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Európai Számvevőszék: A katasztrófákra adott válaszok
uniós koordinálása időben és eredményesen történik
Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint a világban bekövetkező
természeti katasztrófák és jelentősebb járványkitörések esetén az uniós veszélyhelyzetreagálás koordinálása általában megfelelő.
Számvevőink megvizsgálták az uniós polgári védelmi mechanizmust (UCPM), amelynek irányítása
az Európai Bizottság feladata, célja pedig összehangolni a világban bekövetkező katasztrófákra
adott válaszokat. A következő három olyan, a közelmúltban bekövetkezett nemzetközi szintű
katasztrófahelyzetet vizsgálták meg, amelyek esetében sor került a mechanizmus aktiválására: a
bosznia-hercegovinai áradások (2014), a nyugat-afrikai Ebola-járvány (2014–2016) és a nepáli
földrengés (2015).
Megállapításuk szerint a Bizottság a hét minden napján napi 24 órában működő Veszélyhelyzetreagálási Koordinációs Központ révén nagyrészt eredményesen irányította a mechanizmust.
Az UCPM aktiválása általában időben megtörtént, és az uniós polgári védelmi csoportok
elősegítették a részt vevő államok csoportjai közötti helyszíni koordinációt. Mindezt még
eredményesebbé tette az információk széles körben történő terjesztése.
A számvevők megállapították, hogy a koordináció mind a bizottsági részlegek között, mind más
uniós és nem uniós szervekkel inkluzív módon zajlott. A Bizottság tiszteletben tartotta az ENSZ
általános irányító szerepét is, és lépéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy
zökkenőmentes legyen az átmenet a katasztrófák utáni helyreállítási szakasz felé.
„Katasztrófa esetén azonnali fellépésre van szükség. A szilárd alapokon nyugvó katasztrófakezelés
életeket ment, és a segítséget nyújtó szereplők közötti eredményes koordináció – amint a vizsgált
esetekben is megállapíthattuk – rendkívül fontos a sikeres katasztrófafelkészültség és vészhelyzeti
reagálás szempontjából” – jelentette ki Hans Gustaf Wessberg, a jelentésért felelős
számvevőszéki tag. A Bizottság koordináló szerepe és a nap 24 órájában működő válságközpontja
kiválóan példázza az uniós együttműködés által teremtett többletértéket.”
A számvevők néhány területen azt állapították meg, hogy további javulásra van szükség.
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
A jelentés teljes szövege letölthető: www.eca.europa.eu
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A következő ajánlásokat fogalmazták meg a Bizottság számára:
•
találja meg annak módjait, hogyan lehet több időt nyerni a katasztrófák korai
szakaszaiban, valamint az uniós polgári védelmi csoportok kiválasztása és bevetése során;
•
fejlessze tovább a katasztrófák esetében alkalmazott kommunikációs és tájékoztatási
platformot úgy, hogy jobban áttekinthetővé váljon, milyen támogatást nyújtanak, illetve
igényelnek, lehetővé váljon a prioritások jobb nyomon követése és felhasználóbarátabb legyen a
rendszer;
•
tegye hatékonyabbá a helyszíni koordinációt a beszámolók javítása, a Humanitárius
Segítségnyújtási Igazgatósághoz tartozó szakértőkkel való együttműködés és az uniós
külképviseletek nagyobb bevonása révén;
•
a statisztikák és mutatók előállítását automatikussá téve javítsa a beszámolást és az
elszámoltathatóságot.
Továbbá, a jövőbeni egészségügyi következményekkel járó szükséghelyzetekre nézve a Bizottság
az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal kapcsolatot tartva mérje fel,
hogyan működtethetők optimálisan a járványügyi szakemberek Európai Unión kívüli bevetését
célzó mechanizmusok.

A szerkesztők figyelmébe
Az uniós polgári védelmi mechanizmust 2001-ben, a nemzeti polgári védelmi szolgálatok közötti
gyors és eredményes operatív együttműködés elősegítése céljából hozták létre. A mechanizmus
két fő célja, hogy szilárdabbá tegye az együttműködést az Unió és a részt vevő államok között (a
tagállamok és hat Unión kívüli ország) és hogy elősegítse az együttműködést a polgári védelem
területén a katasztrófaesemények megelőzését, az azokra való felkészültséget és reagálást
szolgáló rendszerek eredményesebbé tétele érdekében.
A Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központja a nap 24 órájában válságfigyelő és koordináló platformként működik, kapcsolatot teremt a részt vevő államok, az érintett ország és
a helyszínen tevékenykedő szakértők között, információt terjeszt és elősegíti az együttműködést
a pogári védelmi és a humanitárius segítségnyújtási csoportok között. Ezek a funkciók egy
webalapú figyelmeztető és értesítési rendszer segítségével végezhetők el.
A több uniós országból származó segítségnyújtó csoportokból, szakértőkből és felszerelésekből
álló, készenléti összevont eszköztár rendelkezésre bocsátására akkor kerül sor, mihelyt az uniós
polgári védelmi misszióknak ezekre – a világ bármely pontján – szüksége van. 2014 októbere óta
tíz ország bocsátott rendelkezésre erőforrásokat az eszköztár számára.
Az „Uniós polgári védelmi mechanizmus: az Unión kívül bekövetkezett katasztrófákra adott
válaszok koordinálása nagyrészt eredményes volt” című, 33/2016. sz. számvevőszéki
különjelentés 23 uniós nyelven elérhető.
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