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 Összefoglalás 
I A válság sújtotta területeken az oktatás az iskolából kimaradó gyermekek milliói 
számára jelent prioritást: nemcsak tanulási lehetőséget biztosít számukra, de növeli 
ellenálló képességüket is. Emellett segít megvédeni őket, és lehetővé teszi számukra, 
hogy olyan tulajdonságokat fejlesszenek ki, amelyeknek a jövőben hasznát látják. 

II Az Európai Unió az Európai Bizottság Európai Polgári Védelem és Humanitárius 
Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatóságán (DG ECHO) keresztül szükségletalapú 
humanitárius segítséget nyújt a katasztrófa sújtotta övezetekben élőknek.  
A főigazgatóság törekszik arra, hogy a humanitárius műveleteket a gazdaságosság,  
a hatékonyság és az eredményesség elvével összhangban kezelje. Szintén vezérelv a 
nemek közötti egyenlőség. 

III A közelmúltban az Unió az összes humanitárius segélyén belül 10%-ra növelte az 
oktatásra fordított segély arányát, amelynek összege így 2019-ben elérte a 160 millió 
eurót. E segély célja a biztonságos és minőségi oktatáshoz való hozzáférés 
helyreállítása és fenntartása humanitárius válságok idején. Ebből számos 
tevékenységtípust támogat, többek között osztálytermek építését és helyreállítását, 
tananyag és bútorok rendelkezésre bocsátását, tanárok képzését és a gyermekek 
iskolába való visszatérésének elősegítését azáltal, hogy készpénzt biztosít a 
családoknak, és gyorsított oktatási programokon keresztül segíti a gyermekeket  
a felzárkózásban. 

IV Ellenőrzésünk fő célja annak értékelése volt, hogy az oktatási célú uniós 
humanitárius segítségnyújtás eredményesen segítette-e a gyermekeket, és azt 
hatékonyan hajtották-e végre. Az ellenőrzés 2017 és 2019 között megvalósult jordániai 
és ugandai projektekre terjedt ki. Jelentésünk célja, hogy hozzájáruljon a bizottsági 
irányítás javításához egy olyan területen, ahol a finanszírozás az elmúlt években 
folyamatosan nőtt. 

V Megállapítottuk, hogy a projektek relevánsak és jól koordináltak voltak, és a 
Bizottság kezelte az ellenőrző látogatások során feltárt problémákat. A projektek  
a tervezett eredmények nagy részét elérték. A projektek ugyanakkor nem alkalmazták 
kellőképpen a DG ECHO reagálási kapacitás megerősítését célzó programja (ERC) 
keretében kidolgozott iránymutatásokat. Ez a program a humanitárius fellépések 
eredményességének javítását célzó új munkamódszerek és iránymutatások 
kidolgozásához nyújt finanszírozást a partnerszervezeteknek. 
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VI Megállapítottuk továbbá, hogy a projektek nem irányultak kellő mértékben a 
lányokra, holott ők hátrányosabb helyzetben vannak, például ki vannak téve a korai 
házasság kockázatának. Emellett a mintánkban szereplő projektek közel több nem érte 
el a lányokra vonatkozó célarányt. 

VII A mintánkba emelt projektek többségét eredetileg 10–12 hónapra tervezték.  
Ez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy ki lehessen elégíteni az elhúzódó válságban 
élő gyermekek oktatási szükségleteit, ezért néhány projektet meg is hosszabbítottak.  
A rövid időtartam miatt megnövekedtek a végrehajtó partnerek adminisztratív terhei 
is, ami csökkentette a támogatásnyújtás hatékonyságát. 

VIII A Bizottság nem végzett megfelelő elemzést a projektköltségekről, hogy 
azonosítsa a költséghatékonyság növelésének lehetőségeit. Nem hasonlította össze  
a tevékenységek költségét, illetve a kedvezményezettekhez eljuttatott áruk és 
szolgáltatások arányát más hasonló projektekkel vagy ugyanazon projekt korábbi 
szakaszaival. Ez nem csak a projektjavaslatok kiválasztásakor történt így, hanem a 
projektek végrehajtásának nyomon követése során is. 

IX A projektek többsége lezárultát követően is tovább szolgálta a gyermekek javát. 
A DG ECHO azonban a mintánkban szereplő oktatási célú készpénztámogatási 
projektek kapcsán nem sokat tett azért, hogy csökkentse a kedvezményezettek 
készpénztámogatástól való függőségét. Sok ilyen projekt esetében ismételt 
finanszírozásra volt szükség, mivel azok nem kapcsolódtak hosszabb távú támogatási 
programokhoz, és nemigen segítettek abban, hogy a kedvezményezettek más 
megélhetési megoldásokat találjanak. 

X E következtetések alapján az alábbiakat javasoljuk a Bizottságnak: 

o használja fel jobban a reagálási kapacitás megerősítését célzó program 
projektjeinek eredményeit; 

o nyújtson több támogatást a lányoknak; 

o hosszabb időtartamra biztosítson finanszírozást az elhúzódó válságokban történő 
oktatás javára; 

o javítsa az oktatási projektek kiválasztása és nyomon követése során végzett 
költségelemzést; 

o javítsa az oktatást célzó készpénztámogatási projektek fenntarthatóságát. 
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Bevezetés 

Az oktatás prioritást jelent a válság sújtotta területeken az 
iskolából kimaradó gyermekek milliói számára 

01 Becslések szerint a fejlődő országokban 64 millió gyermek nem jár általános 
iskolába1. Az ilyen gyermekeknek a fele konfliktus sújtotta területeken él. A lányok 
általában hátrányosabb helyzetben vannak, mivel a konfliktus sújtotta országokban 
nagyobb valószínűséggel maradnak ki az iskolából, mint a fiúk2. 

02 A humanitárius válságok jelenleg átlagosan több mint kilenc évig tartanak.  
2018-ban a humanitárius segítségnyújtásban részesülők közel háromnegyede olyan 
országban élt, amelyben a válság már legalább hét éve húzódott3. 

03 A szükséghelyzetekben és elhúzódó válságokban az oktatás (EiE, jelentésünkben 
röviden szükséghelyzeti oktatás) nemcsak tanulási lehetőséget biztosít, de növeli  
a gyermekek ellenálló képességét is. Emellett azonnali fizikai védelmet, valamint 
életmentő ismereteket és készségeket is biztosíthat4. Szükséghelyzetekben azért is 
fontos a szervezett oktatási tevékenység korai biztosítása, mert csökkenti a trauma 
pszichoszociális hatását a gyermekekben. A menekültként megtapasztalt zavar és 
bizonytalanság károsíthatja a gyermekek fizikai, értelmi, pszichológiai, kulturális és 
társadalmi fejlődését. A szükséghelyzeti oktatás azonban reményt adhat  
a gyermekeknek a jövőre nézve, a normalitás és biztonság érzetét keltheti, és 
biztosíthatja az alapvető készségek elsajátítását4. 

                                                      
1 Unesco Institute of Statistics, 2017. évi adat, http://uis.unesco.org/en/news/new-

education-data-sdg-4-and-more#slideoutmenu. 

2 COM(2018) 304 final, 2018. május 18.: A Bizottság közleménye a szükséghelyzetben és 
elhúzódó válságokban megvalósítandó oktatásról. 

3 Global humanitarian overview 2019: United Nations coordinated support to people affected 
by disaster and conflict, 4. o. 

4 A DG ECHO 10. sz. szakpolitikai dokumentuma (2019. március) a szükséghelyzetben lévők 
oktatásáról. 
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04 A válsághelyzetben élő gyermekek maguk is hangsúlyozzák az oktatás 
fontosságát5. A konfliktus sújtotta területeken a szülők és a közösségi vezetők kiemelt, 
sokszor más alapvető szolgáltatásoknál is fontosabb prioritásnak tekintik a gyermekek 
oktatását67. 

A közelmúltban a Bizottság az összes humanitárius segélyén 
belül 10%-ra növelte az oktatásra fordított segély arányát 

05 Az Európai Unió az Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási 
Műveletek Főigazgatóságán (DG ECHO) keresztül humanitárius segítséget nyújt a 
katasztrófa sújtotta övezetekben élőknek8. A DG ECHO általában nem avatkozik be 
közvetlenül a helyszínen. Az általa finanszírozott humanitárius segítségnyújtási 
intézkedéseket partnerszervezetek – például humanitárius nem kormányzati 
szervezetek (NGO), nemzetközi szervezetek (IO) és az ENSZ segélyszervezetei – hajtják 
végre. Az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásának stratégiájáért és 
végrehajtásáért ugyanakkor a DG ECHO felelős. A főigazgatóság a partnerek által 
javasolt intézkedéseket finanszíroz és nyomon követi azok végrehajtását. 

06 A humanitárius segítségnyújtásról szóló rendelet és a költségvetési rendelet 
értelmében a Bizottságnak a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség 
elvének megfelelően kell irányítania a humanitárius műveleteket. Az uniós 
humanitárius segítségnyújtás másik vezérelve a nemek közötti egyenlőség9. 

                                                      
5 Save the Children (2015): What children tell us they want in times of emergency and crisis? 

Nyolc szervezet 16 tanulmánya 17 különböző szükséghelyzetben élő 8749 gyermekről. Save 
the Children/Norvég Menekültügyi Tanács (2014): Hear it from the children/why education 
in emergencies is critical. 

6 Save the Children/Norvég Menekültügyi Tanács (2014): Hear it from the children/why 
education in emergencies is critical. 

7 COM(2008) 55 végleges, 2008. február 5.: „A gyermekek különleges helyzetének 
figyelembevétele az Európai Unió külső fellépéseiben”, valamint az ehhez kapcsolódó, 
Children in Emergency and Crisis situations című bizottsági szolgálati munkadokumentum 
(SEC(2008) 135). 

8 A Tanács 1996. június 20-i 1257/96/EK rendelete. 

9 A Bizottság szolgálatainak munkadokumentuma: Gender in Humanitarian Aid, 
SWD(2013) 290 final. 
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07 Az Unió 2018. májusi közleményében tette közzé a szükséghelyzetekben és 
elhúzódó válságokban megvalósítandó oktatásra vonatkozó szakpolitikai keretét10.  
Az uniós tagállamok a 2018. november 26-i tanácsi következtetésekben jóváhagyták 
ezt a keretet. A keret négy stratégiai prioritási területre összpontosít (lásd: 1. ábra).  
Ezt megelőzően a támogatások tekintetében egy 2008. évi közlemény volt irányadó, 
amely szintén amellett érvelt, hogy a humanitárius segítségnyújtásnak az oktatásra is  
ki kell terjednie11. 

1. ábra. A DG ECHO négy stratégiai prioritása a szükséghelyzetekben és 
elhúzódó válságokban történő oktatás terén 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság 2018. májusi közleménye alapján.  

                                                      
10 COM(2018) 304 final. 

11 COM(2008) 55 végleges és SEC(2008) 136. 
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08 A Bizottság az oktatási tevékenységek számos típusát támogatja. Ilyen például az 
osztálytermek, személyzeti szállások és latrinák építése vagy helyreállítása, a tananyag 
és bútorok rendelkezésre bocsátása, a tanárképzés, a gyermekek iskolába való 
visszatérését segítő gyorsított oktatás, a szülők figyelmének felhívása az oktatás 
fontosságára, készpénz biztosítása a családok számára, hogy a gyermekek iskolába 
járhassanak, valamint pszichoszociális támogatás a gyermekek számára. 

09 A reagálási kapacitás megerősítését célzó program (ERC) finanszírozásán keresztül 
a DG ECHO törekszik arra is, hogy segítse a humanitárius ágazatot az eredményesebb 
segítségnyújtásban. Az ERC olyan kezdeményezéseket finanszíroz, amelyek új 
munkamódszereket (például módszertanokat és iránymutatásokat) vezetnek be és 
fejlesztenek ki. 

10 A DG ECHO az igények minőségi felmérése alapján irányozza elő a forrásokat  
a különböző válságokra. A finanszírozás elosztása olyan tényezőket is figyelembe vesz, 
mint a korábbi előirányzatok összege, a helyszínen jelen lévő partnerek száma,  
a kedvezményezettekhez való hozzáférés és a humanitárius partnerek közötti 
koordináció. Tekintetbe veszi továbbá azt a 2018. májusi közleményben szereplő 
kötelezettségvállalást, amely szerint a Bizottságnak az összes uniós humanitárius 
segély 10%-át az oktatásra kell fordítania. 

11 A DG ECHO már 2016-ban megkezdte az oktatási célú finanszírozás növelését: 
ekkor a kiadások az előző évhez képest 51 millió euróval emelkedtek (lásd: 2. ábra).  
A 2018. évi közleménnyel összhangban a főigazgatóság ezután is jóval több forrást 
különített el az oktatásra, így annak aránya 2019-ben elérte az Unió humanitárius 
segítségnyújtási költségvetésének 10%-át. 
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2. ábra. A DG ECHO által nyújtott oktatási célú finanszírozás, 2015–2019* 

 
* A kék oszlopok a szükséghelyzeti oktatással kapcsolatos költségvetési kiadásokat jelzik (millió euró);  
a zöld vonal pedig a szükséghelyzeti oktatásra irányuló költségvetésnek az Unió humanitárius 
segítségnyújtásán belüli részarányát mutatja meg (%). 

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság információi alapján. 

12 Az oktatásra irányuló uniós szükséghelyzeti támogatás tíz legnagyobb 
kedvezményezettje 2017 és 2019 között összesen 188 millió eurót kapott. A négy 
legnagyobb kedvezményezett Törökország (84 millió euró), Jordánia (18 millió euró), 
Szíria (16 millió euró) és Uganda (16 millió euró) volt. 
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1. táblázat. A DG ECHO által a szükséghelyzeti oktatás céljára nyújtott 
finanszírozás, 2017–2019 – a tíz legnagyobb kedvezményezett ország 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság információi alapján. 

  

Ország
Lekötött        

(millió euró)

1 Törökország 84,8
2 Jordánia* 18,0
3 Szíria 16,0
4 Uganda* 15,7
5 Libanon 13,9
6 Szomália 10,2
7 Irak 9,6
8 Irán 8,3
9 Etiópia 5,7
10 Mali 5,6

187,8
* Az ellenőrzésünkben vizsgált országok.
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Az ellenőrzés hatóköre és módszere 
13 Ellenőrzésünk során azt vizsgáltuk meg, hogyan kezelte a Bizottság a 
szükséghelyzetekben és elhúzódó válságokban történő oktatáshoz nyújtott, emelt 
összegű támogatást. 2019-ben a Bizottság elérte azt a célt, hogy oktatási segélyei az 
összes uniós humanitárius segély 10%-át tegyék ki. Ellenőrzésünk célja az volt, hogy 
megbizonyosodjunk az emelt összegű finanszírozás hatékony és eredményes 
felhasználásáról, valamint hogy megállapításaink alapján ajánlásokat fogalmazzunk 
meg a javítási lehetőségekre vonatkozóan. 

