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Audiitorite sõnul on ELi-poolse katastroofidele 
reageerimise koordineerimine õigeaegne ja mõjus 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on ELi reageerimine loodusõnnetustele ja 
suurematele haiguspuhangutele kogu maailmas üldjuhul hästi koordineeritud.  

Audiitorid uurisid Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi, mida haldab Euroopa Komisjon ja 
mille ülesanne on koordineerida katastroofidele reageerimist kogu maailmas. Analüüsiti 
mehhanismi aktiveerimist seoses kolme hiljuti toimunud rahvusvahelise katastroofiga: 
üleujutused Bosnia ja Hertsegoviinas (2014), Ebola viiruse puhang Lääne-Aafrikas (2014–2016) ja 
Nepali maavärin (2015). 

Audiitorid järeldasid, et mehhanismi komisjonipoolne haldamine ööpäevaringselt töötava 
hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskuse kaudu oli olnud üldjoontes mõjus. ELi 
kodanikukaitse mehhanismi aktiveerimine toimus üldiselt õigeaegselt ja ELi kodanikukaitse 
meeskonnad lihtsustasid kohapealset koordineerimist osalevate riikide meeskondadega. Töö 
muutis tõhusamaks laialdane teabevahetus.  

Audiitorid leidsid, et komisjoni talituste vaheline koordineerimine, samuti koordineerimine teiste 
ELi ja selle väliste struktuuridega hõlmas kõiki pooli. Samuti aktsepteeris komisjon ÜRO juhtrolli ja 
võttis meetmeid, et tagada sujuv üleminek katastroofist taastumise etappi. 

„Katastroofile tuleb reageerida kiiresti. Tõhus katastroofide ohjamine päästab elusid ning 
katastroofile reageerijate omavaheline efektiivne koordineerimine on, nagu me nägime, 
katastroofidele ja kriisidele ettevalmistumiseks ning reageerimiseks keskse tähtsusega,“ ütles 
aruande eest vastutav kontrollikoja liige Hans Gustaf Wessberg. „Komisjoni koordineeriv roll ja 
selle ööpäevaringselt toimiv kriisikeskus on head näited lisaväärtusest, mida annab Euroopa 
koostöö.“ 

Audiitorid leidsid ka parandamist vajavaid valdkondi. Komisjonile esitatakse järgmised 
soovitused: 

• välja selgitada võimalused täiendavaks aja kokkuhoiuks katastroofi varajastes etappides 
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ning ELi kodanikukaitse meeskondade valimise ja lähetamise käigus; 

• välja töötada katastroofide side- ja teabeplatvorm, et parandada ülevaadet antud ja 
taotletud abist, võimaldada paremat prioriteetide alast kontrolli ning parandada 
kasutajasõbralikkust; 

• parandada kohapealset koordineerimist, täiustades aruandlust, tehes koostööd 
humanitaarabi direktoraadi ekspertidega ning kaasates senisest enam ELi delegatsioone; 

• parandada aruandlust ja aruandekohustuse täitmist, muutes statistika ja näitajate 
esitamise automaatseks. 

Lisaks peaks komisjon edaspidiste tervisemõjuga hädaolukordade puhul koostööd tegema 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega, et tõhustada tervishoiuekspertide väljapoole 
ELi lähetamise korda. 

 

Toimetajatele 

Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanism loodi 2001. aastal selleks, et edendada kiiret ja tõhusat 
operatiivkoostööd siseriiklike kodanikukaitsetalituste vahel. Sel on kaks eesmärki: tugevdada liidu 
ja Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi osalevate riikide (liikmesriigid ja kuus ELi 
mittekuuluvat riiki) vahelist koostööd, ning lihtsustada koostööd kodanikukaitse valdkonnas, et 
parandada katastroofide ennetamise, nendeks valmistumise ja neile reageerimise süsteemide 
mõjusust. 

Komisjoni hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus toimib ööpäevaringselt 
kriisijärelevalve ja -kooskõlastusplatvormina. See ühendab osalevad riigid, kannatanud riigi ja 
kohapealsed eksperdid, levitades teavet ning lihtsustades kodanikukaitse ja 
humanitaarabioperatsioonide vahelist koostööd. Neid funktsioone toetab veebipõhine 
ohuteavitussüsteem. 

ELi liikmesriikide vabatahtlik hädaabimeeskondade, ekspertide ja vahendite reserv hoitakse 
valmisolekus ja tehakse kättesaadavaks niipea, kui seda vajatakse ELi kodanikukaitse 
missioonideks maailma eri paigus. Alates 2014. aasta oktoobrist on kümme riiki reservi ressursse 
eraldanud.  

Eriaruanne nr 33/2016: „ELi kodanikukaitse mehhanism: väljaspool ELi toimunud katastroofidele 
reageerimise koordineerimine on olnud üldjoontes mõjus“ on kättesaadav ELi 23 keeles. 

 


