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ES reagavimo į nelaimes koordinavimas buvo savalaikis ir
veiksmingas, – teigia auditoriai
Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad ES reagavimas į gaivalines nelaimes ir
visame pasaulyje kilusius plataus masto ligų protrūkius iš esmės yra gerai koordinuojamas.
Auditoriai nagrinėjo Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą (SCSM), kurį valdo Europos
Komisija ir kuris buvo sukurtas siekiant koordinuoti reagavimą į visame pasaulyje kylančias
nelaimes. Jie nagrinėjo tris neseniai įvykusias tarptautines nelaimes, kurių atveju buvo aktyvuotas
šis mechanizmas: potvynius Bosnijoje ir Hercegovinoje 2014 m., Ebolos viruso protrūkį Vakarų
Afrikoje 2014–2016 m. ir žemės drebėjimą Nepale 2015 m.
Jie padarė išvadą, kad Komisijos valdymas pasitelkus 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę
veikiantį Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą iš esmės buvo veiksmingas. SCSM
aktyvavimas apskritai buvo savalaikis, o ES civilinės saugos grupės padėjo koordinuoti
dalyvaujančių šalių grupių darbą vietoje. Dėl plataus keitimosi informacija šis darbas tapo dar
veiksmingesnis.
Auditoriai nustatė, kad Komisijos tarnybų tarpusavio veiksmų ir veiksmų, vykdomų kartu su
kitomis ES ir ES nepriklausančiomis įstaigomis, koordinavimas buvo integracinis. Komisija taip pat
iš esmės pripažino pagrindinį Jungtinių Tautų vaidmenį ir ėmėsi priemonių, siekdama užtikrinti
sklandų perėjimą prie atsigavimo po nelaimių etapo.
„Įvykus nelaimei, reakcija turi būti greita. Užtikrinus patikimą nelaimių valdymą, išgelbėjamos
gyvybės, o veiksmingas skirtingų reagavimo tarnybų veiksmų koordinavimas, kaip mes nustatėme
šiuo atveju, yra nepaprastai svarbus sėkmingam pasirengimui nelaimėms ir reagavimui į jas“, –
pareiškė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Hans Gustaf Wessberg. „Komisijos
koordinavimo vaidmuo ir jos visą parą dirbantis krizių centras yra geri Europos bendradarbiavimo
sukurtos pridėtinės vertės pavyzdžiai.“
Auditoriai nustatė toliau tobulintinų sričių. Jie Komisijai pateikė šias rekomendacijas:

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos specialiosios ataskaitos pagrindines mintis.
Visą atskaitą rasite čia www.eca.europa.eu.
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•
nustatyti būdus, kaip sutaupyti papildomo laiko ankstyvaisiais nelaimių ir ES civilinės
saugos grupių atrankos ir perkėlimo etapais;
•
išplėtoti pranešimo apie nelaimes ir informavimo apie jas platformą siekiant pagerinti
teikiamos ir prašomos suteikti pagalbos apžvalgą, sudaryti sąlygas geresniam atsižvelgimui į
prioritetus ir pagerinti patogumą vartotojams;
•
pagerinti koordinavimą vietoje pagerinant ataskaitų teikimą, dirbant su Humanitarinės
pagalbos direktorato ekspertais ir labiau į procesą įtraukiant ES delegacijas; ir
•
pagerinti ataskaitų teikimą ir atskaitomybę automatizuojant statistinių duomenų ir
rodiklių rengimą.
Be to, ateityje galinčių kilti ekstremaliųjų situacijų, turinčių pasekmių visuomenės sveikatai, atveju
Komisija turėtų palaikyti ryšius su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, kad įvertintų, kaip
optimizuoti už ES ribų kylančias ligas tiriančių ekspertų perkėlimo tvarką.

Pastabos leidėjams
Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmas pirmą kartą buvo įdiegtas 2001 m.; jo tikslas –
skatinti greitą ir veiksmingą nacionalinių civilinės saugos tarnybų operatyvinį bendradarbiavimą.
Juo siekiama dviejų pagrindinių tikslų – stiprinti ES ir dalyvaujančių šalių (valstybių narių ir šešių
ES nepriklausančių šalių) bendradarbiavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas veiklos koordinavimui
civilinės saugos srityje, siekiant gerinti nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas
sistemų veiksmingumą.
Komisijos reagavimo į nelaimes koordinavimo centras dirba visą parą kaip krizių stebėjimo ir
koordinavimo platforma. Jis susieja dalyvaujančias valstybes, nelaimės ištiktą šalį ir vietoje
dirbančius ekspertus, platindamas informaciją ir sudarydamas palankesnes sąlygas civilinės
saugos ir humanitarinės pagalbos grupių bendradarbiavimui. Jo funkcijas padeda vykdyti
internetu pagrįsta perspėjimų ir pranešimų sistema.
Savanoriškas pagalbos brigadų, ekspertų ir įrangos iš ES šalių fondas laikomas rezerve; juo
pradedama naudotis, kai tik jo prireikia visame pasaulyje ES civilinės saugos misijoms vykdyti.
Nuo 2014 m. spalio mėn. fondui išteklių skyrė dešimt šalių.
Specialioji ataskaita Nr. 33/2016: „Sąjungos civilinės saugos mechanizmas: reagavimo į nelaimes
už ES ribų koordinavimas buvo iš esmės veiksmingas“ paskelbta 23 ES kalbomis.
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