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ES reaģēšana uz katastrofām ir savlaicīga un efektīva, 
secina revidenti 
ES ārkārtas reaģēšana uz dabas katastrofām un lieliem slimību uzliesmojumiem visā pasaulē 
kopumā ir labi saskaņota, secināts jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā.  

Revidenti pārbaudīja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu (UCPM), kuru pārvalda 
Eiropas Komisija un kurš izveidots, lai saskaņotu reaģēšanu uz katastrofām visā pasaulē. Viņi 
apskatīja trīs nesen notikušas starptautiskas katastrofas, kuru gadījumā tika aktivizēts 
mehānisms: 2014. gada plūdi Bosnijā un Hercegovinā, Ebolas vīrusa slimības uzliesmojums 
Rietumāfrikā no 2014. gada līdz 2016. gadam un zemestrīce Nepālā 2015. gadā. 

Revidenti secināja, ka, izmantojot Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centru, kurš darbojās katru 
dienu divdesmit četras stundas diennaktī, Komisijas pārvaldība kopumā bija efektīva. 
UCPM aktivizēšana kopumā bija savlaicīga, un ES civilās aizsardzības vienības palīdzēja uz vietas 
koordinēt iesaistīto valstu vienības. Šo darbu efektīvāku padarīja plašā informācijas izplatīšana.  

Revidenti konstatēja, ka koordinācija starp Komisijas dienestiem, kā arī ar citām ES un trešo valstu 
struktūrām bija iekļaujoša. Komisija arī respektēja ANO vispārējo vadību un veica pasākumus, lai 
nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz atjaunošanas posmu katastrofu gadījumā. 

“Katastrofas gadījumā reakcijai jābūt ātrai. Pareiza katastrofu pārvarēšana palīdz glābt dzīvības, 
un efektīva dažādu palīdzības sniedzēju koordinācija – kā mēs šeit konstatējām – ir ārkārtīgi 
svarīga, lai nodrošinātu sekmīgu sagatavošanos katastrofām un reaģēšanu uz tām,” sacīja par šo 
ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Hans Gustaf Wessberg. “Komisijas 
koordinējošā loma un tās nepārtrauktās darbības krīžu centrs ir labi piemēri Eiropas sadarbības 
sniegtajai pievienotajai vērtībai.” 

Revidenti konstatēja jomas, kurās iespējami turpmāki uzlabojumi. Viņi sniedza Komisijai turpmāk 
minētos ieteikumus: 

• apzināt veidus, kā iegūt papildu laiku katastrofu sākumposmā un ES civilās aizsardzības 
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vienību atlases un izvietošanas posmā; 

• izstrādāt katastrofu saziņas un informācijas platformu, lai uzlabotu pārskatu par sniegto 
un prasīto palīdzību, lai varētu labāk pārraudzīt prioritātes un lai uzlabotu lietotājdraudzīgumu; 

• uzlabot koordināciju uz vietas, uzlabojot ziņošanu, strādājot ar speciālistiem no Eiropas 
Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta un vēl vairāk iesaistot 
ES delegācijas; 

• uzlabot ziņošanu un pārskatatbildību, automatizējot statistikas datu un rādītāju 
sagatavošanu. 

Turklāt turpmākās ārkārtas situācijās ar sekām veselības jomā Komisijai jāsadarbojas ar Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centru, lai novērtētu, kā optimizēt kārtību speciālistu izvietošanai 
saistībā ar slimībām, kas uzliesmo ārpus ES. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu (UCPM) vispirms izveidoja 2001. gadā; tā 
mērķis ir sekmēt ātru un efektīvu operatīvo sadarbību starp valstu civilās aizsardzības dienestiem. 
Mehānismam ir divi galvenie mērķi: stiprināt sadarbību starp Eiropas Savienību un iesaistītajām 
valstīm (dalībvalstīm un sešām trešām valstīm) un veicināt koordināciju civilās aizsardzības jomā, 
lai uzlabotu to sistēmu efektivitāti, kas ļauj novērst katastrofas, sagatavoties tām un reaģēt uz 
tām. 

Komisijas Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centrs darbojas nepārtraukti kā krīzes uzraudzības 
un koordinācijas platforma. Tas sasaista iesaistītās valstis, skarto valsti un attiecīgās jomas 
ekspertus, izplata informāciju un veicina sadarbību starp civilās aizsardzības un humānās 
palīdzības vienībām. Centru atbalsta tīmeklī balstīta trauksmes un paziņošanas sistēma. 

Brīvprātīgā rezerve, kurā ietilpst palīdzības vienības, eksperti un tehniskais aprīkojums no 
ES valstīm, tiek turēta gatavībā, un vajadzības gadījumā šos resursus dara pieejamus ES civilās 
aizsardzības misijām visā pasaulē. Kopš 2014. gada oktobra desmit valstis šajā rezervē ir 
iekļāvušas resursus.  

Īpašais ziņojums Nr. 33/2016 “Savienības civilās aizsardzības mehānisms: reaģēšanas koordinācija 
katastrofu gadījumā ārpus ES kopumā ir bijusi efektīva” ir pieejams 23 ES valodās. 

 