14 Ellenőrzésünk során értékeltük a szükséghelyzetekben és elhúzódó válságokban 
nyújtott uniós oktatási támogatás eredményességét és hatékonyságát. A következő 
kérdésekre kerestük a választ: 

o Eredményesen támogatta az uniós humanitárius segítségnyújtás a gyermekeket? 

o A Bizottság hatékonyan nyújtotta a támogatást? 

15 Az ellenőrzés két országra, Jordániára és Ugandára terjedt ki, így két különböző 
környezetben is megvizsgálhattuk a DG ECHO elhúzódó válságok kapcsán tett 
válaszintézkedéseit. A szükséghelyzeti oktatás 2017 és 2019 közötti jordániai és 
ugandai finanszírozására vonatkozó uniós kötelezettségvállalások 18 millió eurót, 
illetve 16 millió eurót tettek ki (lásd: 12. bekezdés). A szükséghelyzeti oktatás céljára 
nyújtott uniós finanszírozás legnagyobb kedvezményezettjét, Törökországot nem 
vontuk be az ellenőrzésbe, mivel a vonatkozó kiadásokat 2018-ban már vizsgáltuk egy 
korábbi számvevőszéki ellenőrzésben12. 

16 Hét jordániai és négy ugandai projektet vizsgáltunk meg, amelyek 2017-ben, 
2018-ban és 2019-ben indultak (lásd: I. melléklet). Ezeket az országokat a 2017 és 2019 
közötti időszakban a szükséghelyzeti oktatáshoz nyújtott uniós finanszírozás összege 
alapján választottuk ki. További kritériumaink között szerepelt a vizsgált végrehajtó 
partnerek sokfélesége, valamint a lezárt és a folyamatban lévő projektekből való 
mintavétel lehetősége. 

                                                      
12 A Számvevőszék 27/2018. sz. különjelentése: A Törökországi Menekülteket Támogató 

Eszköz. 
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17 Ellenőrzésünket 2019 novembere és 2020 júniusa között végeztük el. A COVID-19 
járvány miatt nem állt módunkban a helyszínen felkeresni a projekteket. Az utazási 
korlátozások bevezetése előtt interjúkat készítettünk a Bizottság brüsszeli 
munkatársaival. Ezt követően videokonferenciákat tartottunk a Bizottságnak és  
a végrehajtó partnereknek a székhelyeken, illetve Jordániában és Ugandában a 
helyszínen dolgozó munkatársaival. Észrevételeink és következtetéseink ezért  
a dokumentáció (például projektjavaslatok, monitoringjelentések és 
eredménymutatók) áttekintésén, valamint a Bizottsággal és a végrehajtó partnerekkel 
folytatott információcseréken alapulnak.  
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Észrevételek 

Az oktatásra irányuló uniós humanitárius segítségnyújtás 
segítette a rászoruló gyermekeket, de kevesebb lányhoz ért el, 
mint fiúhoz 

18 A gyermekek eredményes segítése érdekében fontos, hogy a Bizottság13: 

o a támogatást azokra a területekre összpontosítsa, ahol az releváns és a leginkább 
szükséges; 

o a helyszínen együttműködjön partnereivel és az egyéb humanitárius 
szervezetekkel; 

o kövesse nyomon a projekteket és hárítsa el az eredmények elérése előtt álló 
akadályokat; 

o biztosítsa, hogy a projektek megvalósítsák tervezett outputjaikat és 
végeredményeiket, és használja fel a megerősített reagálási kapacitással 
kapcsolatos projektek eredményeit; 

o az igények felmérése során vegye figyelembe a nemek kérdését, hogy  
a megcélzott és elért lányok aránya tükrözze azok hátrányosabb helyzetét. 

19 Ezért megvizsgáltuk, hogy a projektek összhangban voltak-e a Bizottság 
szakpolitikai keretével, és valóban a rászoruló gyermekeket célozták-e meg. 
Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság együttműködött-e más érdekelt felekkel a 
komplementaritás maximalizálása érdekében, és hogy a projektek nyomon követése 
során feltárta-e azokat az alapvető problémákat, amelyek kapcsán korrekciós 
intézkedésekre volt szükség. Értékeltük, hogy a projektek megvalósították-e a tervezett 
outputokat és végeredményeket, és alkalmazták-e a DG ECHO reagálási kapacitás 
megerősítését célzó programja által finanszírozott kezdeményezésekből származó 
iránymutatásokat. Azt is megvizsgáltuk, hogy a projektek elegendő támogatást 
nyújtottak-e a lányoknak. 

                                                      
13 A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. június 20.) a humanitárius segítségnyújtásról, a 

szükséghelyzetben lévők oktatására vonatkozó uniós szakpolitikai keret (COM(2018) 304 
final, COM(2008) 55 végleges és SEC(2008) 136), valamint a humanitárius segítségnyújtással 
kapcsolatos európai konszenzus (HL C 25., 2008.1.30.). 
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20 A 3. ábra összefoglalja a mintánkban szereplő projektek vizsgálata nyomán tett 
megállapításainkat arra nézve, hogy ellenőrzésünk idején milyen volt a projektek 
relevanciája, koordinációja, nyomon követése, illetve milyenek voltak azok eredményei 
és a lányoknak nyújtott támogatás. 

3. ábra. A mintában szereplő 11 projekt alapján a relevancia, a 
koordináció, a nyomon követés, az eredmények és a lányoknak nyújtott 
támogatás tekintetében tett megállapítások összefoglalása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságtól és partnereitől kapott információk alapján. 

A projektek relevánsak voltak 

21 Megállapítottuk, hogy a mintánkban szereplő valamennyi projekt megfelelt  
a vonatkozó szakpolitikai keretnek. Az I. melléklet felsorolja a projektek keretében 
végzett különböző tevékenységeket. A DG ECHO azonban még a szakpolitikai keret 
2018-as kidolgozása előtt jelentősen növelte az oktatásra fordított támogatás mértékét 
és szintjét (lásd: 2. ábra). Ez hozzájárult ahhoz, hogy a mintákban szereplő egyik 
projektnek nyújtott bizottsági támogatás nem volt folyamatos. A 9. projekt a 
kisgyermekkori fejlődést támogatta Ugandában 2017-ben és 2018-ban, holott ez nem 
képezte részét a nemzeti oktatási reagálási tervnek. A DG ECHO a 2018. májusi 
közleményt követően leállította ezt a támogatást, és inkább az alapfokú oktatásra és a 
gyorsított oktatási programokra kezdett összpontosítani. 
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22 A mintánkban szereplő projektek esetében megállapítottuk, hogy a Bizottság és 
partnerei a helyi lakosok részvételén alapuló igényfelmérést végeztek. Többek között 
fókuszcsoportos megbeszéléseket folytattak tanárokkal, szülőkkel és gyermekekkel, 
hogy megismerjék sajátos problémáikat és kikérjék véleményüket a projekt 
tartalmáról. A projektek tervezésekor ezeket az információkat fel is használták. 

23 Az igényfelmérések figyelembe vették a gyermekvédelmi kérdéseket is. Például  
a jordániai 4. projekt keretében iskolába kísérési szolgáltatást is bevezettek, mivel a 
fókuszcsoporttal folytatott megbeszélés rávilágított arra, hogy az iskolába való 
eljutással kapcsolatos biztonsági aggályok jelentik a távolmaradás egyik fő okát.  
A 2. projekt képzést irányzott elő tanároknak abból a célból, hogy megtanítsák őket  
a zaklatás kezelésére, miután egy fókuszcsoport-vita ezt problémaként azonosította. 

A projekteket megfelelően koordinálták 

24 A DG ECHO által az oktatásra fordított finanszírozás gyors növelése  
(2015: 12 millió euró, 2019: 166 millió euró) miatt a komplementaritás biztosításához 
és az átfedések elkerüléséhez különösen fontos volt a megfelelő koordináció.  
A főigazgatóság végrehajtó partnerei részt vettek a jordániai és ugandai oktatási 
ágazati klaszterekben és munkacsoportokban, amelyek célja az volt, hogy biztosítsák  
a szükséghelyzeti oktatás valamennyi szereplője közötti megfelelő koordinációt  
(lásd: 1. háttérmagyarázat). 
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1. háttérmagyarázat 

A DG ECHO partnerei együttműködtek más humanitárius 
szervezetekkel a segélyprojektek megtervezésében és 
végrehajtásában 

A mintába felvett projektek egymást kiegészítő tevékenységeket is magukban 
foglaltak: 

o a 4. és 8. projekt közös igényfelmérések eredményeit használta fel az igények 
meghatározásához; 

o a jordániai 7. projekt összevetette a kedvezményezettek adatait egy ENSZ-
adatbázissal, így biztosítva, hogy a támogatást ne ugyanazoknak a 
kedvezményezetteknek nyújtsák; 

o a jordániai 4. projekt iskolába kísérési szolgáltatást nyújtott, és ennek révén 
elősegítette egy másik, formális iskolákra összpontosító projekt működését; 

o a jordániai kiszolgáltatott gyermekeket célzó 2. és 3. projekt időt és 
erőforrásokat takarított meg azáltal, hogy felhasználta az 5. projekt 
keretében kidolgozott inkluzív oktatási értékelés kérdéseit. 

25 Bár a koordináció általában jól működött, találtunk néhány példát  
a komplementaritás hiányára is: 

a) Az ugandai 8. projektben a gyorsított oktatási program (AEP) esetében a vártnál 
alacsonyabb volt a beiratkozási arány. Ennek részben az volt az oka, hogy más 
szervezetek is bővítették saját gyorsított oktatási programjukat. Az Európai 
Bizottság Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Főigazgatósága (DG DEVCO) 
például az Európai Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért (EUTF) révén szintén 
nyújtott finanszírozást a gyorsított oktatás számára. Mivel a gyorsított oktatási 
központok több támogatást kaptak, mint az általános iskolák, feszültségek 
alakultak ki. A különbség akkora volt, hogy a gyorsított oktatási programban részt 
vevő ugandai tanulók átvételi lehetőségeiről szóló tanulmány azt állapította meg, 
hogy a megkérdezett gyermekek egyike sem akart átmenni a formális általános 
iskolába. 

b) Ugandában nem volt komplementaritás a mintánkban szereplő 8. projekt által 
támogatott általános iskola és egy közeli, nem a DG ECHO által finanszírozott 
vízellátási, szennyvízelvezetési és higiéniai (WASH) projekt között. Ezért az iskolát 
kezdetben nem kapcsolták rá a WASH-partner által biztosított vízforrásra. 
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A DG ECHO nyomon követte a projekteket és kezelte a feltárt 
problémákat 

26 A DG ECHO kirendeltségein dolgozó tisztviselők monitoringcélú látogatásokat 
tesznek a projekteknél. E szemlék eredményeiről – beleértve a feltárt problémákat is – 
beszámolnak partnereiknek, hogy azok meghozhassák a szükséges korrekciós 
intézkedéseket. Például: 

a) A WASH-partnerekkel való koordináció hiányára úgy derült fény, hogy a DG ECHO 
ellenőrző látogatást tett egy, a 8. projektben részt vevő ugandai általános 
iskolában (lásd: 25. bekezdés). Miután a projekt kezdete után nyolc hónappal tett 
szemle során észlelték a problémát, megtették a szükséges intézkedéseket, és az 
iskolát rákapcsolták a vízforrásra. 

b) Amikor a DG ECHO egy ugandai kisgyermekkori fejlesztési projektet (9. projekt) 
ellenőrzött, megállapította, hogy a szülőknek ünneplő ruhát kellett vásárolniuk 
gyermekeik számára a bizonyítvány-átadó ünnepségre, enélkül nem kaphatták 
meg a gyermekük általános iskolába való beiratkozásához szükséges igazolást.  
Az ellenőrző látogatást követően ezt a gyakorlatot megszüntették, mivel az 
ugandai oktatási hatóságok valójában nem írták elő igazolás bemutatását az 
általános iskolába való beiratkozáshoz. 

27 A DG ECHO azonban nem tájékoztatta rendszeresen írásban a partnereket az 
ellenőrző látogatások során tett megállapításairól. 2018 októberében például ellenőrző 
látogatást tett egy jordániai projektnél (5. projekt). Megállapításairól nem írásban, 
hanem szóban számolt be a partnernek, akit ekkor felkért bizonyos írásbeli vagy 
videokommunikációs termékek előállítására is. A partner félreértette a kérést, és  
a kommunikációs anyagokat csak hét hónappal később, a projekt második szakaszában 
(6. projekt) készítette el. Találtunk néhány hiányosságot a költségek ellenőrzésével 
(lásd: 57. bekezdés) és a célérték viszonylatában az elért lányok arányával  
(lásd: 38. bekezdés) kapcsolatban is. 

A projektek elérték a várt eredményeket 

28 A DG ECHO kétféle mutatót használ a projekteredmények mérésére.  
Az eredménymutatók a projektek outputjait mérik (azaz a projekt által biztosított 
termékeket és szolgáltatásokat, például a megépített tantermeket, a nyújtott 
képzéseket és a biztosított felszereléseket). Az egyedi célkitűzésekre irányuló mutatók 
a végeredményeket mérik (azaz a kedvezményezettek helyzetének javulását, például  
a tanulási lehetőségekhez való hozzáférést, az ismeretek gyarapodását vagy a jólét 
érzésének javulását). 
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29 A mintánkban hat lezárt projekt szerepelt (lásd: I. melléklet). Ezekhez a 
projektekhez összesen 30 eredménymutató tartozott. E mutatók közül 27 esetében 
(90%) a projektek a megcélzott output legalább 100%-át megvalósították  
(lásd: 4. ábra). 

4. ábra. Az eredménymutatók teljesülése (6 lezárt projekt) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a DG ECHO adatai alapján. 

