által a központi irányítás 
ellenőrzésének 3 ciklusa után az ECHO Főigazgatóság és partnerei pénzügyi 
kapcsolatának jellegéről és annak szilárdságáról levont következtetésekre, amelyek szerint 
a Bizottság rendelkezésére bocsátott pénzeszközök felhasználása összességében kellő 
gondossággal, illetve a hatályos szabályok és rendeletek szerint történik;

24. megjegyzi, hogy a külső ellenőrzési ágazat által az FPA-partnerek tekintetében végzett 
központi irányítási ellenőrzések ajánlásainak legtöbbje a partnerek beszerzési szabályaira 
vonatkozik; felhívja a figyelmet a központi irányítási ellenőrzések fő megállapításainak 
egyikére, amely szerint nem az összes FPA-partner léptetett érvénybe a 2008-as FPA IV. 
melléklete elveinek teljes mértékben megfelelő eljárásokat (függetlenül attól, hogy 
fellépéshez kapcsolódó ellenőrzés vagy az előzetes értékelés és saját eljárások 
mechanizmusa alá tartoznak); megjegyzi, hogy problémák vannak a teljes beszerzési akta 
átadásával, valamint a megfelelőbben dokumentált és megbízható beszerzési eljárások 
létrehozásával kapcsolatban is;

25. megjegyzi, hogy az FPA-partnerekenek a következő kérdéseket kell megoldaniuk: 
megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusok létrehozása, pénzügyi költségallokációs 
rendszereik fejlesztése és átláthatóbbá tétele, a számviteli rendszereik hiányosságainak, 
illetve a vezetés minőségi standardok iránti elkötelezettségének javítása, kockázatkezelési 
folyamat kialakítása a teljes szervezetre vonatkozóan, valamint a csalás és korrupció 
veszélyének tudatosítása;

26. megjegyzi, hogy az ECHO partnerek végrehajtó partnereknek szervezhetik ki a 
humanitárius fellépést támogató tevékenységeket; sajnálatosnak tartja az FPA-partnerek 
részéről a végrehajtó partnerek felügyeletére és megfelelő irányítására szolgáló megfelelő 
eljárások hiányát; ezért felhívja a Bizottságot e kérdés megoldására, figyelembe véve azt a 
kockázatot, amelyet e gyakorlat csalás esetén okozhat, az igazoló bizonylatokhoz való 
hozzáférés hiányát, és azt a tényt, hogy az ECHO nem rendelkezik mechanizmusokkal a 
kiszervezésben érintett végrehajtó partnerek azonosítására;

27. meggyőződése, hogy a kedvezményezetteknek a segítségnyújtás megtervezésében és 
irányításában történő valós és folyamatos részvétele a humanitárius válaszlépések 
minőségének és gyorsaságának elengedhetetlen feltétele, különösen hosszú távú válságok 
esetében; rámutat, hogy sok esetben nincsenek alakszerű mechanizmusok érvényben a 
kedvezményezettek panaszainak/visszajelzéseinek az érintett partnerhez való eljuttatására; 
hangsúlyozza, hogy ez fontos intézkedés az eredményesség és az elszámoltathatóság 
javításában, és a segélyre szánt anyagokkal való esetleges visszaélések 
megakadályozására; felhívja az ECHO Főigazgatóságot e mechanizmusok késlekedés 
nélküli létrehozására;
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28. emlékeztet a külső ellenőrzési ágazat ajánlására, amely szerint szükség van a 
folyamatokban részt vevő személyzet elosztás alatt és azt követően történő jobb 
figyelemmel kísérésére, annak értékelésére, hogy az igények felmérése valamennyi 
követelményt azonosított-e, illetve hogy ezek teljesültek-e; felhívja a Bizottságot a 
figyelemmel kísérési tevékenység tanulságainak végrehajtására;

ENSZ-partnerek

29. emlékeztet az Európai Számvevőszék 15/2009. sz. különjelentésében kifejezésre juttatott 
véleményre, amely szerint a partner tárgyilagos és átlátható kiválasztásának stratégiai és 
jogszabályi követelményeit nem megfelelően ültették át a gyakorlatba az ENSZ-partnerek 
esetében történő döntéshozatal támogatásához; ragaszkodik ahhoz, hogy a humanitárius 
segítségnyújtás végrehajtására kiválasztott ENSZ-partneri körnek igazolnia kell, hogy ez a 
megközelítés hatékonyabb és eredményesebb a segítségnyújtás más módjainál; felhívja a 
Bizottságot, hogy végezze el és a dokumentálja az alternatív segítségnyújtási 
mechanizmusok formális értékelését és az azokkal való összehasonlítást;

