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EU:s samordning av insatser vid katastrofer är snabb och 
effektiv, säger EU:s revisorer 
EU:s insatser vid naturkatastrofer och större sjukdomsutbrott runtom i världen är i allmänhet 
väl samordnade, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten.  

Revisorerna granskade Europeiska unionens civilskyddsmekanism, som förvaltas av 
kommissionen och som är till för att samordna insatser vid en katastrof någonstans i världen. De 
tittade på tre internationella katastrofer som har inträffat på senare tid då mekanismen 
aktiverades: översvämningarna i Bosnien och Hercegovina 2014, utbrottet av ebolafeber i 
Västafrika 2014–2016 och jordbävningen i Nepal 2015. 

De kom fram till att kommissionens förvaltning, via centrumet för samordning av 
katastrofberedskap som är handlingsberett dygnet runt, i stort sett var effektiv. 
Civilskyddsmekanismen aktiverades i regel snabbt och EU:s civilskyddsteam hjälpte till att 
samordna de deltagande ländernas team på fältet. Arbetet blev mer effektivt genom det 
omfattande informationsutbytet.  

Revisorerna konstaterade att samordningen mellan kommissionens avdelningar och med andra 
EU-organ och organ utanför EU var inkluderande. Kommissionen respekterade också FN:s 
ledande roll och vidtog åtgärder för att övergången till återhämtningsfasen efter katastroferna 
skulle bli smidig. 

”När en katastrof inträffar måste reaktionen vara snabb. En säker katastrofhantering räddar liv, 
och en effektiv samordning mellan olika aktörer – som vi såg här – är avgörande om beredskapen 
och insatserna vid katastrofer ska ge ett gott resultat”, sade Hans Gustaf Wessberg, den ledamot 
vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Kommissionens samordnande roll och dess 
kriscentrum som är öppet dygnet runt är goda exempel på det europeiska samarbetets 
mervärde.” 

Revisorerna fann dock områden som kan förbättras. De lämnade följande rekommendationer till 
kommissionen: 

• Hitta sätt att vinna ytterligare tid vid de tidiga stadierna av en katastrof och när EU:s 
civilskyddsteam ska väljas ut och utplaceras. 
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• Utveckla kommunikations- och informationsplattformen för katastrofer för att få en 
bättre överblick över det bistånd som tillhandahålls och begärs och på så sätt möjliggöra en 
bättre uppföljning av prioriteringar och öka användarvänligheten. 

• Stärka samordningen på fältet genom att förbättra rapporteringen, arbeta med experter 
från direktoratet för humanitärt bistånd och involvera EU-delegationerna mer i arbetet. 

• Förbättra rapporteringen och stärka ansvarsskyldigheten genom att automatisera 
framställningen av statistik och indikatorer. 

Kommissionen bör dessutom vid framtida nödsituationer med konsekvenser för människors hälsa 
samarbeta med Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för att bedöma 
hur man kan optimera rutinerna för att utplacera sjukdomsexperter utanför EU. 

 

Meddelande till redaktörerna 

Europeiska unionens civilskyddsmekanism inrättades för första gången 2001 för att den skulle 
främja ett snabbt och effektivt operativt samarbete mellan nationella civilskyddstjänster. Den har 
två huvudsakliga mål: stärka samarbetet mellan EU och de deltagande länderna 
(medlemsstaterna plus sex länder utanför EU) och underlätta samordningen på 
civilskyddsområdet i syfte att effektivisera systemen för förebyggande av, beredskap för och 
insatser vid katastrofer. 

Kommissionens centrum för samordning av katastrofberedskap arbetar dygnet runt och fungerar 
som en plattform för krisövervakning och samordning. Centrumet är en länk mellan de 
deltagande staterna, den drabbade staten och de utplacerade fältexperterna, sprider information 
och underlättar samarbetet mellan civilskyddsteam och humanitära biståndsteam. Det får stöd 
av ett webbaserat varnings- och anmälningssystem. 

En frivillig pool bestående av katastrofteam, experter och utrustning från EU-länderna hålls i 
beredskap och görs tillgänglig så fort det finns behov av EU:s civilskyddsuppdrag någonstans i 
världen. Sedan oktober 2014 har tio länder ställt sina resurser till poolens förfogande.  

Särskild rapport nr 33/2016: Unionens civilskyddsmekanism: samordningen av insatser vid 
katastrofer utanför EU har i stort sett varit effektiv finns på 23 EU-språk. 

 