30 Egy olyan példát is találtunk, ahol az output meghaladta a célértéket, de nem  
a tervezett módon használták fel azt. Az ugandai 10. sz. projekt keretében tantermeket 
építettek általános iskolák számára két helyszínen: Bidibidiben, egy meglévő telepen és 
Omugóban, amely jelentős menekültáradatra számított. A várt 40 000 menekült 
azonban nem érkezett meg Omugóba, és a projekt 2018. márciusi lezárásakor az ott 
felépített öt iskola közül csak három működött a terveknek megfelelően. 
A fennmaradó két iskola közül az egyik a 2019-es új tanévig üresen állt, a másikat pedig 
egy „Education Cannot Wait” projekt keretében középiskolaként használták. 

31 Míg az outputok mérése viszonylag egyszerű (pl. a megépített osztálytermek vagy 
a képzésben részesült tanárok száma), a kedvezményezettek életében bekövetkező 
változás, azaz a projektek végeredménye nehezebben mérhető. A mintánkban szereplő 
projektek között azonban találtunk néhány jó példát erre (lásd: 2. háttérmagyarázat). 
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2. háttérmagyarázat 

A végeredmények mérése (példák) 

A jordániai 5. projekt az inkluzív oktatásra és eszköztárakra irányuló képzést 
biztosított a fogyatékossággal élő gyermekekkel foglalkozó tanárok számára. 
Mindkét képzéstípus esetében a partner: 

o kérdőíveket töltetett ki a képzés előtt és után. A válaszadási arány 
meghaladta a 80%-ot, és a válaszadók 93%-a vélte úgy, hogy tudása legalább 
az egyik kurzusterületen javult; 

o elemezte e növekedés mértékét (ez nem volt egyedi célkitűzésre vonatkozó 
mutató). Az átlagos pontszám az inkluzív oktatásra irányuló képzés esetében 
61%-ról 76%-ra, az eszköztárra irányuló képzés esetében pedig 54%-ról 61%-
ra emelkedett. Mivel az eszköztárra irányuló képzés viszonylag szerény 
ismeretbővülést eredményezett, a partner tervbe vette a képzési anyag 
felülvizsgálatát. 

A szintén Jordániában végrehajtott 4. projekt pszichoszociális támogatást nyújtott 
a gyermekeknek. A javulás mérése érdekében: 

o a diákok a támogatás előtt és után megkapták ugyanazt a pszichoszociális 
integritási kérdőívet, a következő eredménnyel: 

o az átlagos pontszám 48%-ról 78%-ra emelkedett, ami azt mutatja, hogy  
a gyermekek profitáltak a programból; 

o a kontrollcsoport (támogatásban nem részesült diákok) átlagos 
pontszáma 57%-ról 53%-ra csökkent. 

32 A mintában szereplő lezárt projektekhez 11 egyedi célkitűzésre irányuló mutató 
tartozott. Ezek a mutatók olyan végeredményeket mértek, mint „a minőségi és 
biztonságos tanulási lehetőségekhez folyamatosan hozzáférő iskoláskorú fiúk és lányok 
százalékos aránya” (1., 2., 10. és 11. projekt) vagy „az olyan fogyatékossággal élő 
gyermekek százalékos aránya, akiknek a projektbeavatkozásoknak köszönhetően javult 
a pszichoszociális állapota” (5. projekt). E mutatók közül kilenc esetében (82%) a 
projektek a végeredmények kapcsán meghatározott célértékeknek legalább 100%-át 
elérték (lásd: 5. ábra). 
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5. ábra. Az egyedi célkitűzésekre irányuló mutatók teljesülése a lezárt 
projektek esetében 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján. 

33 A rendszerek és a partnerségek megerősítése egyike volt a Bizottság 2018. évi 
szakpolitikai keretében meghatározott négy stratégiai prioritásnak (lásd: 07. bekezdés). 
A DG ECHO reagálási kapacitás megerősítését célzó programja a 2018–2019-es 
időszakban két olyan projektet finanszírozott, amelyek kapcsolódtak az elhúzódó 
válságokban történő oktatáshoz: 

a) „A tanulási környezet javítása együtt” (ILET) projekt (0,6 millió euró) célja a 
szükséghelyzeti oktatás minőségének mérésével kapcsolatos nehézségek kezelése 
volt. A projekt oktatási módszertant dolgozott ki az adatok gyűjtésére, 
elemzésére, valamint az iskolák működésének javítására való felhasználására 
vonatkozóan. A projekt eredményeinek áttekintését tartalmazó jelentést 2018 
májusában tették közzé. 

b) „Az oktatási koordináció megerősítése szükséghelyzetekben” projekt (1 millió 
euró) a készpénz- és utalványtámogatás jobb megértésének elősegítésére 
törekedett, hogy a készpénz szisztematikusabb módon legyen felhasználható az 
oktatásban. A projekt eredményeként 2019 februárjában iránymutatásokat tettek 
közzé, amelyek a készpénztámogatási projekt különböző szakaszaiban figyelembe 
veendő kulcsfontosságú kérdéseket ismertetik. 
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34 Elemzésünk eredményeit a 2. táblázat mutatja be. Megállapítottuk, hogy bár 
stratégiai prioritás volt, a DG ECHO nem használta fel kellőképpen a reagálási kapacitás 
megerősítését célzó program projektjeinek eredményeit: 

a) Az ILET-projekt öt másik projekt esetében teljes mértékben, két projekt esetében 
pedig részben volt releváns. E projektek célja a minőségi oktatáshoz való 
hozzáférés biztosítása volt, és végrehajtásuk idején az ILET eredményei már 
rendelkezésre álltak. Ennek ellenére csak egy projekt (a 8. projekt) használta fel 
ténylegesen az ILET-projekt eredményeit a minőség mérésére. 

b) Az ERC készpénztámogatásra vonatkozó iránymutatásai négy projektünk esetében 
is relevánsak és elérhetők voltak. E projektek (3., 6., 7. és 8. projekt) egyike sem 
tett kifejezetten említést az ERC iránymutatásairól, igaz, a gyakorlatban az 
iránymutatásokhoz hasonló megközelítést alkalmazott. 

2. táblázat. A DG ECHO nem használja fel kellőképpen az ERC-projektek 
eredményeit 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságtól és partnereitől kapott adatok alapján. 

ILET Készpénztámogatás

2
3 
4
5
6 
7 

Uganda 8  

 = Az ERC iránymutatásai relevánsak a projekt szempontjából és elérhetőek
 = Az ERC iránymutatásai részben relevánsak a projekt szempontjából

  = A projekt felhasználta az ERC iránymutatásait
  = A projekt nem használta fel az ERC iránymutatásait, de hasonló megközelítést alkalmazo

Ország Projekt
A reagálási kapacitás megerősítését célzó program 

Jordánia
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 A projektek kevesebb lányhoz értek el, mint fiúhoz 

35 A DG ECHO szakpolitikai kerete kiemeli, hogy a szükséghelyzetek és az elhúzódó 
válságok aránytalanul nagy hatást gyakorolnak a lányok oktatására. Ezt a mintánkban 
szereplő egyes projektek igényfelmérése is megerősítette. Például: 

a) A fogyatékossággal élő gyermekek támogatására irányuló, jordániai 6. projekt 
megállapította, hogy különösen a lányok szembesülnek az oktatáshoz való 
hozzáférés akadályaival (pl. megbélyegzés, zaklatás és a tanárok részéről 
tapasztalható rossz bánásmód miatt). 

b) három jordániai készpénztámogatási projekt (1–3. projekt) igényfelmérése 
rávilágított annak kockázatára, hogy a lányok – gyakran a válságból adódó 
nehézségek leküzdése céljából – korán házasságot kötnek és emiatt 
lemorzsolódnak az iskolából, ami egész életükre visszafordíthatatlan hatásokkal 
jár; 

c) egy 2018. évi ugandai projekt igényfelmérése megállapította, hogy a lányok és 
fiúk egyenlő arányban képviseltetik magukat az alapfokú oktatás korai éveiben, de 
az idő múlásával a lányok nagyobb arányban morzsolódnak le (8. projekt). 

d) egy jordániai menekülttáborokban megvalósítandó projektre vonatkozó javaslat 
értékelése során a DG ECHO megjegyezte, hogy a lányok esetében magas annak 
kockázata, hogy lemorzsolódnak az iskolából és háztartási munkát végeznek, 
illetve hogy erőszaknak esnek áldozatul vagy korai házasságot kötnek (4. projekt). 

36 A projekteken belül voltak olyan tevékenységek, amelyek kifejezetten a nőkre és 
a lányokra irányultak, illetve amelyek egyes kiszolgáltatott csoportok, például a 
gyermekanyák előtt álló akadályokkal foglalkoztak (lásd: 3. háttérmagyarázat). 
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3. háttérmagyarázat 

Kifejezetten a gyermekanyákat megcélzó tevékenységek 

Ugandában a 8. projekt a gyermekanyák kiszolgáltatott csoportját célozta meg.  
A hét yumbe-i gyorsított oktatási központban a projekt 122 gyermekanya iskolába 
járását támogatta. 

Az oktatás útjában többek között a következő akadályok álltak: 

o gyermekgondozási feladatok, mivel a gyermekanyáktól gyakran elvárták, 
hogy otthon maradjanak és ellássák gyermekeiket; 

o a csecsemők elterelték a gyermekanyák figyelmét az osztályteremben, ami 
veszélyeztette a tanulás minőségét; 

o a közhangulat, azaz hogy a gyermekes anyákat nem látták szívesen az 
iskolában. 

E problémák ellen a program közösségi tájékoztatással, gyermekvédelmi klubok 
alapításával és rádióüzenetekkel harcolt. Gyakorlati síkon egyes gyorsított oktatási 
központokban gondozó foglalkozott a csecsemőkkel, míg az anyák tanórán vettek 
részt. 

37 A mintánkban szereplő projektek némelyike esetében azonban a lányok 
célcsoporton belüli aránya nem tükrözte a tényt, hogy ők nagyobb hátrányokkal 
szembesülnek (lásd: 35. bekezdés). A korai házasság például nehezen fordítható vissza, 
ezért különösen fontosak a megelőző intézkedések. Ennek ellenére a mintánkban 
szereplő tizenegy projekt közül nyolc esetében a támogatandó kedvezményezettek 
körében csak 50% volt a lányok célaránya. A fennmaradó három projekt közül az egyik 
(a 4. projekt) azt a célt tűzte ki, hogy – kiszolgáltatottabb helyzetük miatt –  
a támogatásban 60%-ban lányok részesüljenek. A mintánkban szereplő másik két 
projekt még kevesebb lány elérésére törekedett. Az egyik jordániai projekt  
(a 3. projekt) csak 40%-ban, míg a másik Ugandában (a 11. projekt) 44%-ban kívánt 
lányokat megcélozni. A 3. projekt esetében a 40%-os cél alacsonyabb volt, mint az 
előző két szakaszban (1. és 2. projekt: 50%). A 40%-os cél nem volt összhangban sem  
a DG ECHO szakpolitikai kötelezettségvállalásaival, sem a partner saját 
igényfelmérésével, amely a kiszolgáltatott – különösen a korai házasságkötés 
veszélyének kitett – lányok fokozott támogatását ajánlotta. 
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38 Bár voltak célértékek a lányok arányára vonatkozóan, ezek nem szerepeltek a 
hivatalos projektmutatókban (lásd: 29. bekezdés). Ezen túlmenően számos, a DG ECHO 
által finanszírozott intézkedés nem érte el ezeket a célokat. A 6. ábra bemutatja, hogy 
a mintánkban szereplő projektek milyen százalékos arányban terveztek elérni lányokat, 
és ez a valóságban milyen arányban sikerült nekik. Az 1. projekt például további 132 
lányt támogathatott volna, ha elérte volna kitűzött célját. 

6. ábra. A mintában szereplő projektek közül több nem érte el a lányokra 
vonatkozó célarányt 

 
*Folyamatban lévő projektek. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságtól és partnereitől kapott adatok alapján. 

39 A DG ECHO rendelkezik egy olyan eszközzel (gender- és életkormutató), amely 
lehetővé teszi annak értékelését, hogy a humanitárius fellépések mennyire veszik 
figyelembe a nemi szempontokat. A mutató célja a humanitárius segítségnyújtási 
fellépések minőségének javítása. A DG ECHO a fellépések tervezési, időközi és 
zárójelentési szakaszában 0, 1 vagy 2 pontot ad attól függően, hogy a fellépés  
a nemekkel kapcsolatos négy kritérium közül hánynak felel meg. A négy kritérium  
a következő: a szükségletek nemek szerinti felmérése és hasonló elven történő 
beszámolás, a nemi csoportokra gyakorolt negatív hatások elkerülése és enyhítése,  
a nemi csoportok részvétele a tervezésben és végrehajtásban, valamint a fellépésnek  
a nemi csoportok igényeihez való igazítása. 
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40 Bár a mintánkban szereplő projektek közül több nem célzott meg vagy nem ért el 
elegendő lányt, ez nem befolyásolta a pontszámukat, mivel a nemek aránya nem volt 
kifejezett kritérium. A mintában szereplő tizenegy projekt közül a DG ECHO hétnek 
megadta a maximális 2-es pontszámot. Maximális pontszám csak akkor adható, ha  
a projekt megfelel mind a négy kritériumnak (lásd: 3. táblázat). Még azokban az 
esetekben is, amikor a főigazgatóság alacsonyabb pontszámot adott, ezt nem a lányok 
célszáma vagy elérési aránya miatt tette. A DG ECHO nem ellenőrizte szisztematikusan 
a nemek arányát. Ezért amikor a projektek nem céloztak meg vagy nem értek el 
elegendő számú lányt, a gender- és életkormutató nem jelezte, hogy korrekciós 
intézkedésre van szükség. 

3. táblázat. A DG ECHO gender- és életkormutatója nem emelte ki azokat 
a fellépéseket, amelyek nem nyújtottak elegendő támogatást a 
lányoknak 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságtól és partnereitől kapott adatok alapján. 

nem sikerült 
elérni vagy nem 

jó úton halad
50% alatti

1 1 x
2 2 x
3 * 1 x x

4 * 2 x
5 2
6 * 1
7 * 2
8 * 1 x
9 2
10 2 x
11 2 x

* folyamatban lévő projekt, időközi  érték
2  = mind a négy kritériumnak megfelel
1  = két vagy három kritériumnak felel meg
0  = csak egy kritériumnak vagy egynek sem felel meg

Lányok célaránya (%)

Jordánia

Uganda

Ország Projekt Folyamatban
A gender- és 

életkormutató 
értéke
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A projektek túl rövid távúak voltak, ami esetenként nem 
segítette a hatékonyságot 

41 Hogy az elhúzódó válságok idején történő oktatásra irányuló humanitárius 
segítségnyújtás hatékony legyen, a Bizottságnak a következőkre kell ügyelnie14: 

o Rövid és hosszú távú támogatást is kell nyújtania a gyermekeknek, összhangban  
a 2016-ban a nagyszabású egyezségben tett többéves finanszírozási 
kötelezettségvállalásával. 

o A lehető legjobb ár-érték arányt kell elérnie a humanitárius finanszírozás 
felhasználása során. 

o Úgy kell terveznie, hogy az eredmények a humanitárius segítségnyújtás végét 
követően is fenntarthatóak legyenek: ezt például az önellátás előmozdítása és  
a megélhetés támogatása révén teheti meg. 