30. megjegyzi, hogy a Bizottság a közvetett, azaz egy adott projekt végrehajtásához nem 
közvetlenül kapcsolódó költségekhez való hozzájáruláson felül (ami a fellépés 
költségvetésének legfeljebb 7%-a lehet) a projekthez közvetlenül kapcsolódó többféle 
költséget (közvetlen költséget) is finanszíroz, beleértve a helyi irodák, személyzet és 
szállítás tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó támogatási költségét is; rámutat, hogy 
a támogatási költségek – mint a szállítás, tárolás és kezelés (pl. az élelmiszersegély 
esetében) – szintje tág határok között mozog; elismeri, hogy ennek oka a körülményektől 
függően országspecifikus lehet, de akár betudható lehet a műveletek költséghatékonyabbá 
tétele érdekében történő egyszerűsítése szükségességének is; javasolja, hogy a Bizottság 
egy szokásos értéktartományhoz vagy referenciaszinthez képest értékelje a támogatási 
költségek szintjét azok ésszerűségének meghatározása érdekében;

Vegyes kérdések

31. hangsúlyozza, hogy az alapvető kritériumokon – mint a gyakorlat és a szakértelem – a 
partnerek kiválasztásakor fontos kritériumnak kell lennie a múltbeli teljesítménynek, a 
koordinációnak, a párbeszédnek és gyorsaságnak, valamint a költséghatékonyságnak; 
üdvözli azt a tényt, hogy az ECHO-n belül folyik a munka az összehasonlító 
költséginformációs rendszer (Cost Observed for Results, költségfigyelés az 
eredményekért, COR) kialakításán, összehasonlítható egységre jutó költségekkel; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ezen eszköz nyújtotta információkat 
felhasználják a projektjavaslatok költséghatékonyságának elemzésére;

32. megítélése szerint az ECHO által finanszírozott fellépések láthatósága kielégítő; elismeri a 
láthatóság biztosítását szolgáló intézkedések jelentőségét az elszámoltathatóság és a kettős 
finanszírozás kockázata csökkentésének előmozdítása terén; hangsúlyozza, hogy ez nem 
válhat a humanitárius ügynökségek népszerűsítésének eszközévé és nem fordulhat át a 
láthatóságért való versengésbe, a kedvezményezettek valós szükségleteinek teljesítése 
kárára;

33. megítélése szerint a konzorciumoknak tulajdonított egyre nagyobb szerep potenciálisan 
kedvező hatású a humanitárius reagálás kiterjesztése és a jobb koordináció tekintetében; 
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felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson egyértelműbb útmutatást az átláthatóság 
garantálására, hogy a konzorciumok ne befolyásolják kedvezőtlenül a nem kormányzati 
szervezetek közösségének, és különösen a kis- és közepes méretű szervezetek 
sokféleségét;

A fenntarthatóság, következetesség és kiegészítő jelleg szükségessége

34. rámutat a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolásának fontosságára, hogy 
megerősítsék a közöttük lévő kapcsolatokat, és biztosítsák a zavartalan átmenetet a 
humanitárius segítségnyújtásról a fejlesztési támogatásra; hangsúlyozza, hogy még mindig 
sok a tennivaló a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolása 
koordinációjának, hatékonyságának, eredményességének és egységességének javítása 
céljából;

35. elismeri, hogy az ECHO Főigazgatóság a DIPECHO programon keresztül és a 
humanitárius fellépések szerves részeként támogatja a katasztrófakockázatok 
csökkentését;

36. felhívja az ECHO Főigazgatóságot, hogy tulajdonítson még központibb szerepet a 
humanitárius fellépések fenntarthatóságának; sürgeti az ECHO Főigazgatóságot, hogy 
fektessen nagyobb hangsúlyt a katasztrófáknak erősen kitett és válság sújtotta 
országokban a katasztrófakockázatok csökkentésére és a katasztrófavédelemre, erősítse a 
veszélyeztetett lakosság ellenálló képességét kapacitásépítés, képzés, lakossági 
figyelemfelkeltés és hatékony korai figyelmeztető rendszerek révén annak érdekében, 
hogy a lakosság képes legyen a megfelelő válaszlépésekre;

