
BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

23 02. ALCÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, BELEÉRTVE AZ OTTHONUKTÓL ELSZAKADT NÉPESSÉGCSOPORTOKNAK
NYÚJTOTT SEGÍTSÉGET, AZ ÉLELMISZERSEGÉLYEKET ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELMET

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

23 02. HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉG-
NYÚJTÁS, BELEÉRTVE AZ OTT-
HONUKTÓL ELSZAKADT
NÉPESSÉGCSOPORTOKNAK
NYÚJTOTT SEGÍTSÉGET, AZ
ÉLELMISZERSEGÉLYEKET ÉS A
KATASZTRÓFAVÉDELMET

23 02 01. Humanitárius segély 4 486 095 000 489 095 000 485 000 000 485 000 000 617 708 038,17 588 169 081,46

23 02 02. Élelmiszersegély 4 223 251 000 223 251 000 217 760 000 217 760 000 208 483 195,80 155 791 718,40

23 02 03. Katasztrófavédelem 4 32 325 000 32 325 000 19 500 000 19 500 000 19 050 000,— 11 734 922,84

23 02. Alcím – Összesen 741 671 000 744 671 000 722 260 000 722 260 000 845 241 233,97 755 695 722,70

23 02 01. Humanitárius segély

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

486 095 000 489 095 000 485 000 000 485 000 000 617 708 038,17 588 169 081,46

Megjegyzések

Ennek az előirányzatnak a célja, hogy fedezze az Európai Unión kívüli személyeknek, a természeti és ember által előidézett
katasztrófák és válságok (háborúk vagy harcok), természeti vagy hasonló veszélyhelyzetek áldozatainak nyújtott humanitárius
segítséget mindaddig, míg ez az ilyen rendkívüli helyzetekből fakadó emberi szükségletek kielégítéséhez szükséges.

A támogatást az áldozatok faji, etnikai származási, vallási, fogyatékosság, nem, kor, állampolgárság vagy politikai hovatartozás
szerinti megkülönböztetés nélkül kapják.

Ugyancsak ebbe az előirányzatba tartozik bármely olyan termék vagy berendezés beszerzése és leszállítása, amely e műveletek
lebonyolításához szükséges, beleértve az otthonok és menedékek építését az érintett lakossági csoportok számára, a rövid távú
rehabilitációs és újjáépítési, úgymint az infrastruktúrákra és létesítményekre vonatkozó munkákat, a külső, külföldi vagy helyi
személyzettel, a raktározással, a nemzetközi vagy országon belüli szállítással és bármely más olyan tevékenységgel kapcsolatos
kiadásokat, amelynek a célja a segélyezettekhez való szabad hozzájutás elősegítése.

Ebből az előirányzatból egyéb, a humanitárius segélyműveletek végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó kiadások is fedezhetők.

Ez az előirányzat többek között az alábbiak fedezésére szolgál:

– humanitárius műveletek megvalósíthatósági tanulmányai, humanitárius segítségnyújtási projektek és tervek értékelése, vala-
mint humanitárius műveletekhez kapcsolódó reklámozó programok és tájékoztató kampányok,

– humanitárius segélyprojektek és tervek nyomon követő ellenőrzése, a segélyek hatékonyabbá tétele és a projektek és tervek
nyomon követő ellenőrzésének javítása érdekében a koordináció és együttműködés erősítése céljából indított kezdemé-
nyezések előmozdítása és fejlesztése,

– az érintett segély részét képező segélyműveletek végrehajtásának ellenőrzése és koordinációja,

– a Közösség és a tagállamok, egyéb donorországok, (különösen az ENSZ részét képező) nemzetközi szervezetek és intéz-
mények, nem kormányzati szervezetek és az utóbbiakat képviselő szervezetek közötti koordináció erősítését célzó
intézkedések,
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– humanitárius projektek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges technikai segítségnyújtás, különösen a helyszínen lévő
egyéni szakértők szerződéseivel összefüggő költségek, valamint a Humanitárius Segélyek Főigazgatósága a világ külön-
böző pontjaira telepített egységeinek – hitelszámlák és kiadási felhatalmazások által fedezett – infrastrukturális és logisz-
tikai kiadásai fedezésére szolgáló kiadások,

– európai humanitárius szervezetek és ügynökségek vagy e szervek és nem tagállambeli hasonló szervek közötti műszaki
know-how és szakértelem cseréjét előmozdító műszaki támogatási szerződések finanszírozása,

– a szakpolitikai terület célkitűzéseinek az elérésével kapcsolatos tanulmányok és képzés,

– intézkedési és működési költségekkel összefüggő támogatás a humanitárius hálózatok javára,

– humanitárius keretbe tartozó aknamentesítési műveletek, beleértve a taposóaknákkal kapcsolatos, a helyi közösségeknek
szóló közvélemény-tudatosító kampányokat,

– a humanitárius segítségnyújtási hálózattal (NOHA) kapcsolatban felmerülő kiadások, az 1257/96/EK tanácsi rendelet 4. cik-
kével összhangban. Ez egy egyéves multidiszciplináris posztgraduális diploma a humanitárius területen, amelynek célja a
szakszerűbb hivatásgyakorlás előmozdítása a humanitárius szakemberek között, és amelyben több egyetem is részt vesz.