42 Ezért megvizsgáltuk, hogy a Bizottság többéves finanszírozást biztosított-e, és 
hogy a projektek kellően hosszúak voltak-e ahhoz, hogy az elhúzódó válságok során 
segíteni tudják az oktatási szükségletek kielégítését. Elemeztük, hogy a Bizottság 
hogyan biztosította az értékarányosságot és a projektköltségek észszerűségét. Adott 
esetben összehasonlítottuk a mintánkban szereplő különböző projektek hasonló 
tevékenységeinek költségeit. Azt is megvizsgáltuk, hogy a projektek a befejezésüket 
követően is előnyöket biztosítottak-e a gyermekek számára, csökkentették-e  
a kedvezményezettek készpénztámogatástól való függőségét, és kapcsolódtak-e 
hosszabb távú fejlesztési támogatáshoz. 

43 A 7. ábra összefoglalja a mintánkban szereplő projektek vizsgálata nyomán az 
időtartam, a költségelemzés és a fenntarthatóság kapcsán tett megállapításainkat. 

                                                      
14 A nagyszabású egyezség, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó 2017. évi 

költségvetési rendelet 30. cikke és a 2018. évi költségvetési rendelet 33. cikke, valamint 
JOIN(2017) 21 final, 2017.6.7: A Strategic Approach to Resilience in the EU's external action. 
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7. ábra. A mintában szereplő projektek alapján az eredeti időtartam,  
a költségelemzés és a fenntarthatóság tekintetében tett megállapítások 
összefoglalása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságtól és partnereitől kapott információk alapján. 

A mintánkban szereplő projektek többsége 10–12 hónapig tartott, ami 
nem volt elegendő ahhoz, hogy ki lehessen elégíteni az elhúzódó 
válságok nyomán fellépő hosszú távú oktatási szükségleteket 

44 Annak ellenére, hogy elkötelezett a többéves humanitárius finanszírozás mellett, 
és hogy az elhúzódó válságokhoz kapcsolódó oktatási szükségletek gyakran közép-, 
illetve hosszú távúak, a Bizottság éves alapon, éves globális határozatok (WWD) révén 
különíti el a forrásokat a régiók és országok számára. A 2019. évi globális határozat 
összesen 1,5 milliárd eurót irányzott elő e célra, amely a következőket foglalta 
magában: 

a) 260 millió euró a szíriai válságra (Szíria, Libanon, Jordánia és Egyiptom), ebből 
16,5 millió euró (6%) oktatásra; 

b) 113 millió euró Afrika szarva számára (Dzsibuti, Etiópia, Kenya, Szomália és 
Uganda), ebből 22,5 millió euró (20%) oktatásra. 

45 Ezt követően az éves humanitárius végrehajtási tervek (HIP) határozzák meg  
a DG ECHO adott válsággal vagy régióval kapcsolatos válaszintézkedéseit. Éves 
humanitárius végrehajtási terveket dolgoznak ki például a szíriai válság és Afrika szarva 
kapcsán. 
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46 A DG ECHO eszközeit válságreagálásra tervezték. A főigazgatóság jelenleg egy 
humanitárius végrehajtási tervből legfeljebb 24 hónapra finanszírozhat szükséghelyzeti 
oktatási projekteket. A projekt finanszírozását 24 hónapon túl is folytathatja egy 
következő humanitárius végrehajtási terv keretében, de ezt a döntést csak később 
lehet meghozni, az eredeti projektkiválasztáskor nem. Ez a programozási ciklus 
biztosítja a szükséghelyzetekre való reagáláshoz szükséges rugalmasságot, de 
korlátozza a finanszírozásban részesülő hosszabb távú projektek számát. 

47 A humanitárius segítségnyújtásról szóló rendelet15 nem korlátozza a DG ECHO 
által nyújtott finanszírozás időtartamát. A globális határozatokban vagy humanitárius 
végrehajtási tervekben előírt határértékeket belső döntéshozatal révén határozzák 
meg (lásd: 8. ábra). Szabályozási szempontból lehetséges lenne, hogy a főigazgatóság 
egy-egy humanitárius végrehajtási tervből hosszabb távú szükséghelyzeti oktatási 
projekteket finanszírozzon. 

8. ábra. A rendelet nem korlátozza a DG ECHO által finanszírozott 
projektek időtartamát 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján. 

                                                      
15 A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. június 20.) a humanitárius segítségnyújtásról. 
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48 Mintánk 11 projektből állt, ebből hetet Jordániában, négyet Ugandában hajtottak 
végre. A 11 projektből 9 eredetileg tervezett időtartama legfeljebb 12 hónap volt. 
A projektek eredeti átlagos időtartama mindkét országban 13 hónap volt. Ugandában  
a projektek meghosszabbítása után ez az időtartam 21 hónapra emelkedett (lásd: 
9. ábra). A válság mindkét országban elhúzódott. A szíriai válság 2012-ben kezdődött, 
Ugandába 2016 óta érkezik nagyszámú menekült. Az általunk ellenőrzött projektek 
2017-től 2019-ig tartottak. 

9. ábra. A mintánkban szereplő projektek időtartama 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján. 

49 A projektek egy évre történő finanszírozásának gyakorlata nincs összhangban  
a nagyszabású egyezségben foglalt kötelezettségvállalással, amely értemében el kell 
mozdulni a több évre szóló tervezés felé. Emellett rendelkezésre is állt hosszabb távú 
finanszírozás, tekintettel a DG ECHO arra vonatkozó kötelezettségvállalására, hogy  
a humanitárius segítségnyújtás 10%-át az oktatásra fordítja (lásd: 10. bekezdés).  
Az egyéves projektek nem alkalmasak az elhúzódó válságokban élő gyermekek 
többéves oktatási szükségleteinek kielégítésére. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy  
a főigazgatóság e projektek közül többet is éveken át finanszírozott. Az uniós 
humanitárius segítségnyújtás közelmúltbeli értékelése megállapította, hogy a DG ECHO 
éves finanszírozási ciklusa magas irányítási költségekkel jár, és azt ajánlotta, hogy  
a főigazgatóság lehetőség szerint törekedjen a többéves programozásra16. 

                                                      
16 Comprehensive evaluation of European Union humanitarian aid, 2012–2016, az 

International Development Consulting (ICF) zárójelentése. 
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50 Az egy évre szóló finanszírozási intézkedések nemcsak a DG ECHO adminisztratív 
terheit növelik, de (talán még nagyobb mértékben) a végrehajtó partneréit is.  
A főigazgatóságnak több pályázatot kell értékelnie, a partnernek pedig el kell 
készítenie a pályázatokat és jóváhagyásra meg kell küldenie azokat az Oktatási 
Minisztériumnak (lásd: 4. táblázat). Az egyéves projektek miatt esetenként nem lehet 
hosszabb távú munkaszerződéseket kötni, ami a személyzet fokozott fluktuációjához 
vezethet17. A többéves humanitárius finanszírozás csökkentheti az irányítási 
költségeket18. Ezenfelül Jordániában a partnereknek minden egyes projekt esetében 
kérniük kell az Oktatási Minisztérium jóváhagyását. Ez a folyamat 3–5 hónapot is 
igénybe vehet, ami jelentős hatással lehet egy 12 hónapos projektre. 

4. táblázat. A projektek adminisztratív terhe a projektek hossza szerint 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

51 A rövid távú finanszírozás további hátránya, hogy rövidebb időt biztosít  
a minőségi válaszintézkedésekre. Kevesebb idő áll rendelkezésre a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kérdések kezelésére és fenntarthatóbb megoldások 
kidolgozására. A nagyszabású egyezségről szóló 2019. évi jelentés (Three Years On) 
megállapította, hogy a többéves finanszírozás nemcsak a humanitárius segítségnyújtás 
adminisztratív terheit csökkentette, hanem javította annak hatékonyságát és 
eredményességét is. A mintánkban szereplő projektek valamennyi végrehajtó partnere 
kijelentette, hogy az egy évnél hosszabb projektidőtartam alkalmasabb lenne az 
elhúzódó válságokban élő gyermekek oktatási igényeinek kielégítésére. Jordánia és 

                                                      
17 International Rescue Committee: The Grand Bargain: Three years on: Multi-year 

humanitarian financing. 

18 SWD(2019) 3 final, 2019.1.10.: Comprehensive Evaluation of EU Humanitarian Aid, 2012–
2016, valamint a FAO 2017. évi jelentése: http://www.fao.org/3/a-i8040e.pdf, 15. o. 
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Uganda esetében kettő–öt éves projekteket javasoltak, mivel így a jobb 
tervezhetőségnek köszönhetően jobb minőségű válaszintézkedésekre nyílna lehetőség. 

A DG ECHO nem elemezte megfelelően a projektköltségeket  

52 A projektek kiválasztásához a DG ECHO általános elveket határoz meg a 
humanitárius végrehajtási tervekben (lásd: 45. bekezdés). Ezek tájékoztatást nyújtanak 
a partnereknek a főigazgatóság részéről rendelkezésre álló finanszírozás összegéről, az 
általa finanszírozandó fellépéstípusokról és arról, hogy a főigazgatóság hogyan fogja 
értékelni a partnerek javaslatait. A partnerek a humanitárius végrehajtási terv 
általános elveivel összhangban tervezik meg saját projektjeiket, amelyeket ezután 
finanszírozásra javasolnak a főigazgatóságnak. 

53 A DG ECHO által a partnerek alkalmasságáról és a költségek támogathatóságáról 
végzett standard ellenőrzés bizonyos fokú biztosítékot nyújthat a költségek 
észszerűségére nézve. A partnerségi keretmegállapodás megkötése előtt  
a főigazgatóság elvégzi a partner alkalmasságának előzetes értékelését, amely  
a partnerek műszaki és logisztikai kapacitásait vizsgálja: a partnernek a továbblépéshez 
meg kell felelnie ezen a teszten. Bár ez nyújt némi bizonyosságot a partnerek eljárásait 
illetően, nem garantálja a projektjavaslataikban szereplő költségek versenyképességét. 
A DG ECHO szisztematikusan ellenőrzi a projektköltségek támogathatóságát is, ami 
költségmegtakarításokat eredményezhet. Ugandában például egy 37 000 eurós Land 
Cruiser kikerült egy projekt költségvetéséből (10. projekt). 

54 A DG ECHO emellett költséghatékonysági elemzéseket is végez, hogy 
bizonyosságot nyújtson a javasolt költségek versenyképességéről és észszerűségéről. 
A mintánkban szereplő, Jordániában végrehajtott 7. projekt jó példával szolgált arra, 
hogy a költségelemzés hogyan járulhat hozzá a költséghatékonysághoz. A DG ECHO úgy 
vélte, hogy a projektjavaslatban szereplő, kedvezményezettenkénti költség túl magas 
(gyermekenként 2700 euró). Az összeget gyermekenként 1700 euróra csökkentették, 
ami javította a projekt hatékonyságát. Az ilyen típusú költségelemzés csökkentheti  
a csalás kockázatát is, mivel a szokatlan költségarányok vagy az idő múlásával 
bekövetkező szokatlan változások a szabálytalan tevékenység jelei lehetnek. 

55 Ennek ellenére mind a 11 ellenőrzött projekt költségelemzése során feltártunk 
hiányosságokat. A DG ECHO nem következetes módon hajtotta végre a 
projektjavaslatok költségeinek elemzését. Az elvégzett költségelemzés korlátozott volt, 
és a főigazgatóság nem használta fel azt kellőképpen a projektek hatékonyságának 
növelésére (lásd: 4. háttérmagyarázat). 
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4. háttérmagyarázat 

Az ECHO projektköltségekre vonatkozó elemzésének hiányosságai 
(példák) 

Következetlenség: A DG ECHO által az ugandai Yumbe megye két projektjének 
tantermi építési költségeiről készített elemzés nem volt következetes, mivel: 

o a 9. projekt esetében a költségvetésbe vett tantermi blokkonkénti 
egységköltség 48 000 euró volt, amit a DG ECHO nem kérdőjelezett meg, 
mivel úgy ítélte meg, hogy a partner komparatív előnnyel rendelkezik az 
infrastruktúra terén, és ezért feltételezte, hogy a költségek észszerűek; 

o a 10. projekt (ugyanazon megye) esetében a költségvetésbe vett tantermi 
blokkonkénti egységköltség 23 000 euró volt: a DG ECHO ezt magasnak ítélte 
a válságreagálási iránymutatásokban szereplő 18 000 eurós becsült 
költséghez képest. 

Elégtelen elemzés: Az ugandai 10. projekt esetében: 

o a DG ECHO által a javaslatról készített 2017. márciusi értékelés szerint  
a kedvezményezettek javára árukra és szolgáltatásokra fordított költségek 
becsült aránya 60% volt; 

o a kedvezményezettek javára árukra és szolgáltatásokra fordított költségek 
tényleges aránya 79% volt. 

Ez azt mutatja, hogy jóval nagyobb hatékonyságra lett volna lehetőség, de a 
DG ECHO elemzése nem hasonlította össze az arányt más projektekkel, illetve nem 
mérlegelte, hogy annak gyenge volt-e a hatékonysága. 

Fel nem használt vizsgálati eredmények: Szintén a 10. projekt esetében: 

o a javaslat DG ECHO általi értékelése szerint az egy kedvezményezettre jutó 
becsült költség 37 euró volt; 

o a projekt végén az egy kedvezményezettre jutó tényleges költség 66 euró 
volt. 

A DG ECHO nem használta fel ezt az elemzést, és nem vizsgálta meg az eltérés 
okait, hogy levonja a költséghatékonysággal kapcsolatos tanulságokat. 