37. meggyőződése, hogy a kulturális érzékenység és ismeretek kulcstényezők az eredményes 
humanitárius segítségnyújtásban; hangsúlyozza például, hogy a humanitárius fellépések 
során átadott termékeknek a helyi lakosság számára alkalmasnak és elfogadhatónak kell 
lenniük;

38. felhívja az ECHO Főigazgatóságot a humanitárius segítségnyújtás esetleges negatív 
hatásainak körültekintő vizsgálatára; rámutat, hogy például a többlet élelmiszersegély nem 
ösztönzi a helyi élelmiszertermelést, kedvezőtlen hatással jár a helyi piacokra és ekként 
hosszú távon veszélyezteti az élelmiszerbiztonságot;

39. sürgeti a Bizottságot a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési támogatás nagyobb 
összhangjának és kiegészítő jellegének biztosítására, politikai szinten és a gyakorlatban is;

40. meggyőződése, hogy az Afrika szarvát sújtó, jelenlegi akut élelmiszerválság is a 
nemzetközi humanitárius segítségnyújtás és fejlesztési támogatás 
összehangolatlanságának és kiegészítő jellege hiányának tragikus következménye; 
rámutat, hogy a természeti katasztrófáktól eltérően ez lassan induló válság volt, amely 
fokozatosan humanitárius katasztrófává nőtte ki magát; emlékeztet arra, hogy az aszály és 
éhínség Afrika szarván sajnálatosan krónikus jellegű; sajnálatát fejezi ki azon tény miatt, 
hogy e tények és a régióba az elmúlt évtizedek során beáramló hatalmas mennyiségű 
segély ellenére nincsenek látható eredmények a helyi mezőgazdasági termelők önfenntartó 
képességének erősödése, és így a fenntarthatóság biztosítása terén;
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Haiti és Pakisztán

41. sajnálatosnak tartja, hogy a 2010-es év két megakatasztrófa éveként lesz emlékezetes: a 
haiti pusztító földrengés, amelyet kolerajárvány követett, és a példa nélkül álló pakisztáni 
árvizek éveként;

42. megjegyzi, hogy 2010-ben az ECHO 122 millió EUR-t juttatott Haitinek, Pakisztánnak 
pedig 150 millió EUR-t, és hogy az ECHO Pakisztánnak juttatott humanitárius 
segítségnyújtási kerete volt az egy év alatt végrehajtott legnagyobb beavatkozás;

43. elismeri, hogy a katasztrófák hatóköre és az azokkal járó nehézségek – beleértve a fizikai 
hozzáférést és biztonsági aggályokat – a feltételeket rendkívül összetetté teszik; rámutat, 
hogy mindkét katasztrófa hasonló problémákat hozott napvilágra;

44. rámutat, hogy a hatékony nemzetközi koordináció a humanitárius segítségnyújtás 
hatékonyságának és eredményességének elengedhetetlen előfeltétele, elismeri a 
humanitárius segítségnyújtási műveletek során az ENSZ Humanitárius Ügyeket 
Koordináló Hivatalának (OCHA) égisze alatt végrehajtott műveletek hozzáadott értékét és 
szükségességét;

45. megjegyzi, hogy a Bizottság jelentős támogatást nyújt az OCHA-nak; sajnálatosnak tartja 
azt a tényt, hogy a haiti és pakisztáni tapasztalatok rávilágítottak az OCHA jelenleg 
elégtelen koordinációs képességére; hangsúlyozza, hogy az OCHA-nak a koordinációs 
funkció ellátására való képességét gyengítette a kapacitásszűke, a szükségletek nem 
megfelelő felmérése és az információ feldolgozásához szükséges elektronikus eszközök 
részleges működőképessége;

46. megjegyzi, hogy a Bizottság jelentős támogatást nyújtott az ENSZ-nek a klaszterrendszer 
kialakítását és végrehajtását célzó erőfeszítéseihez; hangsúlyozza, hogy mindkét 
katasztrófa feltárta, hogy a rendszer hatékonysága, eredményessége és koordinálása, az 
iránta való elkötelezettség és az elszámoltathatóság erősítésének terén még mindig sok a 
teendő;

