PAGALBA
VIENAS KITAM
MUS SUVIENIJA

Europos Sąjunga siūlo koordinuotą
pagalbą ekstremaliose situacijose
tiek ES narėms, tiek kitoms
valstybėms, kurias ištiko nelaimė.

2001 m. buvo sukurtas ES civilinės saugos mechanizmas skirtas skatinti bendradarbiavimą tarp šios srities institucijų visoje Europoje. Jis įgalina
greitą koordinuotą atsaką Europos lygiu, užtikrinantį, kad teikiama pagalba atitiktų nelaimės ištikto regiono poreikius, o pagalbos priemonės
nesidubliuotų. 2021 m. pavasarį ES papildomai sustiprino šį mechanizmą, įtraukdama į jį ﬁnansines priemones bei užtikrindama dar greitesnį bei
efektyvesnį reagavimą į pagalbos prašymus.

KAS YRA ES CIVILINĖS SAUGOS
MECHANIZMAS?
Per ES civilinės saugos mechanizmą ES užtikrina koordinavimą ir
bendradarbiavimą reaguojant į stichines ir žmogaus sukeltas
nelaimes. Tai leidžia pasitelkti pajėgumus iš ES šalių narių bei šešių
kitų mechanizme dalyvaujančių valstybių: Islandijos, Norvegijos,
Serbijos, Šiaurės Makedonijos, Juodkalnijos ir Turkijos.
Mechanizmas įgalina Europos Komisiją koordinuoti bendrą atsaką ir
apjungti išteklius bei žinias iš skirtingų šalių. Be to, jis padeda derinti
nacionalinių institucijų veiksmus, užtikrinant geresnį pasirengimą
nelaimėms, jų prevenciją, dalintis gerosiomis praktikomis.

KAS YRA REAGAVIMO Į NELAIMES
KOORDINAVIMO CENTRAS (ERCC)?
Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras (ERCC) yra ES civilinės
saugos mechanizmo ašis – jis koordinuoja pagalbą šalims
nukentėjusioms nuo nelaimių. Centras prižiūri ir padeda pristatyti
paramą, koordinuoja ekspertinių žinių perdavimą, civilinės saugos ir
medicinos specialistų bei įrangos siuntimą, kitų išteklių sutelkimą iš
programoje dalyvaujančių valstybių, taip pat ﬁnansinės ir techninės
pagalbos teikimą.
Centras koordinuoja ir rescEU pajėgumus – tai ES strateginis
rezervas, per kurį Bendrija suteikia pagalbą tais atvejais, kai ES
civilinės saugos mechanizmo narių atsako į kilusią krizę nepakanka.

KAIP VEIKIA ES CIVILINĖS SAUGOS
MECHANIZMAS?
Stichinė ar žmogaus sukelta nelaimė
ES teritorijoje ar už jos ribų

Help!
ERCC

Nelaimės paveiktos šalys (ES ar kitur) kreipiasi
dėl pagalbos per ES Reagavimo į nelaimes
koordinavimo centrą (ERCC)

Aktyvuojamas ES civilinės saugos
mechanizmas

ES civilinės saugos
mechanizme
dalyvaujančios valstybės
pasiūlo savo pagalbą

Jei nė viena šalis negali
pasiūlyti pagalbos, tam
panaudojamas rescEU
rezervas

Jei nė viena šalis negali pasiūlyti pagalbos,
tam panaudojamas rescEU rezervas

ERCC koordinuoja pagalbos suteikimą,
priemonių pristatymą

ERCC gali išsiųsti civilinės saugos specialistų
komandą
Pagalba pristatyta, ekspertai sugrįžta

ES CIVILINĖS SAUGOS MECHANIZMO ĮGYVENDINIMAS 2020 M.
101 kartą aktyvuotas mechanizmas
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#EUActsTogether
Europos civilinės saugos mechanizmas užtikrina, kad europietiškas bendradarbiavimas taptų įmanomas. Per 20 veikimo metų šis mechanizmas
buvo aktyvuotas daugiau nei 430-ies ekstremalių situacijų visame pasaulyje metu. Nuo žemės drebėjimų iki miškų gaisrų, nuo tropinių audrų iki
žmogaus sukeltų nelaimių ar COVID-19 pandemijos – ES pademonstravo, kad yra pasirengusi solidariai prisidėti sprendžiant krizes.
#EUActsTogether sujungia istorijas iš Austrijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rumunijos, Vokietijos ir Slovakijos. ES civilinės saugos mechanizmo dėka
ES sėkmingai koordinavo pagalbą šalims, kurioms skubiai jos reikėjo.
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Sužinokite, kaip Europos Sąjunga yra pasirengusi reaguoti į ekstremalias situacijas čia: europa.eu/actstogether

