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Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Środki 2009
Treść

Środki 2008

Wynik 2007

RF
Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

23 02

POMOC HUMANITARNA, W TYM
POMOC NA RZECZ OSÓB PRZESIEDLONYCH, POMOC ŻYWNOŚCIOWA I GOTOWOŚĆ NA
WYPADEK KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

23 02 01

Pomoc humanitarna

4

504 531 000

504 531 000

486 095 000

489 095 000 491 707 471,57 545 759 550,50

23 02 02

Pomoc żywnościowa

4

230 025 000

230 025 000

223 251 000

223 251 000 220 222 100,70 158 430 984,30

23 02 03

Gotowość na wypadek klęsk

4

33 295 000

33 295 000

32 325 000

767 851 000

767 851 000

741 671 000

Rozdział 23 02 — Ogółem

23 02 01

32 325 000

19 500 000,—

27 111 969,07

744 671 000 731 429 572,27 731 302 503,87

Pomoc humanitarna
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

504 531 000

Środki 2008
Płatność

504 531 000

Zobowiązanie

486 095 000

Wynik 2007
Płatność

Zobowiązanie

489 095 000

491 707 471,57

Płatność

545 759 550,50

Uwagi
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie pomocy humanitarnej dla osób w państwach trzecich — poza Unią Europejską —
będących ofiarami konfliktów, klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka (wojny, zamieszki itp.) lub
podobnych sytuacji kryzysowych, przez okres niezbędny do zaspokojenia potrzeb humanitarnych wywołanych przez te
sytuacje.
Pomoc przyznawana jest wszystkim ofiarom, bez rozróżniania rasy, pochodzenia etnicznego, religii, niepełnosprawności, płci,
wieku, narodowości lub poglądów politycznych.
Z tego artykułu czerpane będą także środki na zakup i dostawę wszelkich produktów lub urządzeń niezbędnych do zrealizowania takich operacji, łącznie z budową domów lub schronień dla ofiar, krótkoterminowe prace modernizacyjne i odbudowę,
w szczególności odnośnie do infrastruktury i zaplecza, koszty związane z personelem zewnętrznym, cudzoziemskim lub miejscowym, przechowywaniem, wysyłką krajową lub międzynarodową, wsparciem logistycznym i dystrybucją pomocy oraz wszelkimi innymi działaniami nastawionymi na zwiększenie dostępności pomocy dla jej odbiorców.
Środki te mogą także pokrywać wszelkie inne koszty bezpośrednio związane z realizacją operacji pomocy humanitarnej.
Pokrywają one m.in.:
— studia wykonalności dotyczące operacji humanitarnych, ocenę projektów i planów pomocy humanitarnej, działania i kampanie informacyjne związane z operacjami pomocy humanitarnej,
— monitoring projektów i planów pomocy humanitarnej, propagowanie i rozwijanie inicjatyw nastawionych na zwiększenie
koordynacji i współpracy celem poprawienia skuteczności oraz usprawnienia monitoringu planów i projektów,
— nadzór i koordynację wdrażania operacji pomocowych, będących częścią odnośnej pomocy,
— instrumenty służące wzmocnieniu koordynacji Wspólnoty z państwami członkowskimi, innymi państwami donatorami,
organizacjami i instytucjami międzynarodowymi (w szczególności należącymi do Organizacji Narodów Zjednoczonych),
organizacjami pozarządowymi i reprezentującymi te ostatnie,
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— pomoc techniczną niezbędną do przygotowania i zrealizowania projektów humanitarnych, w szczególności wydatki na
kontrakty niezależnych ekspertów w terenie oraz na koszty infrastruktury i logistyki, pokrywane z kont zaliczkowych i autoryzacji wydatków, jednostek DG ds. Pomocy Humanitarnej na całym świecie,
— finansowanie kontraktów na pomoc techniczną dla ułatwienia wymiany wiedzy i know-how między europejskimi organizacjami humanitarnymi a agencjami lub między takimi organami a ich odpowiednikami w państwach trzecich,
— studia i szkolenia związane z realizacją celów tego obszaru polityki,
— dotacje na działania i dotacje na pokrycie kosztów bieżących, na rzecz sieci humanitarnych,
— operacje humanitarne usuwania min, w tym kampanie podnoszenia świadomości publicznej skierowane do społeczności
lokalnych w sprawie min przeciwpiechotnych,
— wydatki poniesione przez sieć pomocy humanitarnej (NOHA) zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/96. Są
to interdyscyplinarne roczne studia podyplomowe w zakresie pomocy humanitarnej, których celem jest podnoszenie profesjonalizmu pracowników organizacji humanitarnych i w które zaangażowane jest kilka uniwersytetów.
Środki z tej pozycji będą także przeznaczone na pomoc humanitarną dla Gruzji po konflikcie z Rosją. Celem działań powinno
być głównie finansowanie pomocy humanitarnej dla ofiar oraz zakup sprzętu lub materiałów do szybkiego remontu budynków. O wysokości całkowitej kwoty pomocy zadecyduje międzynarodowa konferencja darczyńców.
W celu zapewnienia pełnej przejrzystości finansowej zgodnie z art. 53–56 rozporządzenia finansowego Komisja, przy zawieraniu lub zmianie umów w sprawie zarządzania i realizacji projektów przez organizacje międzynarodowe, dołoży wszelkich
starań, że zobowiążą się one do wysłania wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych audytów dotyczących wykorzystania funduszy Wspólnoty do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i do kontrolera wewnętrznego Komisji.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z 2.7.1996,
s. 1).