47. rámutat, hogy a Bizottság nem adta át a Parlament előadójának az ECHO partnereinek a 
2010-es haiti és pakisztáni katasztrófák utáni humanitárius fellépések végrehajtásáról 
készült végleges tényismertető és pénzügyi jelentéseit, azzal az indokolással, hogy azok az 
ECHO partnereire vonatkozó szenzitív adatokat tartalmaznak; hangsúlyozza, hogy a 
Parlamentnek hozzáféréssel kell rendelkeznie az ilyen jelentésekhez, vagy legalábbis a 
fellépések végrehajtásának hatékonyságára és eredményességére vonatkozó fő tényekhez, 
annak érdekében, hogy megítélhesse a fellépések hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodását;

48. felhívja a Bizottságot, hogy az ENSZ-hez kapcsolódó kérdéseket vesse fel az ENSZ 
illetékes testületeinél;

49. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az ECHO mint humanitárius szereplő

Az EU (a Bizottság a tagállamokkal együttesen) a legnagyobb adományozó a világon a 
humanitárius segélyek terén. A humanitárius segítségnyújtáshoz 2010-ben teljesített 
összesített uniós hozzájárulás – a tagállamokat is beleértve – 2957 millió EUR, miközben az 
uniós tagállamok részesedése 64%, a Bizottság által továbbított pénzeszközök aránya pedig 
36% volt. 

Az ECHO az Európai Bizottságnak az uniós humanitárius segítségnyújtás végrehajtásáért 
felelős főigazgatósága (az 1257/96/EK rendelet). Az ECHO Főigazgatóság megbízatása 
felöleli a humanitárius segítségnyújtást és a polgári védelmet – azt a két eszközt, amely az EU 
rendelkezésére áll ahhoz, hogy biztosítsa a humanitárius segítségnyújtás eljuttatását a 
katasztrófák és elhúzódó konfliktusok áldozataihoz.

Az ECHO megbízatását körülbelül 200 partner finanszírozásával hajtja végre: ezek nem 
kormányzati szervezetek, ENSZ-ügynökségek, nemzetközi szervezetek és tagállami 
szakosodott ügynökségek. A Bizottság brüsszeli központjából szervezi humanitárius 
tevékenységeit, a világszerte több mint 40 helyi irodából álló hálózaton keresztül. 

Az ECHO pénzügyi és humán erőforrásai 

Az ECHO Főigazgatóság humanitárius segítségnyújtási tevékenységeire 2006 és 2010 között 
átlagosan évi 889 millió eurós költségvetést kezelt. A 2010-es induló 835 millió EUR 
humanitárius segítségnyújtási költségvetés több alkalommal – az év közben bekövetkezett új 
válságokra és természeti katasztrófákra, azaz a haiti és pakisztáni két megakatasztrófára és a 
Száhel-övezet élelmiszerválságára reagálva – megerősítésre került, így azt 1115 millió EUR-
ra emelték. A 2009-es költségvetéssel összevetve ez 21,8%-os emelkedés. A 2009-es 
költségvetés a 2008-ashoz viszonyítva 0,8%-kal csökkent. 

A humanitárius műveletek finanszírozása az EK-költségvetés 23. címe keretében történik 
(humanitárius segélyezés és polgári védelem). A költségvetési hatóság jóváhagyásával az EU 
humanitárius segítségnyújtási költségvetése a sürgősségisegély-tartalékból (40. cím) történő 
pénzeszköz-átcsoportosítással megerősíthető, az előre nem látható eseményekből eredő 
szükségletekre való reagálás érdekében. További források a többi költségvetési tétel – így a 
külső támogatási cím – terhére történő tranzakciók, az AKCS-országok esetében pedig az 
EFA-tartalékok (B-keret). Az ECHO Főigazgatóságnak 18 éves fennállása alatt minden évben 
a költségvetés megerősítését kellett kérnie. Az elmúlt 5 év során a sürgősségisegély-tartalék 
átlagos felhasználása évi 127 millió EUR, miközben az EFA-alapok ugyanezen időszakban 
történő felhasználása évente 44 millió EUR volt. 

Az ECHO Főigazgatóság humán erőforrásai a központban összesen 289 főt tettek ki. A helyi 
szerződéses szakértők száma 107 volt, és 306 fő helyi személyzet dolgozott az ECHO 
Főigazgatóság helyi irodáiban. Így 2010 végén az ECHO Főigazgatóság helyi irodáiban 
összesen 413 fő dolgozott. A 2009-es adatokkal összevetve a személyzet létszámában a 
központban és a helyi irodákban is növekedés történt. A központ személyzete 17%-kal, a 
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helyi irodákban dolgozó teljes személyzet létszáma pedig 5%-kal nőtt. 

