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Tarkastajat: EU:n avustustoiminnan koordinointi on 
oikea-aikaista ja vaikuttavaa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että 
luonnonkatastrofien ja laajojen tautiepidemioiden yhteydessä eri puolilla maailmaa toteutettu 
EU:n avustustoiminta on yleisesti ottaen hyvin koordinoitu.  

Tarkastajat tutkivat Euroopan komission hallinnoimaa Euroopan unionin 
pelastuspalvelumekanismia, jonka avulla koordinoidaan avustustoimintaa katastrofeissa eri 
puolilla maailmaa. Tarkastus koski kolmea viimeaikaista kansainvälistä katastrofia, joiden 
yhteydessä mekanismi oli otettu käyttöön. Nämä olivat Bosnian ja Hertsegovinan tulvat (2014), 
ebolaepidemia Länsi-Afrikassa (2014–2016) ja Nepalin maanjäristys (2015). 

Komissio hallinnoi avustustoimintaa ympäri vuorokauden toimivan EU:n hätäavun 
koordinointikeskuksen kautta. Tarkastajat totesivat, että komission hallinnointi oli suurelta osin 
vaikuttavaa. Unionin pelastuspalvelumekanismi oli yleisesti ottaen otettu käyttöön oikea-
aikaisesti, ja EU:n pelastuspalveluryhmät auttoivat osallistujavaltioiden ryhmien koordinoinnissa 
paikan päällä. Toiminnan vaikuttavuutta lisäsi laaja tietojenvaihto.  

Tarkastajat havaitsivat, että koordinointi komission osastojen välillä sekä muiden EU:n elinten ja 
EU:n ulkopuolisten elinten kanssa oli ollut osallistavaa. Komissio oli myös kunnioittanut 
Yhdistyneiden kansakuntien yleistä johtoasemaa ja toteuttanut toimenpiteitä varmistaakseen, 
että katastrofeista toipumisen vaiheeseen siirtyminen sujuisi hyvin. 

”Katastrofin sattuessa on reagoitava nopeasti. Asianmukaisella katastrofihallinnalla pelastetaan 
henkiä, ja pelastajien välinen koordinointi on havaintojemme mukaan erittäin tärkeää 
avustustoiminnan valmistelun ja itse avustustoiminnan onnistumisen kannalta”, toteaa 
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hans Gustaf Wessberg. 
Komission koordinointirooli ja sen ympäri vuorokauden toimiva kriisikeskus ovat hyviä 
esimerkkejä eurooppalaisen yhteistyön lisäarvosta.” 

Tarkastajat havaitsivat kuitenkin parantamista vaativia osa-alueita. He esittivät komissiolle 
seuraavat suositukset: 
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• kartoitetaan tapoja voittaa lisäaikaa katastrofien varhaisvaiheissa ja EU:n 
pelastuspalveluryhmien valinnan ja käyttöönoton aikana 

• kehitetään katastrofitilanteita varten viestintä- ja tietojärjestelmä, jonka avulla 
parannetaan yleiskatsauksen saamista tarjotusta ja pyydetystä avusta ja joka mahdollistaa 
paremman painopisteisiin kohdistetun seurannan ja lisää käyttäjäystävällisyyttä 

• kehitetään kentällä tapahtuvaa koordinointia parantamalla raportointia, 
työskentelemällä humanitaarisen avun pääosaston asiantuntijoiden kanssa ja lisäämällä EU:n 
edustustojen osallisuutta 

• parannetaan raportointia ja vahvistetaan tilivelvollisuutta automatisoimalla tilastojen ja 
indikaattorien laadinta. 

Lisäksi komission olisi arvioitava Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen kanssa, miten 
terveydenhoitoalan asiantuntijoiden työtä hyödynnetään tulevaisuudessa EU:n ulkopuolisissa 
hätätilanteissa, joilla on terveydellisiä seurauksia. 

 

Toimittajille tiedoksi 

Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi perustettiin vuonna 2001. Sen tarkoituksena on 
edistää nopeaa ja vaikuttavaa operatiivista yhteistyötä kansallisten pelastuspalvelujen välillä. 
Mekanismilla on kaksi keskeistä tavoitetta: vahvistaa EU:n ja osallistujavaltioiden (EU:n 
jäsenvaltiot ja kuusi muuta maata) välistä yhteistyötä ja helpottaa pelastuspalvelualan 
koordinointia, jotta katastrofien ehkäisemiseen ja niihin valmistautumiseen sekä niiden 
yhteydessä toteutettavaan avustustoimintaan käytettävät järjestelmät olisivat vaikuttavampia. 

Komission alaisuuteen kuuluva hätäavun koordinointikeskus toimii ympärivuorokautisena 
kriisiseuranta- ja koordinointifoorumina. Se yhdistää osallistujavaltiot, asianomaisen valtion ja 
kentällä toimivat asiantuntijat jakamalla tietoa ja helpottamalla pelastuspalvelu- ja 
humanitaarisen avun tiimien välistä yhteistyötä. Koordinointikeskuksella on käytössään 
verkkopohjainen hälytys- ja ilmoitussovellus. 

Pelastustiimit, asiantuntijat ja EU:n välineistö on koottu valmiustilassa olevaan 
vapaaehtoisreserviin, joka otetaan tarvittaessa heti käyttöön ympäri maailmaa toteutettavia EU:n 
pelastuspalveluoperaatioita varten. Lokakuun 2014 jälkeen reserviin on sitonut 
avustusresurssejaan kymmenen maata.  

Erityiskertomus nro 33/2016: ”Unionin pelastuspalvelumekanismi: avustustoiminnan koordinointi 
on ollut EU:n ulkopuolella sattuneissa katastrofeissa suurelta osin vaikuttavaa” on saatavilla 23:lla 
EU:n kielellä. 

 