23 02 02

Pomoc żywnościowa
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

230 025 000

Środki 2008
Płatność

230 025 000

Zobowiązanie

223 251 000

Wynik 2007
Płatność

Zobowiązanie

223 251 000

220 222 100,70

Płatność

158 430 984,30

Uwagi
Środki te są przeznaczone na finansowanie operacji przekazywania pomocy żywnościowej natury humanitarnej, realizowanych według zasad dotyczących pomocy humanitarnej zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1257/96.
Pomoc humanitarna Wspólnoty ma na celu zapewnienie wsparcia na zasadach niedyskryminacji osobom spoza Unii Europejskiej — zwłaszcza najbardziej potrzebującym — ze szczególnym uwzględnieniem osób w krajach rozwijających się, będących
ofiarami klęsk żywiołowych, kryzysów spowodowanych przez człowieka, takich jak wojny i zamieszki, lub ofiar sytuacji wyjątkowych lub sytuacji porównywalnych do klęsk żywiołowych lub katastrof wywołanych przez człowieka. Wspólnota kontynuuje udzielanie pomocy przez okres niezbędny do zaspokojenia potrzeb humanitarnych wywołanych przez takie sytuacje.
Środki te mogą również zostać wykorzystane na finansowanie zakupu i transportu żywności, nasion, zwierząt gospodarskich
lub innych wyrobów lub sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia operacji przekazywania humanitarnej pomocy żywnościowej.
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Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów instrumentów niezbędnych dla realizacji pomocy żywnościowej o charakterze
humanitarnym w ramach wymaganego harmonogramu i w sposób spełniający potrzeby odbiorców i wymagania postawione
dla osiągnięcia możliwie najwyższego stopnia oszczędności oraz zapewniający jak największą przejrzystość. Obejmują one:
— transport i dystrybucję pomocy, łącznie z dodatkowymi operacjami, jak ubezpieczenie, załadunek, rozładunek, koordynacja itp.,
— instrumenty pomocnicze, kluczowe dla programowania, koordynowania i optymalnej realizacji pomocy, kosztów, których nie pokrywają inne środki, np. wyjątkowe operacje transportowe i przechowywania, przetwarzanie lub przygotowanie produktów żywnościowych na miejscu, dezynfekcja, usługi konsultingowe, pomoc techniczna oraz wyposażenie
bezpośrednio związane z dostarczaniem pomocy (narzędzia, przybory kuchenne, paliwo itp.),
— nadzorowanie i koordynowanie operacji przekazywania pomocy żywnościowej, w szczególności pod względem zaopatrzenia, dostaw, dystrybucji i wykorzystania produktów, łącznie z wykorzystaniem funduszy drugiej strony,
— programy pilotażowe dotyczące nowych form transportu, pakowania lub przechowywania żywności, analizy operacji
przekazywania pomocy żywnościowej, działania informacyjne związane z operacjami humanitarnymi oraz kampanie
zwiększania świadomości społecznej,
— przechowywanie żywności (wliczając koszty administracyjne, przyszłe operacje, z opcjami lub bez opcji, szkolenie techników, zakup przenośnych urządzeń do pakowania i przechowywania, koszty utrzymania i napraw itp.),
— pomoc techniczną niezbędną do przygotowania i zrealizowania projektów humanitarnej pomocy żywnościowej, w szczególności wydatki na kontrakty niezależnych ekspertów w terenie oraz na koszty infrastruktury i logistyki, pokrywane z kont
zaliczkowych i autoryzacji wydatków, jednostek DG ds. Pomocy Humanitarnej na całym świecie.
W celu zapewnienia pełnej przejrzystości finansowej zgodnie z art. 53–56 rozporządzenia finansowego Komisja, przy zawieraniu lub zmianie umów w sprawie zarządzania i realizacji projektów przez organizacje międzynarodowe, dołoży wszelkich
starań, że zobowiążą się one do wysłania wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych audytów dotyczących wykorzystania funduszy Wspólnoty do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i do kontrolera wewnętrznego Komisji.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z 2.7.1996,
s. 1).

23 02 03

Gotowość na wypadek klęsk
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

33 295 000

Środki 2008
Płatność

33 295 000

Zobowiązanie

32 325 000

Wynik 2007
Płatność

32 325 000

Zobowiązanie

19 500 000,—

Płatność

27 111 969,07

Uwagi
Środki te są przeznaczone na finansowanie operacji mających na celu przygotowanie się do klęsk lub porównywalnych sytuacji
wyjątkowych lub na przeciwdziałanie im, jak również tworzenie systemów wczesnego ostrzegania o wszelkich rodzajach klęsk
żywiołowych, takich jak powodzie, cyklony, erupcje wulkanów itp., w tym na finansowanie zakupu lub transportu niezbędnego sprzętu.
Środki te mogą także pokrywać wszelkie inne koszty bezpośrednio związane z realizacją operacji gotowości na wypadek klęsk,
takie jak:
— finansowanie analiz naukowych w zakresie zapobiegania klęskom,
— tworzenie awaryjnych zapasów towarów i sprzętu, do wykorzystania w związku z realizacją operacji pomocy humanitarnej,
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— pomoc techniczna niezbędna do przygotowania i zrealizowania projektów gotowości na wypadek klęsk, w szczególności
wydatki na kontrakty niezależnych ekspertów w terenie oraz na koszty infrastruktury i logistyki, pokrywane z kont zaliczkowych i autoryzacji wydatków, jednostek DG ds. Pomocy Humanitarnej na całym świecie.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z 2.7.1996,
s. 1).