2010-ben a nem kormányzati szervezeteken keresztül továbbított ECHO-finanszírozás 
részaránya a 2008-as 44%-ról 2010-ben 50%-ra nőtt. Ugyanezen időszakban az ENSZ által 
átvett finanszírozás részaránya 46%-ról 39%-ra csökkent. 2008-ban az ENSZ-nek kiosztott 
finanszírozás százalékos aránya (46%) különösen magas volt az élelmiszerválság miatt, amely 
műveleteket főként a WFP hajtotta végre. 2010-ben más nemzetközi szervezetek kapták az 
ECHO-finanszírozás 11%-át. Ez csökkenést jelentett a 2009-es 14%-hoz, és enyhe 
növekedést a 2008-es 10%-hoz képest. 

A humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó ECHO-finanszírozás földrajzi megoszlása szerint 
a legnagyobb kedvezményezett 2010-ben Afrika volt a finanszírozás 42%-ával, ezt követte 
Ázsia, Latin-Amerika, a karib-tengeri és csendes-óceáni térség 39%-kal. 2009-hez képest az 
Afrikának szóló finanszírozás 9%-kal csökkent, miközben Ázsia, Latin-Amerika, a karib-
tengeri és csendes-óceáni térség finanszírozása 12%-kal nőtt. Az utóbbi növekedés oka a 
2010-es haiti és pakisztáni két hatalmas katasztrófa volt.

A humanitárius terület nem földrajzi jellegű segítségnyújtásának – azaz kapacitásépítés, 
támogatások és szolgáltatások, tájékoztatás, a NOHA hálózat és tanulmányi kezdeményezés1

– finanszírozása 4%-on stagnált.

Az ECHO-nál működő fékek és egyensúlyok rendszere

Az ECHO által a nem kormányzati partnerszervezetekkel humanitárius műveletekről kötött 
megállapodások végrehajtása a közvetlen centralizált irányítás módszere szerint történik. Az 
ENSZ-szel és más nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodások irányítása a közös 
irányítás módszere szerint történik.
2010-ben az ECHO által aláírt szerződések 53,4%-át a központi közvetlen irányítás szerint, 
46,4%-át pedig a közös irányítás elve szerint irányítják.

A közvetlen centralizált irányítás jellegénél fogva nagyobb elszámoltathatóságot biztosít. A 
közös irányítás esetében – elnevezése ellenére – a költségvetés végrehajtásával és az 
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok irányítás nem közösen történik. Ehelyett ezeket a 
feladatokat nemzetközi szervezetekre ruházzák, hogy azok saját számviteli, ellenőrzési, belső 
ellenőrzési és beszerzési eljárásaik szerint hajtsák végre azokat, feltéve, hogy ezek 
megfelelnek a nemzetközileg elfogadott standardoknak. A kizárólagos vagy egységes 
ellenőrzés elve miatt a Bizottság ellenőrzést nem végez. Ehelyett helyszíni megfigyelő és 
ellenőrző missziókat végez. A nemzetközi szervezetek közös irányítási módszere ismétlődő 
bírálatban részesül az Európai Számvevőszék és a mentesítési eljárás összefüggéseiben a 
Parlament részéről is. A bírálat oka a következetesség hiánya, a merevség és a sok egymásra 
rakódó jogszabályi rétegből eredő félreértések, amelyek a hibák legfőbb forrásai is. A bírálat 
fontos elemét alkotják az uniós pénzeszközök ellenőrzését és nyomon követését érintő 
hiányosságok. 

A Bizottság költségvetési rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslata foglalkozik ezzel a 
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kérdéssel, felváltva a közös irányítás módszerét közvetett irányítással. A Bizottság helyett a 
költségvetést kezelő személyek felelősségének erősítése érdekében a javaslat kötelezné e 
személyeket, hogy adják át a következőket a Bizottságnak: 
a) a rájuk bízott feladatok végrehajtásáról szóló jelentés; 
b) a rájuk bízott feladatok teljesítése során felmerült kiadások tekintetében készített 
elszámolások; 
c) minden elvégzett, rendelkezésre álló ellenőrzés és kontroll eredményének összefoglalója, a 
rendszeres vagy visszatérő hiányosságok elemzésével és a foganatosított vagy tervezett 
korrekciós intézkedésekkel együtt, 
d) igazgatási megbízhatósági nyilatkozat, kiegészítve a független ellenőrzés során az erről 
adott véleménnyel. 

