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Одиторите заявяват, че координацията на действията 
на ЕС за реагиране при бедствия е навременна 
и ефективна 
Според нов доклад на Европейската сметна палата реакцията на ЕС в случай на 
извънредни ситуации при природни бедствия и големи епидемии по света по принцип е 
добре координирана.  

Одиторите извършиха проверка на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз 
(МГЗС), който е под управлението на Европейската комисия, и е създаден за координиране 
на действията в отговор на бедствия по света. Те разгледаха три скорошни международни 
бедствия, за които е бил активиран механизмът: наводненията от 2014 г. в Босна 
и Херцеговина, епидемичния взрив на вируса ебола в Западна Африка от 2014—2016 г. 
и земетресението в Непал от 2015 г. 

Одиторите достигнаха до заключение, че управлението на Комисията чрез нейния работещ 
без прекъсване Координационен център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) като 
цяло е било ефективно. Задействането на МГЗС по принцип е било своевременно и екипите 
на ЕС за гражданска защита на ЕС са улеснили координацията на място с екипите на 
участващите държави. Тази дейност е станала по-ефективна чрез широкото 
разпространение на информационни продукти.  

Одиторите установиха, че координацията между отделите на Комисията, както и с други 
органи на ЕС и извън Съюза, е била всеобхватна. Комисията се е съобразила с цялостната 
ръководна роля на ООН и е предприела стъпки, за да осигури плавен преход към етапа на 
възстановяване след бедствия. 

„Когато настъпи бедствие, реакцията трябва да бъде незабавна. Доброто управление 
на бедствията спасява животи, а както установихме тук, ефективната координация 
между различните органи, предоставящи помощ, е от решаващо значение за 
успешната подготовка и реакция при бедствия,“ заяви Hans Gustaf Wessberg — членът на 
Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Координиращата 
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роля на Комисията и нейният денонощен център при кризи са добри примери за 
добавяне на стойност чрез европейско сътрудничество.“ 

Одиторите установиха области, които се нуждаят от допълнително подобрение. Те 
отправиха следните препоръки към Комисията: 

• да установи начини за печелене на допълнително време на ранните етапи на 
бедствие и при подбора и изпращането на екипите за гражданска защита на ЕС; 

• да разработи платформата за комуникация и информация при бедствия с цел 
подобряване на обобщения преглед на предоставената и поисканата помощ, за да е 
възможно по-добро проследяване на приоритетите и увеличаване на удобството при 
използването; 

• да засили координацията на място чрез подобряване на докладването, работата 
с експертите от ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна 
помощ“ и допълнително участие на делегациите на ЕС; както и 

• да подобри докладването и управленската отговорност чрез автоматизиране на 
събирането на статистически данни и изчисляването на показатели. 

В допълнение, при бъдещи извънредни ситуации с последствия за здравето Комисията 
и Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията следва съвместно 
да разгледат начини за оптимизиране на съществуващите правила за изпращане на 
експерти по болестите извън ЕС. 

 

Бележки към редакторите 

Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз е създаден през 2001 г., за да 
насърчава бързата и ефективна оперативна координация между националните служби за 
гражданска защита. Той има две основни цели: да засили сътрудничеството между ЕС 
и участващите в МГЗС държави (държави членки и шест страни извън ЕС) и да улесни 
координацията в областта на гражданската защита с оглед на подобряване на 
ефективността на системите за превенция, готовност и реагиране при бедствия. 

Координационният център за реагиране при извънредни ситуации функционира 
денонощно като платформа за мониторинг и координация при криза. Той свързва 
участващите държави, засегнатата държава и изпратените в зоната на бедствието експерти, 
като разпространява информационни продукти и улеснява сътрудничеството между 
екипите за гражданска защита и хуманитарна помощ. Центърът се подкрепя от уеб 
базирана система за предупреждение и уведомяване. 

Доброволен ресурсен фонд от екипи за оказване на помощ, експерти и оборудване се 
поддържа в готовност и се предоставя незабавно при необходимост за мисии на ЕС за 
гражданска защита в целия свят. От октомври 2014 г. 10 държави са предоставили ресурси 
в този фонд.  

Специален доклад № 33/2016 „Механизъм за гражданска защита на Съюза — 
координацията на действията за реагиране при бедствия извън ЕС като цяло е била 
ефективна“ е публикуван на 23 официални езика на ЕС. 

 


