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Έγκαιρος και αποτελεσματικός ο από μέρους της ΕΕ
συντονισμός των επιχειρήσεων αντίδρασης στις
καταστροφές, σύμφωνα με τους ελεγκτές
Ο συντονισμός της επείγουσας αντίδρασης της ΕΕ σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και
εκδηλώσεων σοβαρών επιδημιών οπουδήποτε ανά τον κόσμο είναι κατά κανόνα
ικανοποιητικός, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι ελεγκτές εξέτασαν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΜΠΠΕ), ο οποίος τελεί
υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σκοπό έχει τον συντονισμό των αντιδράσεων
σε καταστροφές που επέρχονται παγκοσμίως. Μελέτησαν τρεις πρόσφατες διεθνείς
καταστροφές για τις οποίες είχε ενεργοποιηθεί ο εν λόγω μηχανισμός: τις πλημμύρες του 2014
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την εκδήλωση της επιδημίας του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική μεταξύ
2014 και 2016 και του σεισμού στο Νεπάλ το 2015.
Το συμπέρασμα των ελεγκτών ήταν ότι η από μέρους της Επιτροπής διαχείριση, μέσω του
Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών που διαθέτει και το οποίο λειτουργεί
σε 24ωρη βάση επτά ημέρες την εβδομάδα, ήταν σε γενικές γραμμές αποτελεσματική. Η
ενεργοποίηση του ΜΠΠΕ ήταν γενικώς έγκαιρη και οι ομάδες πολιτικής προστασίας της ΕΕ
διευκόλυναν τον επιτόπιο συντονισμό με τις ομάδες των συμμετεχόντων κρατών. Το έργο αυτό
κατέστη αποτελεσματικότερο χάρη στην ευρεία ανταλλαγή πληροφοριών.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς και με
τους άλλους εντός και εκτός της ΕΕ φορείς, ήταν ανοικτός προς όλους τους παρεμβαίνοντες.
Επίσης, η Επιτροπή σεβάστηκε τον γενικό ηγετικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα αυτό
και έλαβε μέτρα για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης στο στάδιο της αποκατάστασης
μετά τις καταστροφές.
«Όταν επέρχεται μια καταστροφή, η αντίδραση πρέπει να είναι ταχύτατη. Η σωστή διαχείριση
μιας καταστροφής σώζει ζωές και ο αποτελεσματικός συντονισμός όσων ανταποκρίνονται
προκειμένου να βοηθήσουν – όπως διαπιστώσαμε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις – είναι
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της σχετικής ειδικής έκθεσης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
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Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ www.eca.europa.eu.
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καίριας σημασίας για την κατάλληλη προετοιμασία και την αντίδραση σε περίπτωση
καταστροφής», δήλωσε ο Hans Gustaf Wessberg, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Ο συντονιστικός ρόλος της Επιτροπής και το κέντρο
αντιμετώπισης κρίσεων που διαχειρίζεται και το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση είναι
χαρακτηριστικά παραδείγματα της προστιθέμενης αξίας που εξασφαλίζεται με την ευρωπαϊκή
συνεργασία».
Παρ’ όλα αυτά, οι ελεγκτές εντόπισαν τομείς στους οποίους μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω
βελτιώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, συνέστησαν στην Επιτροπή τα ακόλουθα.
•
να εξεύρει τρόπους για την εξοικονόμηση πρόσθετου χρόνου κατά τα πρώτα στάδια
εκδήλωσης μιας καταστροφής, καθώς και κατά το στάδιο της επιλογής και ανάπτυξης των
ομάδων πολιτικής προστασίας της ΕΕ·
•
να αναπτύξει την πλατφόρμα επικοινωνίας και πληροφόρησης σε περίπτωση
καταστροφών, προκειμένου να βελτιωθεί η επισκόπηση της παρεχόμενης και της ζητούμενης
βοήθειας, να δοθεί η δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης των προτεραιοτήτων και να
καταστεί το σύστημα φιλικότερο προς τον χρήστη·
•
να βελτιώσει τον επιτόπιο συντονισμό με τη βελτίωση της υποβολής πληροφοριακών
στοιχείων, να συνεργαστεί με τους εμπειρογνώμονες από τη Διεύθυνση της Ανθρωπιστικής
Βοήθειας και να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των αντιπροσωπειών της ΕΕ· και
•
να βελτιώσει την υποβολή αναφορών και τη λογοδοσία με την αυτοματοποίηση της
κατάρτισης στατιστικών και δεικτών.
Επιπλέον, για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με συνέπειες στη δημόσια υγεία, η
Επιτροπή οφείλει να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων,
προκειμένου να αξιολογήσει με ποιο τρόπο μπορεί να βελτιστοποιήσει τις ρυθμίσεις για την
εκτός ΕΕ ανάπτυξη εμπειρογνωμόνων ειδικών σε διάφορες νόσους.
Σημείωμα προς τους συντάκτες
Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης συγκροτήθηκε κατ’ αρχάς το 2001 με σκοπό την
προώθηση της ταχείας και αποτελεσματικής επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών
υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Οι βασικοί στόχοι του μηχανισμού είναι δύο: η ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των συμμετεχόντων σε αυτόν χωρών (κράτη μέλη της ΕΕ συν έξι
τρίτες χώρες) και η διευκόλυνση του συντονισμού στον τομέα της πολιτικής προστασίας,
προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόληψης, προετοιμασίας
και αντίδρασης σε περίπτωση καταστροφών.
Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Επιτροπής λειτουργεί σε 24ωρη
βάση ως πλατφόρμα παρακολούθησης και συντονισμού κρίσεων. Αποτελεί τον σύνδεσμο των
συμμετεχόντων χωρών με την πληγείσα χώρα και τους εμπειρογνώμονες που αναπτύσσονται
επί τόπου, παρέχοντας ενημέρωση και διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων
πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Υποστηρίζεται από διαδικτυακό σύστημα
συναγερμού και ενημέρωσης.
Μια εθελοντική δεξαμενή ομάδων βοήθειας, εμπειρογνωμόνων και εξοπλισμού από διάφορες
χώρες της ΕΕ παραμένει σε ετοιμότητα και διατίθεται μόλις παραστεί ανάγκη για αποστολές
πολιτικής προστασίας της ΕΕ παντού ανά τον κόσμο. Από τον Οκτώβριο του 2014, δέκα χώρες
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έχουν δεσμεύσει τους πόρους υπέρ της δεξαμενής αυτής.
Η ειδική έκθεση αριθ. 33/2016, με τίτλο «Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης:
αποτελεσματικός σε γενικές γραμμές ο συντονισμός των επιχειρήσεων αντίδρασης στις εκτός ΕΕ
καταστροφές» είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ.
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