56 2018 decembere óta a DG ECHO azt a gyakorlatot követi, hogy a projektjavaslatok 
kiválasztásakor azok költséghatékonyságát a „gyenge”, „közepes” vagy „jó” 
kategóriába sorolja. A minősítési kritériumokra vagy az értékelés elvégzéséhez 
szükséges költségelemzés típusára vonatkozóan azonban nincsenek iránymutatások. 
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Ellenőrzési mintánk három olyan 2019. évi jordániai projektet tartalmazott (3., 6. és 7. 
projekt), ahol a főigazgatóság ezt a megközelítést alkalmazta. A DG ECHO mindhárom 
projekt költséghatékonyságát közepesnek minősítette. Azonban még a főigazgatóság 
által túl drágának ítélt 7. projekt esetében (lásd: 54. bekezdés) sem került sor a más 
hasonló projektek egységköltségeivel való összehasonlításra. 

57 A költségeknek egy hasonló projekttel való összehasonlítása nemcsak a projektek 
tervezésekor, hanem a végrehajtás során is segíthet a költséghatékonyság javításában. 
A projektek nyomon követése során azonban a DG ECHO nem elemezte azok 
költségeit. 

58 Kétféle olyan elemzést azonosítottunk, amelyeket a DG ECHO elvégezhetett volna 
a projektek tervezése és végrehajtása során a költséghatékonyság javítása érdekében, 
de ezt nem tette meg: 

a) a tevékenységek költségeinek összevetése egy hasonló projekt vagy ugyanazon 
projekt korábbi szakaszai során felmerült költségekkel (lásd: 
5. háttérmagyarázat); 

b) a kedvezményezettekhez eljutó áruk és szolgáltatások arányának összehasonlítása 
más hasonló projektekben vagy ugyanazon projekt korábbi szakaszaiban 
tapasztalt arányokkal (lásd: 6. háttérmagyarázat). 

5. háttérmagyarázat 

A költséghatékonyság növelése – a tevékenységek költsége 
tekintetében a DG ECHO által elmulasztott összehasonlítások 

Más hasonló projektek költségei: a 9. és a 10. projekt egyaránt tantermi blokkok 
építését foglalta magában Uganda egyazon menekülttelepén, de a 9. projekt 
blokkonkénti egységköltsége 46%-kal magasabb volt, mint a 10. projekté, az 
alábbiak szerint: 

o a 10. projekt tényleges egységköltsége blokkonként (28 osztálytermi blokk): 
18 300 euró; 

o a 9. projekt tényleges egységköltsége blokkonként (22 osztálytermi blokk): 
26 700 euró. 

Voltak ugyan kisebb tervezési különbségek, de a DG ECHO nem hasonlította össze 
a különböző költségeket, és nem vizsgálta meg, hogy a különböző alternatívák 
lehetőséget biztosíthatnak-e a költségmegtakarításra. 
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Kedvezményezettenkénti költség: az 1–3. projekt – ugyanazon partner által 
Jordániában végrehajtott, egymást követő egyéves készpénztámogatási projektek 
– esetében az egy kedvezményezettre jutó költség évről évre nőtt az alábbiak 
szerint: 

o 2017-ben 833 euró; 

o 2018-ban 893 euró; 

o 2019-ben 914 euró volt. 

Bár a készpénztámogatás összege változatlan maradt, a DG ECHO nem vizsgálta 
meg, hogy a költségek miért emelkedtek. 

Készpénzátutalási díjak: a készpénztámogatási projektek során a partnerek díjat 
fizettek a bankoknak a kedvezményezetteknek történő kifizetések 
lebonyolításáért. Ezek a készpénzátutalási díjak az összköltségek arányában igen 
eltérőek voltak, még ugyanazon az országon belül is. Jordániában például: 

o a díjak mértéke 1,0–2,9% volt; 

o ha a 2,9%-os díj (7. projekt) 1,0% lett volna, a potenciális megtakarítás elérte 
volna a 17 500 eurót (ami 21 további kedvezményezett támogatására lett 
volna elég). 

 

6. háttérmagyarázat 

A költséghatékonyság növelése – a kedvezményezetteknek nyújtott 
áruk és szolgáltatások aránya tekintetében a DG ECHO által el nem 
végzett összehasonlítások  

Szakaszok összevetése: Az egyik partner két egymást követő egyéves projektet 
hajtott végre Jordániában, amelyek során az áruk és szolgáltatások nagyon 
eltérő arányban jutottak el a kedvezményezettekhez, az alábbiak szerint: 

o a kedvezményezettek által az első szakaszban (5. projekt) kapott áruk és 
szolgáltatások aránya: 61% a javaslat szerint, 76% a végrehajtás során; 

o a kedvezményezettek által a második szakaszra vonatkozó javaslatban  
(6. projekt) kapott áruk és szolgáltatások aránya: 53%. 

A DG ECHO-nak módjában állt volna összehasonlítani a kedvezményezetteknek  
a második szakaszra vonatkozó javaslat szerint juttatandó áruk és szolgáltatások 
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arányát az első szakaszra jellemző aránnyal, és ez alapján észszerűen elvárhatta 
volna a partnertől, hogy hasonló szintet érjen el. 

Projektek összevetése: Az ECHO összehasonlíthatta volna a 7. projekt 
kedvezményezettjei által kapott készpénz arányát egy másik partner által 
végrehajtott három egymást követő projekt kedvezményezettjeihez eljutó 
készpénz és oktatási szolgáltatások arányával, az alábbiak szerint: 

o a 7. projekt – egy 2019-es jordániai készpénztámogatási projekt – esetében 
a kedvezményezettekhez eljutó készpénz aránya 34% volt; 

o egy másik partner által 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben végrehajtott 
projektek esetében a kedvezményezettekhez eljutó készpénz- és oktatási 
szolgáltatások aránya 68%, 61%, illetve 60% volt. 

A DG ECHO megkísérelhetett volna hasonló hatékonysági szintet elérni, illetve 
ezt az arányt a 10 millió euró feletti nagyszabású készpénzátutalásokra 
vonatkozó saját iránymutatásában javasolt 85%-os célkitűzéssel is 
összehasonlíthatta volna (bár ez a támogató tevékenységek széles skáláját fedi 
le). 

A készpénztámogatás felhasználásának, illetve fel nem használásának 
összevetése: A DG ECHO iránymutatása szerint a készpénzátutalások 
alkalmazása nyomán több támogatás jut el a kedvezményezettekhez. Mintánk 
alapján azonban az átlagos arány a következőképpen alakult: 

o abban az öt projektben, ahol a készpénztámogatás volt a fő tevékenység,  
a kedvezményezettekhez eljutó készpénz és oktatási szolgáltatások átlagos 
aránya 56% volt; 

o a másik hat projektben a kedvezményezettekhez eljutó áruk és 
szolgáltatások átlagos aránya 66% volt. 

A készpénztámogatás nyomán tehát nem jutott el nagyobb arányban a 
támogatás a kedvezményezettekhez. 

A projektek lezárultát követően számos tevékenység tovább szolgálta  
a gyermekek javát, de a készpénztámogatási projektek nemigen járultak 
hozzá a kedvezményezettek függőségének csökkentéséhez 

59 A projektek keretében számos olyan tevékenységre került sor, amelyek a 
projektek lezárultát követően is tovább szolgálták a gyermekek javát. Ilyenek voltak 
például az alábbiak: 

a) a formális oktatás támogatása vagy gyorsított oktatás biztosítása; 
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b) a tanárok továbbképzése az inkluzív oktatás, a gyorsított oktatás, a 
pszichoszociális készségek és az életvezetési készségek terén, ismereteik bővítése 
és az oktatási környezet javítása érdekében; 

c) iskolák, oktatási központok, latrinák és pedagógusszállások építése; 

d) felszerelések biztosítása a fogyatékossággal élő gyermekek számára; 

e) iskolatáskák és egyenruhák biztosítása; 

f) pszichoszociális támogatás nyújtása a pszichoszociális jólét javítása érdekében; 

g) figyelemfelkeltés és kapacitásépítés különböző érdekelt felek körében, 
támogatóbb oktatási környezet létrehozása érdekében; 

h) az inkluzív oktatásra vonatkozó nemzeti politika kialakítása és az 
iskolarendszerben való elfogadásának előmozdítása. 

60 E tevékenységek közül sok általában fejlesztési segélyhez kapcsolódik. 
A DG DEVCO és az EUTF szintén épített tantermeket és biztosított tanárképzést az 
ugandai gyorsított oktatási központok számára. A DG DEVCO és az EUTF azonban 
négyéves projekteket hajtott végre, míg a DG ECHO projektjei rövidebbek voltak, így 
azokat meg kellett hosszabbítani, hogy elérhessék célkitűzéseiket. 

61 Néhány példát találtunk arra is, hogy az uniós humanitárius segély közvetlenül 
kapcsolódott az uniós fejlesztési segélyhez. A DG ECHO projektjei keretében például 
iskolákat építettek Ugandában, majd az „Education Cannot Wait” alap által 
finanszírozott projektek biztosították a tanárok fizetését és a bútorokat. A DG ECHO 
egyik projektje (8. projekt) által támogatott ugandai gyorsított oktatási központban 
tanulók közül néhányan később részt vettek az EUTF által finanszírozott 
szakképzésben. 

62 A DG ECHO azonban elmulasztott néhány lehetőséget arra, hogy tovább erősítse 
a fejlesztési segélyekkel való kapcsolatot: 

a) Az egyik partner részben ugyanazokon a helyszíneken biztosított (az EUTF által 
finanszírozott) gyorsított oktatást és (a DG ECHO által finanszírozott) 
pszichoszociális támogatást általános iskolás gyermekek számára. Ugyanakkor  
a telepek más övezeteiben hajtott végre a megélhetést célzó – vagyis a 
kedvezményezetteknek megélhetési eszközöket biztosító –, az EUTF által 
finanszírozott fellépéseket, így elszalasztotta a lehetőséget arra, hogy a 
gyakorlatban megvalósítsa a humanitárius és fejlesztési segélyeknek az Unió által 
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olyannyira szorgalmazott összekapcsolását, az úgynevezett „nexus módszert”.  
A DG ECHO e projektre vonatkozó zárójelentése megállapította, hogy 
eredményességének növelése érdekében a projektnek (11. projekt) stratégiailag 
kapcsolódnia kellett volna a hosszabb távú fejlesztési kezdeményezésekhez 
(például az EUTF programjához). 

b) A DG ECHO egy ugandai projekt (10. projekt) zárójelentéséről készített elemzése 
megállapította, hogy a partner nem dolgozott ki elegendő lehetőséget arra, hogy 
a fellépést összekapcsolja a hosszabb távú fejlesztési intézkedésekkel. 

c) Egy 2018-as jordániai projektre vonatkozó javaslat értékelése során a 
főigazgatóság úgy ítélte meg, hogy a projekt nem támogatja kellőképpen az olyan 
hosszú távú stratégiákat, amelyek célja a humanitárius szükségletek csökkentése. 
Az egyetlen javaslat az volt, hogy bizonyos tevékenységeket más adományozók 
finanszírozzanak, de erre nem került sor (5. projekt). 

d) A DG ECHO egy másik jordániai projektre (4. projekt) vonatkozó 
monitoringjelentései szerint a projekt (különösen az azraq-i táborban) nem 
használta ki kellőképpen a lehetőségeket a humanitárius szükségletek és az annak 
hátterében meghúzódó problémák enyhítésére irányuló hosszú távú stratégiák 
támogatására. 

e) Egy tanulmány 2971 olyan diák utóéletét követte, akik 2018-ban részt vettek egy 
ugandai gyorsított oktatási programban, és megállapította, hogy 2015 fő (68%) 
nem tanul sehol, és csak 956 főnek (32%) sikerült becsatlakoznia az alapfokú, 
középfokú vagy szakképzésbe. A jelentés kiemelte, hogy több beruházásra és 
támogatásra van szükség ahhoz, hogy a gyermekek a gyorsított oktatás után 
tovább tudjanak indulni valamelyik úton (8. projekt). 

63 A humanitárius végrehajtási tervek ösztönzik, hogy a fenntarthatóság javítása 
érdekében a fellépések hosszabb távú programokhoz kapcsolódjanak. A 2018. évi 
humanitárius végrehajtási terv szíriai regionális válsággal foglalkozó technikai 
melléklete például oktatási intézkedéseket írt elő, hogy megfelelő tervezés – többek 
között a kilépési stratégiák és a fejlesztési segélyekre való áttérés kidolgozása – révén 
biztosítani lehessen a tanulás folytonosságát. A DG ECHO azonban alig tett valamit 
azért, hogy csökkentse a kedvezményezettek készpénztámogatástól való függőségét:  
a mintánkban szereplő projektek közül öt esetében az egyik fő tevékenység a 
készpénztámogatás volt (négy Jordániában és egy Ugandában, lásd: I. melléklet).  
A készpénztámogatás célja az volt, hogy lehetővé tegye a gyermekek számára az 
oktatáshoz való hozzáférést. A projektek lezárultát követően azonban továbbra is 
szükség volt pénzbeli ellátásra ahhoz, hogy a gyermekek iskolába járhassanak. 
A mintánkban szereplő 1., 2. és 3. projekt például ugyanazt a 700 gyermeket támogatta 



 39 

 

Jordániában 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben. A 7. projekt 1290 jordániai 
kedvezményezettje is már az előző szakaszban is támogatásban részesült. 

64 Ezeket a projekteket többek között azért kellett újra és újra finanszírozni, mert 
nem rendelkeztek fenntarthatóbb programokhoz kapcsolódó kilépési stratégiákkal. 
A projektek nemigen segítették a kedvezményezetteket abban, hogy más megélhetési 
megoldásokat találjanak, amelyek révén csökkenthető lett volna a 
készpénztámogatástól való függőségük. A DG ECHO a jordániai 2. projektre vonatkozó 
2018. évi zárójelentésről készített értékelésében megállapította, hogy a partner még 
mindig nem tett említést a legkiszolgáltatottabb családok – például a nők által vezetett 
háztartások – alapvető megélhetési forrását jelentő készpénztámogatásból való 
lehetséges kilépési stratégiáról. A főigazgatóság a 3. projektre vonatkozóan (a 2. 
projektet is kivitelező) partner által benyújtott javaslat 2019-es értékelésében 
megállapította, hogy a partner nem tudta bizonyítani, hogy biztosított lenne a 
megfelelő átmenet a jövőbeli fejlesztési fellépésekhez. 

