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Coordonarea de către UE a răspunsului la dezastre este
rapidă și eficace, arată Curtea de Conturi Europeană
Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, răspunsul UE la situații de urgență
reprezentate de dezastre naturale și de epidemii majore din întreaga lume este, în general,
bine coordonat.
Curtea a examinat Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene (UCPM), care este
gestionat de Comisia Europeană și care a fost înființat pentru a coordona răspunsurile la dezastre
survenite în întreaga lume. Au fost analizate trei dezastre internaționale recente pentru care
a fost activat mecanismul: inundațiile din 2014 din Bosnia și Herțegovina, epidemia cauzată de
virusul Ebola în Africa de Vest în perioada 2014-2016 și cutremurul din Nepal din 2015.
Curtea a concluzionat că gestionarea acestor dezastre de către Comisie, prin intermediul
Centrului său de coordonare a răspunsului la situații de urgență, care este operațional 24 de ore
din 24, 7 zile pe săptămână, a fost, în linii mari, eficace. UCPM a fost activat, în general, în timp
util, iar echipele de protecție civilă ale UE au facilitat coordonarea pe teren a țărilor participante.
Această activitate a fost și mai mult eficientizată prin schimbul de informații pe scară largă.
Conform constatărilor Curții, coordonarea între serviciile Comisiei, precum și cu alte organisme
din UE și din afara UE a urmat o abordare deschisă tuturor părților. De asemenea, Comisia
a respectat rolul general de lider al ONU și a luat măsuri pentru a asigura o tranziție fără
probleme către etapa de redresare post-dezastru.
„Atunci când survine un dezastru, reacția trebuie să fie rapidă. O bună gestionare a dezastrelor
poate salva vieți, iar o coordonare eficace între diferitele organisme de intervenție – pe care am
constatat-o în aceste cazuri – este indispensabilă pentru a se asigura reușita pregătirii și a reacției
în caz de dezastre”, a arătat domnul Hans Gustaf Wessberg, membrul Curții de Conturi
Europene responsabil de acest raport. „Rolul de coordonare al Comisiei și centrul său pentru
situații de criză, care este operațional 24 de ore din 24, sunt bune exemple de valoare adăugată
adusă de cooperarea europeană.”
Curtea a identificat însă o serie de domenii care necesită îmbunătățiri suplimentare și a adresat
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•
să identifice eventualele modalități prin care se poate câștiga timp în primele faze ale
dezastrelor și în timpul selecției și al trimiterii pe teren a echipelor de protecție civilă ale UE;
•
să amelioreze platforma de comunicare și informare în caz de dezastre pentru
a îmbunătăți imaginea de ansamblu cu privire la asistența oferită și solicitată, pentru a permite
o mai bună urmărire a priorităților și pentru a spori ușurința în utilizare;
•
să amelioreze coordonarea pe teren prin îmbunătățirea raportării, prin cooperarea cu
experți din cadrul Direcției Generale Ajutor Umanitar și prin implicarea într-o mai mare măsură
a delegațiilor UE și
•
să îmbunătățească raportarea și modul în care se asigură răspunderea pentru actul de
gestiune prin automatizarea producției de statistici și de indicatori.
Nu în ultimul rând, pentru situații de urgență viitoare, cu consecințe pentru sănătatea publică,
Comisia ar trebui să coopereze cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor pentru
a evalua modul în care pot fi optimizate mecanismele pentru trimiterea de experți în domeniul
medical în afara UE.

Note către editori
Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene a fost creat în 2001. Rolul său este a promova
o cooperare operațională rapidă și eficace între serviciile naționale de protecție civilă.
Mecanismul are două obiective principale: consolidarea cooperării dintre UE și țările participante
(statele membre plus alte șase țări din afara UE) și facilitarea coordonării în domeniul protecției
civile în vederea îmbunătățirii eficacității sistemelor de prevenire, pregătire și răspuns la
dezastre.
Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei este operațional 24 de ore
din 24 ca platformă de monitorizare a crizelor și de coordonare. Centrul asigură legătura între
statele participante, țara afectată și experții trimiși pe teren, difuzând informații și facilitând
cooperarea între echipele de protecție civilă și cele de ajutor umanitar. Centrul beneficiază de un
sistem online de notificare și alertă.
O rezervă voluntară de echipe, de experți și de echipamente de intervenție din diferite state ale
UE este menținută în stare de alertă și este pusă la dispoziție imediat ce devine necesară pentru
misiunile UE de protecție civilă din întreaga lume. Din octombrie 2014, zece țări au pus resurse la
dispoziția acestei rezerve.
Raportul special nr. 33/2016, intitulat „Mecanismul de protec ție civilă al Uniunii: coordonarea
răspunsului la dezastre survenite în afara UE a fost, în linii mari, eficace” este disponibil în 23 de
limbi ale UE.
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