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Unijna koordynacja reagowania na klęski żywiołowe
odbywa się skutecznie i na czas – twierdzą kontrolerzy
Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, działania UE
w obliczu klęsk żywiołowych i poważnych epidemii występujących na całym świecie są
zasadniczo dobrze skoordynowane.
Kontrolerzy zbadali Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (UCPM), którym zarządza Komisja
Europejska i który utworzono, by koordynować reagowanie na klęski żywiołowe występujące na
całym świecie. Przeanalizowali oni trzy niedawne katastrofy o międzynarodowym zasięgu,
w przypadku których mechanizm ten został uruchomiony: powodzie w Bośni i Hercegowinie
w 2014 r., epidemię gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej w latach 2014-2016 oraz
trzęsienie ziemi w Nepalu w 2015 r.
Kontrolerzy stwierdzili, że zarządzanie sprawowane przez Komisję za pośrednictwem działającego
całodobowo Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego było zasadniczo skuteczne.
Mechanizm UCPM był co do zasady uruchamiany we właściwym czasie, a unijne zespoły ds.
ochrony ludności pomagały koordynować działania zespołów państw uczestniczących
podejmowane w terenie. Do skuteczności tych działań przyczyniała się powszechna wymiana
informacji.
Kontrolerzy ustalili, że koordynacja działań podejmowanych przez poszczególne działy Komisji, jak
i inne organy UE i podmioty spoza UE miała otwarty charakter. Komisja działała również
z poszanowaniem ogólnej wiodącej roli ONZ i poczyniła kroki w celu zapewnienia płynnego
przejścia do etapu odbudowy po klęsce żywiołowej.
– W razie wystąpienia klęski żywiołowej reakcja musi być błyskawiczna. Właściwe zarządzanie
w przypadku klęsk żywiołowych pozwala ratować życie, a skuteczna koordynacja działań różnych
służb – co mieliśmy okazję zaobserwować w tym wypadku – ma kluczowe znaczenie dla
odpowiedniego przygotowania na wypadek katastrof oraz reagowania na nie – powiedział Hans
Gustaf Wessberg, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za
sprawozdanie. – Rola, jaką odgrywa Komisja w zakresie koordynacji działań, a także całodobowe
centrum kryzysowe stanowią dobre przykłady wartości dodanej osiągniętej dzięki współpracy na
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
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poziomie europejskim.
Niemniej jednak kontrolerzy wykryli obszary wymagające dalszej poprawy i sformułowali
następujące zalecenia pod adresem Komisji:
•
Komisja powinna znaleźć sposoby, jak zyskać więcej czasu na wczesnym etapie klęsk
żywiołowych oraz w trakcie wyboru członków unijnych zespołów ds. ochrony ludności i na etapie
ich oddelegowywania.
•
Komisja powinna udoskonalić platformę informacyjno-komunikacyjną wykorzystywaną
na wypadek katastrof, tak aby zapewnić lepsze informacje zbiorcze na temat wnioskowanej
i udzielonej pomocy, a także aby umożliwić lepsze monitorowanie priorytetów i sprawić, by
platforma ta stała się bardziej przyjazna dla użytkowników.
•
Komisja powinna ulepszyć koordynację działań w terenie poprzez udoskonalenie
sprawozdawczości, współpracę z ekspertami z dyrekcji ds. pomocy humanitarnej oraz dalsze
zaangażowanie delegatur UE.
•
Komisja powinna udoskonalić swoją sprawozdawczość i wzmocnić rozliczalność poprzez
automatyzację procesu sporządzania statystyk i obliczania wskaźników.
Ponadto, jeśli chodzi o przyszłe sytuacje kryzysowe wywołujące następstwa zdrowotne, Komisja –
wspólnie z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób – powinna przeanalizować,
w jaki sposób zoptymalizować mechanizmy oddelegowywania ekspertów w zakresie
epidemiologii do krajów spoza UE.

Informacje dla redaktorów
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności został pierwotnie ustanowiony w 2001 r., aby wspierać
szybką i skuteczną współpracę operacyjną krajowych służb ochrony ludności. Ma on dwa główne
cele: wzmacnianie współpracy pomiędzy UE i państwami uczestniczącymi (państwa członkowskie
oraz sześć państw spoza UE) oraz usprawnianie koordynacji w dziedzinie ochrony ludności, tak
aby zwiększyć skuteczność systemów zapobiegania klęskom naturalnym, zapewnienia gotowości
na ich wystąpienie oraz reagowania na nie.
Funkcjonujące w strukturach Komisji Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego działa przez
całą dobę i pełni rolę platformy umożliwiającej monitorowanie sytuacji kryzysowych
i koordynację działań. Ułatwia ono komunikację pomiędzy państwami uczestniczącymi,
państwem dotkniętym klęską żywiołową i ekspertami w terenie, rozpowszechnia informacje
i wspiera współpracę między zespołami ds. ochrony ludności i pomocy humanitarnej. Funkcję
pomocniczą pełni aplikacja internetowa służąca do ostrzegania i powiadamiania o sytuacjach
kryzysowych.
W stanie gotowości utrzymywana jest dobrowolna pula zasobów, na którą składają się zespoły
pomocy doraźnej, eksperci oraz sprzęt z państw UE. Zasoby te zostają udostępnione w ramach
unijnych operacji ochrony ludności na całym świecie, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Począwszy
od października 2014 r. zasoby do tej puli zgłosiło 10 krajów.
Sprawozdanie specjalne nr 33/2016 pt. „Unijny Mechanizm Ochrony Ludności – koordynacja
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reagowania na klęski żywiołowe poza terytorium UE była zasadniczo skuteczna” jest dostępne
w 23 językach UE.
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