65 2019-ben két készpénztámogatási projekt célként tűzte ki, hogy a 
kedvezményezettek más megélhetési megoldások felé mozduljanak el. A jordániai  
3. projekt azt a célt tűzte maga elé, hogy a projekt végére a kedvezményezettek 8%-a 
találjon fenntarthatóbb megélhetési megoldásokat és többé ne szoruljon 
készpénztámogatásra. A jordániai 7. projekt 5%-os célt tűzött ki (1290 
kedvezményezettből 65 fő). Ezek a célok szerények voltak, ezért még ha 
megvalósulnának is, a két projekt kedvezményezettjeinek több mint 90%-a továbbra is 
készpénztámogatásra szorulna. A DG ECHO a jordániai 7. projekt nyomon követése 
során megállapította, hogy egyes gyermekek annak ellenére is tovább dolgoztak, hogy 
pénzbeli támogatásban részesültek, mivel a család nem rendelkezett más megélhetési 
lehetőségekkel és pénzügyi forrásokkal. A másik három készpénztámogatási projekt 
(1., 2. és 8. projekt) esetében nem határoztak meg célokat a megélhetési megoldások 
tekintetében. 

66 A DG ECHO egyik rezilienciajelző kritériuma azt méri fel, hogy a projektek 
kihasználják-e a lehetőségeket a humanitárius szükségletek csökkentésére irányuló 
hosszú távú stratégiák támogatására. A főigazgatóság megállapította, hogy a legtöbb 
projekt nem teljesítette ezt a kritériumot, így e mutató végső pontszáma 1 lett.  
2 pontot csak kevés projekt kapott (lásd: 5. táblázat). 
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5. táblázat. A DG ECHO rezilienciamutatója szerint a legtöbb projekt nem 
támogatta teljes mértékben a hosszú távú stratégiákat 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján. 

  

Terület Székhely
1 1 1
2 1 1
3 * 1 1
4 * 1 1
5 2 2
6 * 1 1
7 * 1 1
8 * 1 1
9 1 2

10 1 2
11 1 2

* Folyamatban lévő projekt esetén időközi  pontszám 

2  = mind a négy kritériumnak megfelel

1  = két vagy három kritériumnak felel meg

0  = csak egy kritériumnak vagy egynek sem felel meg

Uganda

Rezilienciamutató 

Ország Projekt Folyamatban
Végleges/időközi pontszám (*)

Jordánia
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Következtetések és ajánlások 
67 Összességében az uniós támogatás segítette a rászoruló gyermekeket, és a 
projektek megvalósították a várt eredményeket. A projektek azonban nem értek el 
elég lányhoz. Emellett a mintánkban szereplő projektek többsége túl rövid időre szólt  
a gyermekek oktatási szükségleteihez képest, ami csökkentette a hatékonyságukat.  
A 11 projekt vizsgálata nyomán tett megállapításainkat a II. melléklet foglalja össze. 

68 A projektek relevánsak és jól koordináltak voltak, és a Bizottság kezelte az 
ellenőrző látogatások során feltárt problémákat. A projektek a tervezett eredmények 
nagy részét elérték. A Bizottság azonban nem használta fel megfelelően a reagálási 
kapacitás megerősítését célzó programja projektjeinek eredményeit. Ezenfelül a 
Bizottság nem törekedett arra, hogy nagyobb arányban segítsen a lányoknak, holott ők 
hátrányosabb helyzetben vannak. Több projekt ráadásul a lányok összes 
kedvezményezetten belüli tervezett arányát sem tudta megvalósítani  
( 18–40. bekezdés). 

1. ajánlás. A Bizottság használja fel jobban a reagálási kapacitás 
megerősítését célzó program projektjeinek eredményeit 

A Bizottságnak szisztematikusabban kellene alkalmaznia a reagálási kapacitás 
megerősítését célzó programból finanszírozott kezdeményezéseken alapuló, az 
oktatást célzó humanitárius segítségnyújtás szempontjából releváns iránymutatásokat. 

Határidő: A 2022 januárjától finanszírozott projektek. 
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2. ajánlás. A Bizottság nyújtson több támogatást a lányoknak az 
oktatási projektekben 

A Bizottság nyújtson több támogatást a lányoknak az alábbiak révén: 

a) tájékoztassa a partnereket a humanitárius végrehajtási terv révén, hogy olyan 
oktatási projektek finanszírozását részesíti előnyben, amelyek legalább 50%-ban 
lányokat céloznak meg, kivéve, ha a körülmények indokolják az alacsonyabb 
arányt; 

b) a projektekben legyen standard mutató az érintett lányok arányára nézve; 

c) ellenőrző látogatásai során a Bizottság szisztematikusan kövesse nyomon a nemek 
arányát és a nemi szempontok figyelembevételét az uniós finanszírozású oktatási 
projektekben, és tegye meg a lányok szükségleteinek kielégítéséhez szükséges 
lépéseket. 

Határidő: A 2022 januárjától finanszírozott projektek. 

69 A mintánkban szereplő projektek többségét 10–12 hónapra tervezték, ami nem 
volt elegendő ahhoz, hogy ki lehessen elégíteni az elhúzódó válságban élő gyermekek 
oktatási szükségleteit. A rövid időtartam miatt megnövekedtek a végrehajtó partnerek 
adminisztratív terhei, ami csökkentette a támogatásnyújtás hatékonyságát  
(41–51. bekezdés). 

3. ajánlás. A Bizottság hosszabb időtartamra biztosítson 
finanszírozást az elhúzódó válságokban történő oktatás javára 

Az elhúzódó válságban élő gyermekek oktatási szükségleteinek hatékony kielégítése 
érdekében a Bizottság: 

a) legalább két éven át támogassa az oktatási projekteket, kivéve, ha a rövidebb 
időtartamot a szükségletek vagy a körülmények indokolják; 

b) a hosszabb távú finanszírozás előnyeinek kihasználása érdekében ezen projektek 
időtartamát a fellépés kezdetén határozza meg. 

Határidő: A 2022 januárjától finanszírozott projektek. 



 43 

 

70 A Bizottság nem végzett megfelelő elemzést a projektköltségekről, hogy 
azonosítsa a költséghatékonyság növelésének lehetőségeit. Nem hasonlította össze a 
tevékenységek költségét, illetve a kedvezményezettekhez eljuttatott áruk és 
szolgáltatások arányát más hasonló projektekkel vagy ugyanazon projekt korábbi 
szakaszaival. Ez nem csak a projektjavaslatok kiválasztásakor történt így, hanem  
a projektek végrehajtásának nyomon követése során is (52–58. bekezdés). 

4. ajánlás. A Bizottság javítsa az oktatási projektek kiválasztása 
és nyomon követése során végzett költségelemzést 

A projektek javasolt költségvetésének, illetve tényleges költségeinek elemzésekor  
a Bizottság: 

a) szisztematikusan hasonlítsa össze a főbb tevékenységek költségeit egy hasonló 
projekt vagy ugyanazon projekt egy korábbi szakasza során felmerült 
költségekkel; 

b) a kedvezményezettekhez eljutó áruk (beleértve a készpénztámogatást) és 
szolgáltatások arányát vesse össze más hasonló projektekben vagy ugyanazon 
projekt egy korábbi szakaszában elért arányokkal; 

c) a projektek kiválasztása és költségvetésük módosítása során használja fel e 
költségelemzés eredményeit a hatékonyság javítására, illetve a nem elég 
hatékony javaslatok elutasítására. 

Határidő: A 2022 januárjától finanszírozott projektek. 

71 A projektek többsége lezárultát követően is tovább szolgálta a gyermekek javát. 
A Bizottság azonban a mintánkban szereplő oktatási célú készpénztámogatási 
projektek kapcsán nem sokat tett azért, hogy csökkentse a kedvezményezettek 
készpénztámogatástól való függőségét. Sok ilyen projekt esetében ismételt 
finanszírozásra volt szükség, mivel azok nem kapcsolódtak hosszabb távú támogatási 
programokhoz, és nemigen segítettek abban, hogy a kedvezményezett családok más 
megélhetési megoldásokat találjanak (59–66. bekezdés). 
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5. ajánlás. A Bizottság javítsa az elhúzódó válságokban történő 
oktatást célzó készpénztámogatási projektek fenntarthatóságát 

Az elhúzódó válságokban történő oktatást célzó készpénztámogatási projektek 
esetében a Bizottság erősítse meg a hosszabb távú fejlesztési programokhoz való 
kapcsolódást, és az eddiginél több kedvezményezett családot segítsen abban, hogy 
más megélhetési megoldásokat találjanak maguknak. 

Határidő: A 2022 januárjától finanszírozott projektek. 

 

A jelentést 2020. december 8-i luxembourgi ülésén fogadta el a Bettina JAKOBSEN 
számvevőszéki tag elnökölte III. Kamara. 

 A Számvevőszék nevében 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 elnök 
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Mellékletek 

I. melléklet. Projekttevékenységek 

 
* A projekt 2020. május 31-én folyamatban volt, illetve 2020. május 31-ig nem tették közzé a 
zárójelentését. 

** Zárójelentés közzétéve: 2020. augusztus 31. 

  

Projekt száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ország Jordánia Jordánia Jordánia Jordánia Jordánia Jordánia Jordánia Uganda Uganda Uganda Uganda

Partner típusa INGO INGO INGO NGO INGO INGO INGO INGO ENSZ NGO NGO

Státusz lezárva lezárva folyamat-
ban*

folyamat-
ban**

lezárva folyamat-
ban*

folyamat-
ban*

folyamat-
ban*

lezárva lezárva lezárva

A DG ECHO oktatási célú 
finanszírozása (millió euró)

1,7 2,4 1,0 2,0 1,2 1,0 2,3 10,0 1,3 1,5 0,4

A formális oktatást támogató 
összetevők

X X X X X X X X X X

Nem formális oktatás 
(korrepetálás, gyorsított oktatási 
program) 

X X X X X X X

Építkezés, helyreállítás X X X X

Felszerelések és anyagok 
gyermekek számára

X X X X X

Oktatási célú 
készpénztámogatás

X X X X X

Az iskolába jutás támogatása 
(készpénz, iskolába kísérési 
szolgáltatás)

X X X

Pszichoszociális támogatás 
gyermekek számára

X X X X X X

Tanároknak és oktató 
személyzetnek nyújtott képzés 

X X X X X X X X

Tanítási segédanyagok és 
felszerelések X X X X X

Figyelemfelkeltés, 
kapacitásépítés (közösségi), 
szakpolitika-promóció, 
érdekérvényesítés

X X X X X X X X
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II. melléklet. A mintánkba felvett projektekre vonatkozó 
megállapításaink összefoglalása 
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Glosszárium 
Education Cannot Wait (Az oktatás nem várhat) alap (ECW): Globális alap, amelynek 
révén a kormányok és a nemzetközi humanitárius és fejlesztési segélyben érdekelt 
felek együttműködnek annak érdekében, hogy gyorsan ki tudják elégíteni a válságok 
által érintett gyermekek és fiatalok oktatási igényeit. 

Gyorsított oktatás: A szokásosnál rövidebb időn belül nyújtott oktatás olyan 
gyermekek és fiatalok számára, akik szegénység, marginalizálódás, konfliktus vagy 
válság miatt részben kimaradtak az oktatásból. 

Nagyszabású egyezség: Megállapodás a legnagyobb humanitárius adományozók és 
szervezetek között, amelynek célja az ágazatba vetett bizalom hiányának kezelése, 
valamint munkájuk hatékonyságának és eredményességének növelése. 
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Betűszavak és rövidítések 
AEP: Gyorsított oktatási program 

DEVCO: Az Európai Bizottság Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Főigazgatósága 

ECHO: Az Európai Bizottság Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási 
Műveletek Főigazgatósága 

EiE: A szükséghelyzetben és elhúzódó válságokban megvalósítandó oktatás 

ENSZ: Egyesült Nemzetek Szervezete 

ERC: A reagálási kapacitás megerősítését célzó program 

EUTF: Európai Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért 

HIP: Humanitárius végrehajtási terv 

ILET: A tanulási környezet javítása együtt 

UNHCR: Az ENSZ menekültügyi főbiztosa 

WASH: A vízellátásra, szennyvízelvezetésre és higiéniára irányuló segítségnyújtás 

WWD: Globális határozat 
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS AZ EKSZ VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

KÜLÖNJELENTÉSÉRE 

„AZ OKTATÁST CÉLZÓ UNIÓS HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: TÁMOGATJA 

A RÁSZORULÓ GYERMEKEKET, DE TÚL RÖVID TÁVRA SZÓL ÉS NEM ÉR EL 

ELEGENDŐ LÁNYT” 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A Bizottság általános válaszai az I–IX. bekezdésre: 

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az oktatás elengedhetetlen a gyermekek és a fiatalok hosszú távú 

jövőjébe történő befektetéshez, a közösségeik és országaik békéjéhez, stabilitásához és gazdasági 

növekedéséhez való hozzájáruláshoz. Az oktatás segíthet nekik újjáépíteni az életüket, helyreállítani a 

normalitás- és biztonságérzetüket, megóvhatja őket az erőszaktól és a bántalmazástól, és fontos 

életvezetési készségekkel vértezheti fel őket. Kulcsfontosságú szerepet játszik a különféle etnikumok, 

társadalmi csoportok, valamint menekültek és befogadó közösségek békés együttélését elősegítő 

konfliktusenyhítésben.  

2015 és 2019 között világszerte 59 országban több mint 8,5 millió lány és fiú részesült az Európai 

Unió által finanszírozott humanitárius segítségnyújtási oktatási projektek biztosította előnyökből.
1
 

Mindazonáltal a válsághelyzetekben történő oktatás támogatása továbbra is jelentősen 

alulfinanszírozott és az összes igénynek csupán a töredékét tudjuk kezelni. Becslések szerint 75 millió 

válsághelyzetben élő gyermek oktatástámogatása szenved legalább évi 8,5 milliárd USD globális 

finanszírozási hiányt.
2
 A Bizottság ebből az okból kifolyólag kötelezte el magát a szükséghelyzetben 

történő oktatás irányába mutató uniós humanitárius segítségnyújtási válaszok fenntartása mellett és az 

e területen folytatott munkánk kiterjesztése mellett, különös tekintettel a lányok és a nők oktatására.  

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a humanitárius fellépéseknek mindig figyelembe kell venniük a 

nemek közötti egyenlőség szempontját, és mindig a lányok és a fiúk igényeihez, kihívásaihoz és 

sajátos sebezhetőségeihez kell igazodniuk. Az oktatási projektek által megcélzott lányok és fiúk 

aránya az igények felmérésén alapul és az adott helyzetre egyedileg jellemző. Összhangban áll a 

legkiszolgáltatottabbak támogatásának szükségszerűségével is, a humanitárius elveknek megfelelően.  

