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Luxembourg, den 18. januar 2017

EU's koordinering af reaktionen på katastrofer har været
hurtig og effektiv, siger revisorerne
EU's indsats i tilfælde af naturkatastrofer og større sygdomsudbrud rundt om i verden er
generelt godt koordineret, fremgår det af en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret.
Revisorerne gennemgik EU-civilbeskyttelsesmekanismen, som forvaltes af Europa-Kommissionen,
og som har til formål at koordinere reaktionen på katastrofer rundt om i verden. De undersøgte
tre nylige internationale katastrofer, hvor mekanismen var blevet aktiveret: oversvømmelserne i
Bosnien-Hercegovina i 2014, udbruddet af ebolavirussen i Vestafrika i 2014-2016 og jordskælvet i
Nepal i 2015.
De konkluderede, at Kommissionens forvaltning gennem
katastrofeberedskabskoordineringscentret, der er åbent døgnet rundt alle ugens dage, generelt
havde været effektiv. EU-civilbeskyttelsesmekanismen var generelt blevet aktiveret rettidigt, og
EU's civilbeskyttelseshold havde hjulpet med at koordinere de deltagende staters hold på stedet.
Dette arbejde blev gjort mere effektivt ved omfattende udveksling af oplysninger.
Revisorerne konstaterede, at koordineringen mellem Kommissionens tjenester og med andre EUog ikke-EU-organer havde været inklusiv. Kommissionen havde også respekteret FN's
overordnede lederrolle og havde taget skridt til at sikre en gnidningsløs overgang til
genopretningsfasen efter katastroferne.
"Når der indtræffer en katastrofe, skal der skal handles hurtigt. Forsvarlig katastrofehåndtering
redder liv, og effektiv koordinering mellem de forskellige aktører - som vi så her - er afgørende for
en vellykket forberedelse og reaktion på katastrofer," siger Hans Gustaf Wessberg, det medlem
af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Kommissionens
koordinerende rolle og dets krisecenter, som er åbent hele døgnet, er gode eksempler på det
europæiske samarbejdes merværdi."
Revisorerne fandt en række områder, hvor der kan ske yderligere forbedringer. De anbefalede, at
Kommissionen:
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•
kortlægger mulighederne for at vinde yderligere tid under katastrofens første faser og
under udvælgelsen og indsættelsen af EU-civilbeskyttelseshold
•
udvikler katastrofekommunikations- og informationsplatformens funktioner for at få et
bedre overblik over den bistand, der henholdsvis leveres og anmodes om, med henblik på at
forbedre opfølgningen på prioriteter og gøre platformen mere brugervenlig
•
styrker koordineringen på stedet ved at forbedre rapporteringen, samarbejde med
eksperter fra direktoratet for Humanitær Bistand og yderligere inddrage EU-delegationerne, og
•
styrker rapporteringen og ansvarligheden ved at automatisere udarbejdelsen af
statistikker og indikatorer.
I forbindelse med fremtidige kriser med folkesundhedsmæssige konsekvenser bør Kommissionen
endvidere sammen med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
undersøge, hvordan ordningerne for udsendelse af sygdomseksperter til lande uden for EU kan
optimeres.

Bemærkninger til redaktører
EU-civilbeskyttelsesmekanismen blev først etableret i 2001. Den har til mål at fremme et hurtigt
og effektivt operationelt samarbejde mellem de nationale civilbeskyttelsestjenester.
Mekanismen har to hovedformål: at styrke samarbejdet mellem EU og de deltagende stater
(medlemsstaterne plus seks tredjelande) og fremme koordineringen på civilbeskyttelsesområdet
for at gøre forebyggelsen, beredskabet og indsatsen i tilfælde af katastrofer mere effektiv.
Kommissionens katastrofeberedskabskoordineringscenter fungerer døgnet rundt som en
kriseovervågnings- og koordineringsplatform. Centret fungerer som forbindelsesled mellem de
deltagende stater, den berørte stat og de udsendte eksperter på stedet, idet det udbreder
oplysninger og fremmer samarbejdet mellem civilbeskyttelsesholdene og de hold, der yder
humanitær bistand. Det understøttes af et webbaseret varslings- og informationssystem.
En frivillig pulje af nødhjælpshold, eksperter og udstyr fra EU-lande holdes i beredskab og gøres
tilgængelig så hurtigt som nødvendigt til EU's civilbeskyttelsesmissioner i hele verden. Siden
oktober 2014 har ti lande stillet ressourcer til rådighed for puljen.
Særberetning nr. 33/2016: "EU-civilbeskyttelsesmekanismen: Koordineringen af reaktionen på
katastrofer uden for EU har generelt været effektiv" foreligger på 23 EU-sprog.
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