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Coördinatie EU-respons bij rampen tijdig en doeltreffend,
aldus controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer wordt de respons van de EU in
noodsituaties bij natuurrampen en grote uitbraken van ziekten overal ter wereld in het
algemeen goed gecoördineerd.
De controleurs onderzochten het mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie
(UCPM), dat door de Europese Commissie wordt beheerd en is bedoeld om de respons op
rampen wereldwijd te coördineren. Ze keken naar drie recente internationale rampen waarvoor
het mechanisme werd geactiveerd: de overstromingen in Bosnië en Herzegovina in 2014, de
uitbraak van het ebolavirus in West-Afrika tussen 2014 en 2016 en de aardbeving in Nepal in
2015.
Ze concludeerden dat het beheer door de Commissie via haar 24/7 bereikbare
Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties in grote lijnen doeltreffend was geweest. Het
UCPM werd in het algemeen tijdig geactiveerd en de civielebeschermingsteams van de EU
hadden geholpen bij de coördinatie van de teams van de deelnemende landen ter plaatse. Deze
werkzaamheden waren des te doeltreffender door de wijdverbreide uitwisseling van informatie.
De controleurs constateerden dat de coördinatie tussen afdelingen van de Commissie, alsmede
die met andere EU- en niet-EU-organen inclusief was geweest. Ook al had de Commissie er
rekening mee gehouden dat de VN de algehele leiding had en maatregelen getroffen om te
zorgen voor een soepele overgang naar de herstelfase bij rampen.
“Als er een ramp plaatsvindt, moet er snel worden gereageerd. Deugdelijke rampenbeheersing is
levensreddend en een doeltreffende coördinatie tussen verschillende hulpverleners - zoals wij in
deze gevallen vaststelden - is van essentieel belang om zich succesvol voor te bereiden en te
reageren op crises en rampen”, aldus Hans Gustaf Wessberg, het voor het verslag
verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “De coördinerende rol van de Commissie en
haar crisiscentrum, dat dag en nacht operationeel is, zijn goede voorbeelden van de meerwaarde
van Europese samenwerking.”
Een aantal zaken kon volgens de controleurs verder worden verbeterd. Ze deden de Commissie
de volgende aanbevelingen:
Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het door de Europese Rekenkamer vastgestelde speciaal verslag.
Het volledige verslag is terug te vinden op www.eca.europa.eu.
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•
er moeten manieren worden gevonden om extra tijd te winnen tijdens de eerste fasen
van rampen en tijdens de selectie en inzet van EU-civielebeschermingsteams;
•
het communicatie- en informatieplatform moet verder worden ontwikkeld om het
overzicht van de geleverde en gevraagde bijstand te verbeteren, beter follow-up te kunnen geven
aan prioriteiten, en om het gebruiksvriendelijker te maken;
•
de coördinatie ter plaatse moet worden versterkt door de verslaglegging te verbeteren,
samen te werken met deskundigen van het directoraat-generaal Humanitaire Hulp en door de
betrokkenheid van de EU-delegaties te vergroten; en
•
de verslaglegging en verantwoording moeten worden verbeterd door het automatiseren
van de productie van statistieken en indicatoren.
Daarnaast moet de Commissie met het oog op toekomstige noodsituaties met gevolgen voor de
volksgezondheid in overleg met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
beoordelen hoe de regelingen voor de inzet buiten de EU van deskundigen op het gebied van
ziekten geoptimaliseerd kunnen worden.

Noot voor de redactie
Het mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie werd in 2001 ingevoerd om
snelle en doeltreffende operationele samenwerking tussen nationale
civielebeschermingsdiensten te bevorderen. De twee belangrijkste doelstellingen ervan zijn het
versterken van de samenwerking tussen de EU en de deelnemende landen (de lidstaten plus zes
niet-EU-lidstaten) en het faciliteren van de coördinatie op het gebied van civiele bescherming om
de doeltreffendheid van de systemen voor de preventie van, de paraatheid bij en de respons op
rampen te verbeteren.
Het Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties van de Commissie functioneert dag en
nacht als platform voor crisismonitoring en -coördinatie. Het vormt een verbinding tussen de
deelnemende landen, het getroffen land en de deskundigen ter plaatse, verspreidt informatie en
faciliteert de samenwerking tussen civielebeschermingsteams en hulpverleningsteams. Het wordt
ondersteund door een webgebaseerd waarschuwings- en meldingssysteem.
Er staat een vrijwillige pool van hulpverleningsteams, deskundigen en apparatuur uit EU-lidstaten
paraat, die beschikbaar worden gesteld zodra ze nodig zijn voor civielebeschermingsmissies van
de EU over de hele wereld. Sinds oktober 2014 hebben tien landen middelen voor de pool
vastgelegd.
Speciaal verslag nr. 33/2016: “Uniemechanisme voor civiele bescherming: de coördinatie van de
respons op rampen buiten de EU is in het algemeen doeltreffend geweest” is beschikbaar in 23
EU-talen.
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