A Bizottság elismeri, hogy bizonyos célkitűzések elérése nehéznek bizonyulhat a különösen nagy 

kihívást jelentő humanitárius helyzetekben fennálló társadalmi, gazdasági és kulturális akadályok 

miatt. A Bizottság továbbra is elkötelezett az oktatási projektek nemi dimenziójának szigorú 

támogatása és figyelemmel kísérése iránt, és biztosítja, hogy a lányok és fiúk sajátos igényei és a 

számukra felmerülő kihívások megfelelően azonosításra és kezelésre kerüljenek. A fiatal férfiak és 

fiúk azonban gyakran igen kiszolgáltatottak sok humanitárius helyzetben, és olyan kockázatokkal is 

szembesülnek, mint például a szexuális erőszak és a kizsákmányolás egyéb formái, mint például a 

gyermekmunka és a gyermekkatonák. Mindazonáltal a Bizottság elismeri, hogy a lányokat 

komparatív hátrány éri az oktatásban, és egyet ért azzal, hogy további, az oktatás terén 

                                                      
1
  Oktatás szükséghelyzetben – projektfeltérképező jelentés (2020. május), elérhető a következő weboldalon: 

https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/eie_mapping_report.pdf 
2  Overseas Development Institute (Tengerentúli Fejlesztési Intézet, 2016) „Közös platform a 

szükséghelyzetben és elhúzódó válságokban megvalósítandó oktatásért: alátámasztó dokumentum.” ODI, 

London. 
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megvalósítandó nagyobb egyenlőség és részvétel irányába mutató erőfeszítéseket kell tenni, ideértve a 

fennálló egyenlőtlenségek csökkentését és a lányok jobb érvényesülésének elősegítését is. 

A humanitárius segítségnyújtási beavatkozás törekszik arra, hogy megtalálja a helyes egyensúlyt 

egyrészt a nagyobb számú többéves finanszírozás, másrészt az arra szolgáló bővebb kapacitás között, 

hogy gyorsan lehessen reagálni a célcsoportok nagyobb előnyét biztosítandóan. Többéves 

finanszírozás alkalmazandó minden olyan esetben, amikor csak lehetséges, ami azonban a Bizottság 

számára a legfontosabb, az az, hogy prioritásokként kell kezelni a szükséghelyzetben történő oktatásra 

irányuló projekteknek az iskolaév időtartamával való összehangolását, hogy azok legalább egy teljes 

tanévet lefedjenek.  

 

A reagálási kapacitás megerősítését célzó program (ERC) finanszírozásán keresztül a Bizottság 

finanszírozást tud biztosítani kezdeményezésekhez, például olyan szükséghelyzetben történő oktatásra 

irányuló projektekhez, amelyek új munkavégzési módszereket, például iránymutatásokat vezetnek be 

és dolgoznak ki avégett, hogy fokozzák a hatékonyságot a humanitárius segítségnyújtási szektorban. 

A reagálási kapacitás megerősítését célzó projektek rendszermegerősítő projektek, amelyek globális 

közjószágokat teremtenek és előnyeik túlmutatnak az Európai Polgári Védelem és Humanitárius 

Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága (DG ECHO) által finanszírozott projekteken.  

 

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a költségek észszerűsége csupán egy az öt kiválasztási kritérium 

közül, amelyeket mind figyelembe kell venni a kiválasztási döntés meghozatala előtt. A Bizottság 

jelenleg olyan módszereken dolgozik, amelyek lehetővé teszik a költségek jobb megértését és az 

ajánlatok jobb összehasonlítását a kiválasztási szakaszban.  

 

A készpénzátutalás módszere támogatja az alapvető igények kielégítését és lehetővé teszi a 

megkülönböztetett és integrált válaszadást. Fokozza a kedvezményezettek gyorsaságát, 

rugalmasságát, választási lehetőségeit és méltóságát.  

A háttérben meghúzódó problémák és alapvető okok kezelése a fejlesztési segély célja és a 

kormányok feladata. 

 

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) üdvözli az Európai Számvevőszék jelentését a 

szükséghelyzetben történő oktatás területén való munkavégzésről. Megjegyzi, hogy a konfliktussal és 

válsággal sújtott országokban élő gyermekek minőségi oktatásába való befektetés szoros 

együttműködést igényel az összes szereplővel a székhelyeken és a helyszínen a háromelemű 

(„Humanitárius-Fejlesztés-Béke”) „nexus módszerrel”. Továbbá hangsúlyozni kívánja a nexus 

módszer szereplőivel való összehangolt és következetes munkavégzés fontosságát és jelentőségét, 

miközben tiszteletben kell tartani a sajátosságokat és a humanitárius, a fejlesztési és a béke területén 

betöltött szerepeket és felelősségi köröket. 

 

X. A Bizottság mindegyik ajánlást elfogadja. 

A Bizottság válaszait lásd az ajánlások szakaszban. 

ÉSZREVÉTELEK 

20. A 3. ábrán bemutatott projektek közül néhány még jelenleg is folyamatban van. A Bizottság 

következésképpen úgy véli, hogy a paraméterek, mint például a lányoknak nyújtott támogatás a 

folyamatban lévő projektek esetében még javulhatnak. 
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21. A szakpolitikai keret 2018-ban történt elfogadása, amelyre az oktatási szektornak nyújtandó 

finanszírozás 2015-től kezdődő növelésének megkezdésére irányuló döntés után került sor, hosszú 

távú perspektívát biztosított.  

A szükséghelyzetekben történő oktatásra vonatkozó 2018. évi szakpolitikai keret az ingyenes és 

kötelező alapoktatásra vonatkozó állami kötelezettségvállalások által lefedett oktatási szintekre 

összpontosítja a támogatást. Ez általában az alap- és középfokú oktatást foglalja magában. A 

kisgyermekkori nevelés figyelembe vehető a finanszírozás szempontjából, amennyiben 

iskolarendszerű oktatás keretébe tartozik.  

Noha a Bizottság kivonult a kisgyermekkori nevelés Ugandában történő támogatásából – annak 

érdekében, hogy igazodjon szakpolitikai keretéhez és az Uganda kormánya által kiadott, menekültekre 

és befogadó közösségekre vonatkozó oktatási reagálási tervéhez (2018. szeptember) – más 

adományozók folytatják a támogatásnyújtást a Bizottság korábbi beruházásaira építve.  

25. a) Az ugandai 8. projekt esetében a gyorsított oktatási program beiratkozási arányát érintő 

probléma azonosításra került és a projektvégrehajtási időszak alatt azonnal kezelésre került. A fellépés 

még jelenleg is folyamatban van és a tervezett beiratkozási arány teljesült, ahogyan azt a 

közelmúltbeli jelentések megerősítik. Az Európai Bizottság Nemzetközi Együttműködési és 

Fejlesztési Főigazgatósága (DG DEVCO) az Európai Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért (EUTF) 

révén szintén nyújtott finanszírozást a gyorsított oktatás számára, ami a humanitárius-fejlesztési nexus 

mentén megvalósuló együttműködést tükrözi. A gyorsított oktatási programot támogató EUTF-

kezdeményezéseket különféle földrajzi területeken hajtották végre, a DG ECHO által támogatott 

beavatkozásokat kiegészítve.  

Végül pedig a gyorsított oktatási programhoz nyújtott segítségnyújtás és az iskolarendszerű alapfokú 

oktatáshoz nyújtott segítségnyújtás közötti különbséget illetően a Bizottság beazonosította és kezelte 

ezt a problémát a projekt végrehajtása során. Az ellenőrzési jelentés dokumentálta ezt, amit a projekt 

módosítása révén tettek hivatalossá.  

A gyorsított oktatási központok különböző célcsoportokkal rendelkeznek (túlkoros tanulók, gyakran 

tizenéves anyák), akik valószínűleg nem térnek át az iskolarendszerű általános iskolába, mivel ez 

lelassítaná gyorsított fejlődésüket – a végzés után legtöbbjüknek középszintű oktatásra kellene 

áttérniük. 

27. A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy az ellenőrzési megállapításokról való szóbeli beszámolás 

nem általános gyakorlat. Az ellenőrzési eredményeket írásban közlik. Ebben a sajátos esetben 

azonban, mivel a projekt végrehajtásával kapcsolatban lényeges működtetési problémákat nem 

figyeltek meg, a megállapításokat csak szóban közölték. A DG ECHO azóta kezelte a kommunikációs 

problémát és most már rendszeresen írásban osztja meg megállapításait.  

„A célérték viszonylatában az elért lányok arányát” illetően lásd a 37. és 38. bekezdésre adott 

válaszunkat. 

30. A Bizottság hangsúlyozza, hogy mind az öt iskolát jelenleg elsődleges céljukra használják, azaz 

arra, hogy a menekültek és a befogadó közösségek gyermekeinek javuljon az alapfokú oktatáshoz és a 

gyorsított oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférése. 
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34. A reagálási kapacitás megerősítését célzó program (ERC) által finanszírozott iránymutatásokat 

belefoglalták forráshivatkozásként a DG ECHO szükséghelyzetben történő oktatásról szóló bizottsági 

szolgálati munkadokumentumába
3
. 

Az iránymutatások és módszerek bevezetése fokozatos és rendszeres ösztönzési és érvényesítési 

erőfeszítéseket igényel. 

35. b) Noha ez igaz, az igényfelmérés arra is rávilágított, hogy a gyermekmunkát negatív 

válságkezelési mechanizmusként használják, ami főként a fiúkat érinti. 

37. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a humanitárius fellépéseknek mindig figyelembe kell venniük a 

nemek közötti egyenlőség szempontját, és mindig a lányok és a fiúk igényeihez, kihívásaihoz és 

sajátos sebezhetőségeihez kell igazodniuk.  

 

A DG ECHO szakpolitikai kötelezettségvállalásai és szükséghelyzetben történő oktatásra irányuló 

szakpolitikai kerete azonban nem említ a lányok részvételére vonatkozó mennyiségi célkitűzést.  

A DG ECHO által finanszírozott összes projektnek figyelembe kell vennie az igényfelmérést, a 

hátteret, a kiindulási helyzetet és a lányok és fiúk sebezhetőségeit avégett, hogy megfelelően és 

hatékonyan kezeljék igényeiket és irányozzák támogatásukat.  

 

A Bizottság törekszik a lányok oktatásba való beiratkozási és visszatérési arányának jelentős 

javítására, ami összhangban áll az oktatási lehetőségek bővítésére irányuló átfogó szakpolitikai 

kötelezettségvállalással. A projektek megvalósítható és jelentős javulást eredményeztek, erős hatást 

gyakoroltak a mentalitásra, az előítéletekre és növelték a beiratkozó és a tanulmányokat sikeresen 

elvégző lányok arányát. 

 

A szükséghelyzetben történő oktatásra irányuló projektek nagy többsége esetében a lányok az 

eredetileg megcélzott kedvezményezettek felét vagy több mint felét tették ki. A mintákban szereplő 

projektek a lányok összességében átlagosan 49,5 %-át célozták meg. E projektek közül több esetében 

azoknak a lányoknak az összes száma, akikhez a projektek végül elértek szintén magasabb volt az 

eredetileg tervezettnél. 

 

38. A szükséghelyzetben történő oktatásra irányuló szakpolitikai keretrendszer nem tűz ki a lányok 

részvételére vonatkozó minimális célértéket. A projektszinten bemutatott célértékek a végrehajtó 

partnerek által készített igényfelmérést követik és figyelembe veszik az adott humanitárius helyzetben 

fennálló kiindulási helyzetet és a javasolt támogatás megvalósíthatóságát. 

 

A szükséghelyzetben történő oktatásra irányuló projektek többsége abszolút értékben az eredetileg 

tervezettnél több lányhoz jutott el, noha a lányok és fiúk arányát nem tartották mindig tiszteletben.  

 

A Bizottság úgy véli, hogy egy olyan elemzés, amely összehasonlítja az abszolút számokat és a 

megvalósítási szintet a kiindulási helyzettel, átfogóbb képpel szolgálna. Nevezetesen a 4. és 10. 

projekt esetében abszolút számokban mérve több lány részesült segítségben a tervezettnél. A 

Bizottság következésképpen úgy véli, hogy a célértékek abszolút számokban teljesültek, sőt több 

esetben túl is lettek teljesítve. A megfelelő eredmények megvalósítási szintje tehát kielégítő volt. 

                                                      
3
  „A DG ECHO 10. számú tematikus szakpolitikai dokumentuma. Oktatás szükséghelyzetekben az EU által 

finanszírozott humanitárius segítségnyújtási műveletekben” (2019. július), 

https://ec.europa.eu/echo/files/news/eie_in_humanitarian_assistance.pdf 

 

https://ec.europa.eu/echo/files/news/eie_in_humanitarian_assistance.pdf
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39. A DG ECHO gender- és kormutatója előmozdítja a nők, lányok, fiúk és férfiak eltérő igényeire és 

kapacitásaira érzékenyebb segítségnyújtást elemzéssel, nemre és korra lebontott adatokkal, a válaszok 

adaptálásával, a kockázatok enyhítésével és a részvétellel. 

 

40. A gender- és kormutató minden egyes kritériuma esetében a partnerek és az ECHO értékeli, hogy 

az összes releváns nem és kor szerinti csoport és igényeik figyelembe lettek-e véve. Ez szélesebb körű 

és átfogóbb értékelés az egyszerű mennyiségi célmeghatározásánál. 

 

A nemek paritásának előmozdítása, így például az 50-50 %-os célértékek kitűzése természetesen 

fontos, de az erőfeszítéseknek túl kell mutatniuk a statisztikai célokon a nemek közötti egyenlőségre 

fordítandó nagyobb figyelem érdekében. A lányok igényeinek teljesítése természetesen a fiúkkal való 

foglalkozást és a szemléletváltást is magában foglalja. 

 

44. A humanitárius segítségnyújtásra szolgáló költségvetést éves alapon allokálják a Bizottságnak és 

az azonosított igényekhez képest korlátozott. Következésképpen egyetlen ország/válság sem 

rendelkezik több évre elegendő garantált összegekkel. Ez befolyásolja a hosszabb távú kiinduló 

megállapodások kötésére való képességet.  

Ezért a projektek időtartamára szóló kiinduló költségvetést a következők alapján határozzák meg: 1/ a 

DG ECHO partnerei által javasolt időtartam (a mintában szereplők közül a legtöbb 12 hónapos volt); 

2/ a válasz jellege és az, hogy szükséghelyzetet vagy elhúzódó igényeket kezel; 3/ az országban 

fennálló átfogó igények; 4/ költségvetés rendelkezésre állása. 