Mindazonáltal a költségvetési rendeletre vonatkozó javaslat szerint a fent említett 
kötelezettségek nem érintik a nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodások 
rendelkezéseit, a külkapcsolatok sajátosságainak figyelembevétele érdekében. A költségvetési 
rendelet a nemzetközi szervezetekre nem vonatkozik, és az uniós pénzeszközök 
végrehajtásával kapcsolatos minden kötelezettségről a tárgyalási keretrendszerben vagy a 
hozzájárulási megállapodásban kell velük megegyezni. 
Az előadó álláspontja szerint a közvetett irányításra meghatározott elszámoltathatósági és 
ellenőrzési követelményeknek – konkrétan az ellenőrzési jelentések hozzáférhetősége 
tekintetében – érvényesnek kell lenniük a nemzetközi szervezetekre, így az ENSZ-re, a 
Vöröskereszt családra és a Nemzetközi Migrációs Szervezetre. Az ECHO-partnerek belső 
ellenőrzési jelentéseinek hozzáférhetősége alapvető a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásuk ellenőrzése érdekében. 

Partnerségi keretmegállapodás 
Az ECHO és a nem kormányzati szervezetek kapcsolatát a partnerségi keretmegállapodás 
(FPA) szabályozza, amely meghatározza az Unió által finanszírozott humanitárius 
műveletekben a szerepköröket és felelősségeket. A jelenlegi FPA 2008. január 1-jén lépett 
hatályba, és 2012. december 31-ig marad érvényben. Az FPA belső ellenőrzési mechanizmusa 
rendszeres partnerértékelésekből, a projektek kiválasztásakor és az aláírás előtt előzetes 
ellenőrzésekből, a végrehajtás alatti rendszeres ellenőrzésekből, a befejezést követő utólagos 
ellenőrzésből és értékelésből áll. 

Partnerkiválasztás és értékelés 
Az FPA aláírásának alapja a Bizottság által arról végzett értékelés, hogy a humanitárius 
szervezetek megfelelnek-e a humanitárius segítségnyújtásról szóló rendeletben és a 
költségvetési rendeletben megállapított feltételeknek. Az FPA aláírásakor a partnereket az (A)
vagy (P) értékelési mechanizmusba sorolják. Ezt a felosztást a 2008-as FPA vezette be a 
Bizottság és partnerei közötti együttműködés elősegítésére és hatékonyságának javítására. 

A (P) értékelési mechanizmust (a P a „Prior assessment” – előzetes értékelés – vagy az „own 
Procedures” – saját eljárások – szóból származik) előzetes értékelés alapján kapják meg az 
ECHO partnerei. Az ECHO Főigazgatóság értékeli a partner technikai kapacitását, azaz a 
belső ellenőrzési rendszert és kockázatkezelést, a szervezeti eljárásokat, a pénzügyi 
szilárdságot és a beszerzési szabályokat és eljárásokat. A (P) értékelési mechanizmus így 
olyan fellépésekre vonatkozik, amelyeknél az ajánlatkérő pénzügyi, belső ellenőrzési és 
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beszerzési eljárásait a nemzetközileg elfogadott standardokkal egyenértékűnek ismerik el. A 
(P) értékelésnek alávetett partnerek így: 
a) saját beszerzési eljárásaikat alkalmazzák; 
b) teljesítik az FPA IV. melléklete 2. (az etikus, átlátható beszerzésre és pályáztatásra 
vonatkozó általános rendelkezések) és 4. (különös szabályok) fejezetének rendelkezéseit; 
c) a (P) értékelésnek alávetett partnerek fellépéseire nem vonatkoznak szerződéses 
finanszírozási plafonértékek. 
A (P) értékelési mechanizmus bizonyos ellenőrzéseket is előír a humanitárius szervezet saját 
szabályainak és eljárásainak végrehajtására vonatkozó záró jelentéstételhez, a figyelemmel 
kíséréshez és az utólagos ellenőrzéshez. 
Ezzel szemben az (A) értékelésnek alávetett partnerek esetében a belső ellenőrzési rendszerek 
vonatkozásában kevesebb ellenőrzést végeznek. 