Jogalap

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a humanitárius segít-
ségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

23 02 02. Élelmiszersegély

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

223 251 000 223 251 000 217 760 000 217 760 000 208 483 195,80 155 791 718,40

Megjegyzések

Ennek az előirányzatnak a célja a humanitárius jellegű, a humanitárius segítségnyújtásról szóló 1257/96/EK tanácsi rendelet által
megállapított szabályaival összhangban végrehajtott élelmiszersegély-műveletek finanszírozása.

A Közösség humanitárius segítségnyújtása az Európai Unión kívüli személyeknek, elsősorban a legsebezhetőbbeknek, és prio-
ritásként a fejlődő országokban élőknek, a természeti katasztrófák és ember által előidézett válságok, úgymint a háborúk vagy
harcok, természeti vagy az ember által előidézett katasztrófákhoz hasonló rendkívüli helyzetek vagy körülmények áldozatai
részére megkülönböztetés nélkül nyújt segítséget és támogatást. Mindezt addig teszi, míg az szükséges az ilyen rendkívüli hely-
zetekből fakadó emberi szükségletek kielégítéséhez.

Ezt az előirányzatot a humanitárius élelmiszersegély-műveletek végrehajtásához szükséges élelmiszerek, vetőmagok, élő állat,
termékek vagy felszerelések beszerzésének és eljuttatásának finanszírozására használhatják fel.

Az előirányzat továbbá a humanitárius jellegű élelmiszersegély előírt határidőn belüli és a támogatásban részesülők igényeivel
összhangban lévő, a lehető legnagyobb költséghatékonyság elérésére vonatkozó követelménynek eleget tevő, a legnagyobb átlát-
hatóságot biztosító módon történő lebonyolítása szempontjából lényeges intézkedések költségeinek fedezésére szolgál. Ez magá-
ban foglalja az alábbiakat:

– élelmiszersegély szállítása és elosztása, beleértve bármely ehhez kapcsolódó tevékenységet, mint a biztosítás, a berakodás,
a kirakodás, a koordináció stb.,

– a segély programozása, koordinációja és optimális lebonyolítása szempontjából lényeges megtámogató intézkedések, ame-
lyek költségeit más előirányzatok nem fedezik, pl. kivételes szállítási és raktározási tevékenységek, élelmiszerek helyszíni
feldolgozása vagy elkészítése, fertőtlenítés, tanácsadói szolgáltatások, a segélynyújtáshoz közvetlenül kapcsolódó műszaki
segítség és berendezések (szerszámok, konyhaeszközök, üzemanyag/fűtőanyag stb.),
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– élelmiszersegély-tevékenységek felügyelete és koordinációja, úgymint az ellátás, a leszállítás, az elosztás és az érintett ter-
mékek felhasználása, beleértve az ellentételes alapok felhasználását,

– a szállítmányozás, csomagolás vagy tárolás új formáit érintő kísérleti projektek, élelmiszersegély-műveletekkel kapcsolat-
ban végzett tanulmányok, a humanitárius műveleteket népszerűsítő programok, valamint a közvélemény tudatosságát
növelő tájékoztatási kampányok,

– élelmiszer-raktározás (beleértve az adminisztratív költségeket, a jövőbeni, opciós vagy opció nélküli tevékenységeket,
műszaki szakemberek képzése, csomagolási és mobil raktározási egységek beszerzése, raktárak fenntartási és javítási költ-
ségei stb.),

– humanitárius projektek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges technikai segítségnyújtás, különösen a helyszínen lévő
egyéni szakértők szerződéseivel összefüggő költségek, valamint a Humanitárius Segélyek Főigazgatósága a világ külön-
böző pontjaira telepített egységeinek – hitelszámlák és kiadási felhatalmazások által fedezett – infrastrukturális és logisz-
tikai kiadásai fedezésére szolgáló kiadások.

Jogalap

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a humanitárius segít-
ségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

23 02 03. Katasztrófavédelem

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

32 325 000 32 325 000 19 500 000 19 500 000 19 050 000,— 11 734 922,84

Megjegyzések

Ez az előirányzat a katasztrófákra vagy hasonló veszélyhelyzetekre való felkészülés vagy ezek megelőzését célzó tevékenységek
fedezésére, valamint egy bármilyen természeti katasztrófa (árvizek, ciklonok, vulkánkitörések stb.) esetén alkalmazható korai elő-
rejelző rendszer kifejlesztésének biztosítására szolgál, beleértve az e célra szükséges felszerelések beszerzését és szállítását.

Ebből az előirányzatból egyéb, a katasztrófavédelmi intézkedések végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó kiadások is fedezhe-
tők, például:

– a katasztrófamegelőzéssel kapcsolatos tudományos tanulmányok finanszírozása,

– a humanitárius segélyműveletekkel kapcsolatban használandó sürgősségi árukészletek és felszerelések összeállítása,

– katasztrófavédelmi projektek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges műszaki segítségnyújtás, különösen a világ
különböző részeire telepített Humanitárius Segélyek Főigazgatósága egységeinek a területen dolgozó egyéni szakértői
szerződéseivel összefüggő költségek fedezésével, hitelszámlák és kiadási felhatalmazások fedezésével kapcsolatos költségek.

Jogalap

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a humanitárius segít-
ségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).
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