49. A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a nagyszabású egyezség szerinti többéves finanszírozási 

kötelezettségvállalás különleges helyzetekre/válságokra alkalmazandó, amikor az megvalósítható és 

releváns.  

 

Míg a válságok egyre inkább elhúzódó jellege kiszámíthatóbb és rugalmasabb oktatási humanitárius 

segítségnyújtást igényel, az oktatás általában vett jobb finanszírozása továbbra is kulcsfontosságú 

marad. Ez az alapja a Bizottság azon kötelezettségvállalásának, hogy humanitárius segítségnyújtási 

költségvetésének 10 %-át az oktatásra különíti el. A 10 %-os kötelezettségvállalás és a projektenkénti 

hosszabb távú finanszírozás között nem áll fenn közvetlen korreláció. Az oktatáshoz való megnövelt 

hozzájárulás nagyobb rugalmasságot biztosít, azonban az igények köre továbbra is jóval tágabb marad 

a rendelkezésre álló finanszírozásnál. 

 

55. A Bizottság jelenleg olyan módszereken dolgozik, amelyek lehetővé teszik a költségek jobb 

megértését és az ajánlatok jobb összehasonlítását a kiválasztási szakaszban.  

 

A finanszírozott fellépések nyomon követése során, amely különféle módszerekkel történhet, többek 

között figyelemmel kíséréssel, de nem kizárólag azzal (időközi jelentés, dokumentumalapú 

vizsgálatok), a költségekben jelentkezhetnek különbségek és azok összhangban állnak a költségvetés 

rugalmasságának szabályával egészen addig, amíg az eredményeket elérik. A költségektől való 

nagyobb eltéréseket meg lehetett vitatni a partnerekkel és jól indokolhatóak voltak a helyzetben beállt 

változás (pl. a növekvő bizonytalanság) által. 

5. háttérmagyarázat – A költséghatékonyság növelése – a DG ECHO által el nem végzett 

összehasonlítások a tevékenységek költségeivel kapcsolatban  

A hasonló projektek költségeit illetően a partnerek a tantermi blokkok kialakítását az Oktatási és 

Sportügyi Minisztérium (Ministry of Education and Sports, MoES) és a körzeti irodák előírásaihoz 
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igazították, azonban a tantermeket az oktatás különböző szintjeihez tervezték: a 9. projekt esetében a 

kialakítás kisgyermekkori nevelésre szolgált, a 10. projekt esetében pedig alapfokú oktatásra, azaz 

nagyon eltérő igények kielégítésére. A kialakításbeli különbség jelentős hatást gyakorolt a 

költségekre, és az a blokkok hosszában, de a blokkok megépítésének helye szerinti talaj jellegében is 

megnyilvánult. A 10. projekt esetében a kialakítást normál talajra tervezték, vasbeton ászokgerendák 

és vasbeton oszlopok nélkül, míg a 9. projekt estében a kialakítást laza talajhoz igazították és így 

abban vasbeton ászokgerendákat és vasbeton oszlopokat is felhasználtak. Ezek jelentős elemek, 

amelyekkel kapcsolatban az ECHO értékeli a partnerek szakmai tapasztalatát és bízik abban. 

A kedvezményezettenkénti költségeket illetően az egy kedvezményezettre jutó költség változása az 1. 

és 3. évben 81 EUR, amely indokolt és számos tényezővel magyarázható, mint amilyenek például az 

átváltási árfolyamok, a banki átutalási díjak vagy az elosztási modalitások. A partner a 

kedvezményezettek felé továbbra is ugyanazon szintű kézpénztámogatást tartotta fenn.  

A készpénzátutalási díjakat illetően az összes kiválasztott projekt relevánsnak minősült, még ha eltérő 

készpénzátutalási díjak jellemezték is őket, mivel mindegyik különböző fellépést kínált, főként a 

gyermek védelméhez kapcsolódóan, a készpénzkomponens kiegészítéseként. A készpénzátutalási 

díjak projektenként eltérőek lehetnek ugyanabban az országban olyan okok miatt, amelyeket a partner 

nem tud könnyen befolyásolni.  

6. háttérmagyarázat – A költséghatékonyság növelése – a kedvezményezetteknek nyújtott áruk 

és szolgáltatások aránya tekintetében a DG ECHO által el nem végzett összehasonlítások  

A 7. projektet illetően, noha a kedvezményezettekhez eljutott készpénz aránya 34 % volt, a projekt 

egyéb szolgáltatásokat is biztosított, többek között esetkezelést, amelynek köszönhetőn a készpénz- és 

oktatási szolgáltatások aránya 68 %-ot tett ki, amely megfelelt a többi projekt szintjének. 

A kis volumenű oktatási készpénzprojektek egyéb fontos elemeket foglalnak magukban, mint például 

a gyermekvédelem, amely egyébként oktatási tevékenységeink középpontjában áll. Ennek 

következtében ezeknek nem azonos a célkitűzése és költségstruktúrája a nagy volumenű 

készpénzprojektekével, amelyek esetében a készpénz az egyetlen komponens. Ez jelentősen 

korlátozza az érdemi összehasonlítás hatókörét. 

60. A Bizottság úgy véli, hogy a humanitárius és fejlesztési adományozók egyetlen cselekvési terv 

keretében történő összefogása hatékony mód arra, hogy a nexus módszer az oktatásban működjön. A 

cél az erős kapcsolatok, szinergiák, valamint a humanitárius és fejlesztési módszerek kiegészítő 

jellegének előmozdítása a támogatás folytonosságának biztosítása és a kockázat és sebezhetőség 

csökkentése érdekében.  

A humanitárius és fejlesztési fellépések esetében egyenként el fog térni a célmeghatározás típusa és a 

fellépések időtartama. A humanitárius segítségnyújtás igényeken fog alapulni, és a válság alakulása 

szerinti változást lehetővé tevő rugalmasságot és agilitást követel. A fejlesztési finanszírozás jobban 

összpontosít a hosszú távú rendszermegerősítésre, így a célértékek tekintetében bizonyos fokú 

folytonosságot fog igényelni és a beavatkozások kialakítását illetően nagyobb befolyást a kormány 

részéről. Annak érdekében, hogy mindkét eszköz feladatának megfelelően működhessen, eltérő 

határidőket és tervezési folyamatokat követnek. A DG ECHO rövidebb határideje például lehetővé 

teszi a partnerek számára, hogy a menekültek egyes éves humanitárius végrehajtási tervek szerinti 

beáramlásának megfelelően különböző földrajzi területekre terjedjenek ki. A költségvetés növelését is 

magukban foglaló kiegészítéseket szintén gyakran nyújtanak annak érdekében, hogy lehetővé tegyék 

a partner számára azt, hogy projektjének hatókörét kiterjessze különösen akkor, ha a válsághelyzet 

jelentősen rosszabbodik. 
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63. A Bizottság egyetért azzal, hogy tovább kell fokozni a humanitárius készpénztámogatás és a 

fenntarthatósági fejlesztési programok közötti kiegészítő jelleget és szinergiákat. Ez azonban nem 

mindig lehetséges és a helyi/országos környezettől függ. Ugandában például a menekültek nem 

jogosultak a kormány által vezetett szociális védelmi programokra, amelyeken keresztül a 

humanitárius készpénzátutalások összhangba hozhatók. A Bizottság azonban részt vesz a szociális 

védőhálókkal kapcsolatos egyeztetésekben, egy olyan szociális védelmi rendszer alapköveinek 

letétele értekében, amely állja a megrázkódtatásokat, és nem csak az állampolgárokra, hanem a 

menekültekre is kiterjed. 

64. Az oktatási programok céljára biztosított készpénztámogatás kedvezményezettjei gyermekek. A 

gyermekek oktatáshoz való jogát nem szabad összekeverni a családjaik megélhetési lehetőségeinek 

biztosításával.  

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

67. A Bizottság úgy véli, hogy a bevezetett intézkedések mind a fiúkat, mind a lányokat a nemek 

egyensúlyát biztosító módon segítették.  

A lányok szükséghelyzetben történő oktatásra irányuló projektekben való részvételére vonatkozóan 

nincs átfogó mennyiségi célkitűzés. A célok megállapíthatók projektszinten a végrehajtó partnerek 

által, az igényfelmérés és a műveletek háttere alapján. Míg néhány projekt esetében a lányok/fiúk 

részvételére vonatkozó kiinduló célértékek nem teljesültek, a lányok igényeit összességében 

teljesítették, és a kiinduló helyzet jelentősen javult az uniós segítségnyújtásnak köszönhetően. 

68. A Bizottság terjeszti a reagálási kapacitás megerősítését célzó program projektjeinek eredményeit, 

és szorosan együttműködik partnereivel a megvalósításuk érdekében. Továbbá azt is meg kell 

jegyezni, hogy a reagálási kapacitás megerősítését célzó program projektjei rendszermegerősítő 

projektek, amelyek globális közjavakat teremtenek. Az előny túlmutat a DG ECHO nyújtotta 

finanszírozáson és globális hatású. 

A Bizottság a szükséghelyzetben történő oktatásra irányuló szakpolitikai keretrendszer részeként nem 

állapított meg a lányok részvételére vonatkozó mennyiségi célokat. A projektszinten megállapított 

célkitűzések igényfelmérésen alapulnak, és figyelembe veszik az adott humanitárius helyzetben 

fennálló kiinduló helyzetet. 

1. ajánlás – A Bizottság használja fel jobban a reagálási kapacitás megerősítését célzó program 

projektjeinek eredményeit 

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

2. ajánlás – A Bizottság nyújtson több támogatást a lányoknak az oktatási projektekben 

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

c) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

69. A Bizottság jelenleg javasolja a szükséghelyzetben történő oktatásra irányuló projektek 

összehangolását az iskolaév hosszával, hogy legalább egy teljes tanévet lefedjenek. A teljes tanév 

Jordániában két naptári évre, Ugandában pedig egy naptári évre terjed ki. Az oktatási projektek 

kezdeti időtartama egészen 24 hónapig terjedhet. 
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A rövid időtartam rugalmasabbnak bizonyulhat bizonyos helyzetekben, és legalább eleinte lehetővé 

teszi a gyors reagálást a szükséghelyzetre, továbbá csökkenti a hosszabb távú projektek adaptálásának 

bonyolultságát, például migrációs beáramlás, világjárványok, váratlan helyszíni katasztrófák esetén.  

3. ajánlás – A Bizottság hosszabb időtartamra biztosítson finanszírozást az elhúzódó 

válságokban történő oktatás javára 

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

70. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a „költségek észszerűsége” csupán egy az öt kiválasztási 

kritérium közül, amelyeket mind figyelembe kell venni a kiválasztási döntés meghozatala előtt. 

Általános gyakorlat továbbá megvitatni a költségek észszerűségét a partnerekkel folytatott „tárgyalási 

folyamat” során, ami azt jelenti, hogy az az alapjavaslathoz képest javulhat. 

 

A finanszírozott fellépések nyomon követése során – amely különféle módszerekkel történhet, többek 

között figyelemmel kíséréssel, de nem kizárólag azzal – felmerülő költségbeli eltérések megfelelnek a 

költségvetési rugalmasság szabályának, ha nem veszélyeztetik az eredmények elérését. A nagyobb 

költségbeli eltéréseket természetesen meg kell vitatni a partnerekkel és megfelelően alá kell 

támasztani a helyzetben beállt változásokkal (pl. a növekvő bizonytalansággal). 

4. ajánlás – A Bizottság javítsa az oktatási projektek kiválasztása és nyomon követése során 

végzett költségelemzést 

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

c) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

5. ajánlás – A Bizottság javítsa az elhúzódó válságokban történő oktatást célzó 

készpénztámogatási projektek fenntarthatóságát 

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

 

 



  

 

Ellenőrző csoport 
Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék különjelentésekben mutatja be, amelyek 
egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákkal és programokkal, 
illetve az irányítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Hogy ellenőrzési munkája 
maximális hatást érjen el, témái megválasztásakor és feladatai megtervezésekor a 
Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, 
az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika 
és a nagyközönség érdeklődését. 

Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a külső fellépések, biztonságpolitika és jogérvényesülés 
kiadási területeiért felelős, Bettina Jakobsen számvevőszéki tag elnökölte III. Kamara 
végezte. Az ellenőrzést Hannu Takkula számvevőszéki tag vezette Turo Hentilä 
kabinetfőnök, Nita Tennilä kabinetattasé, Sabine Hiernaux-Fritsch és 
Alejandro Ballester Gallardo ügyvezetők, Helka Nykänen és Mark Marshall 
feladatfelelősök, valamint Eva Coria számvevő támogatásával. 

  



  

 

Időrendi áttekintés 
 

 

 

 

Esemény Időpont 

Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés 
megkezdése 2019. 11. 12. 

A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak 
(illetve más ellenőrzött szervezeteknek) 2020. 10. 13. 

A végleges jelentés elfogadása a kontradiktórius eljárás után 2020. 12. 8. 

A Bizottság (illetve más ellenőrzött szervezetek) hivatalos 
válaszainak beérkezése az összes uniós nyelven 2020. 1. 14. 
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2019-ben a Bizottság az összes humanitárius segélyén belül  
10%-ra növelte a szükséghelyzetekben és elhúzódó válságokban 
nyújtott oktatási támogatás arányát. Felmértük, hogy a Bizottság 
hogyan kezelte a támogatásnyújtásnak ezt az új szintjét. 
Megállapításunk szerint a projektek relevánsak voltak és 
megvalósították a várt eredményeket, de kevesebb lányhoz értek 
el, mint fiúhoz. A mintánkban szereplő legtöbb projekt túl rövid 
ideig tartott az igényekhez képest, és a Bizottság nem ragadott 
meg elég lehetőséget a költséghatékonyság növelésére.  
A projektek lezárultát követően a legtöbb projekt ugyan továbbra 
is hasznos volt a gyermekek számára, ám az oktatási célú 
készpénz-támogatási projektek nemigen mozdították elő, hogy 
csökkenjen a kedvezményezettek készpénztámogatás-függősége. 
Javasoljuk hosszabb távú finanszírozás biztosítását,  
a költségelemzés javítását, a lányoknak nyújtott támogatás 
növelését és a készpénz-támogatási projektek 
fenntarthatóságának javítását. 

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke  
(4) bekezdésének második albekezdése alapján. 
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