Az (A) értékelési mechanizmus (az A az „Action related monitoring” – fellépéshez 
kapcsolódó figyelemmel kísérés – kifejezésből származik) nem igényel ugyanolyan szintű 
előzetes megbízhatóságot az ECHO partnereinek pénzügyi, belső ellenőrzési és beszerzési 
eljárásai tekintetében. Ehelyett a fellépések végrehajtásának figyelemmel kísérésére 
összpontosít, a kiterjedtebb ellenőrzések a zárójelentéshez kapcsolódnak, és azokat a fellépés 
és az FPA feltételei betartásának utólagos ellenőrzése támasztja alá. Az (A) értékelési 
mechanizmus keretében fellépéseket végrehajtó partnerekre így: 
a) maximális finanszírozási plafon vonatkozik; valamint 
b) be kell tartaniuk a IV. melléklet teljes szövegét, beleértve a részletes beszerzési eljárásokat 
megállapító 3. szakaszt, valamint az ECHO Főigazgatóság humanitárius segítségnyújtási 
beszerzési iránymutatását.

Az ECHO egyben elvégzi az aláíró humanitárius szervezet időszakos ellenőrzését (az FPA 12. 
cikke) egy kétlépcsős eljárás keretében. 

A 2008., 2009. és 2010. évi időszaki értékelés eredményei
A 2008., 2009. és 2010. évi éves értékelés eredményei igazolják, hogy az FPA aláírása óta az 
(A) értékelési mechanizmus alá tartozó partnerek száma 22%-ról 44%-ra nőtt, miközben a P-
partnerek részaránya 78%-ról 56%-ra süllyedt. Jelenleg 182 partnerből 79 az (A) értékelési
mechanizmus, 93 pedig a (P) értékelési mechanizmus alá tartozik.

Figyelemmel kísérés a projektek végrehajtása során
A partner alkalmasságát szolgáló szokásos partnerértékelésen és előzetes ellenőrzésen túl az 
ECHO Főigazgatóság szoros figyelemmel kíséri az irodai és helyi szakértők általi végrehajtást 
a következő módon: helyi szakértők hálózata által végzett projektmonitoring, a földrajzilag 
illetékes részleg, ellenőrök és vezetők rendszeres látogatásai,a partner kötelező jelentései a 
művelet végét követően kiadásaik alátámasztására. Átlagosan évente mintegy 10 értékelést 
végeznek, a főbb országos (azaz az összesen mintegy 50 millió EUR támogatásban részesülő 
és az előző három év során nem ellenőrzött) műveletekre, partnerekre és tematikus kérdésekre 
összpontosítva. 

Auditok 
Az ECHO Főigazgatóság külső ellenőrző ágazata végzi a külső partnerek és alvállalkozók 
tevékenységének ellenőrzését. Ez az ellenőrzési stratégia kettős megközelítésen alapul: azaz 
központi ellenőrzés ciklikusan a befejezett projektek esetében és helyszíni ellenőrzés a 
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folyamatban lévő projektek esetében. A partnerek központi ellenőrzései kettő-négyévente 
kerülnek sorra, ami 25-30%-os éves lefedettséget biztosít. Ezen ellenőrzések megállapításait a 
Bizottság tisztviselői elemzik, és sor kerül a megfelelő nyomon követő intézkedésekre, ilyen 
például a pénzeszközök visszafizettetése. 

A belső ellenőrzési csoport megbízhatósági nyilatkozatot ad ki, a konzultáló szolgálatok 
szerepe pedig a hozzáadott érték biztosítása és az ECHO műveleteinek fejlesztése. A csoport 
ajánlásokat tesz a kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárások eredményességének 
javítása tekintetében.

ENSZ
Az ECHO és az ENSZ kapcsolatát a pénzügyi és igazgatási keretegyezmény (FAFA) 
szabályozza. 
A Bizottság először az ENSZ-partnereinek pénzügyi ellenőrzési mechanizmusai ellenőrzését 
végzi el egy négypilléres elemzésben, annak biztosítására, hogy azok megfeleljenek a 
nemzetközi standardoknak. A Bizottság helyi figyelemmel kísérő és ellenőrző küldöttségeket 
is végez. Noha ez nem képezi a Bizottság figyelemmel kísérési eljárásainak részét, az Európai 
Számvevőszék – a Bizottság elszámolásai éves pénzügyi ellenőrzésének részeként – ellenőrzi 
az ENSZ-szervezeten keresztül végrehajtott kiadások egy mintájának jogszerűségét.


