ACȚIONĂM
ÎMPREUNĂ

Uniunea Europeană asigură o
reacție de urgență coordonată
pentru statele membre sau alte țări
afectate de dezastre.

În 2001, Protecția civilă a UE a fost înﬁințată pentru a încuraja cooperarea între autoritățile de protecție civilă din întreaga Europă. Aceasta permite
o reacție rapidă și coordonată la nivel european, ceea ce face ca asistența oferită să răspundă nevoilor regiunii afectate de dezastre fără a dubla
eforturile de acordare a ajutorului. În primăvara anului 2021, Uniunea Europeană a mai făcut un pas în consolidarea acestui mecanism, prin
adăugarea unor noi mijloace ﬁnanciare și asigurarea unei reacții și mai rapide, și mai eﬁciente, la orice cerere de asistență.

CE ESTE MECANISMUL DE PROTECȚIE
CIVILĂ AL UE?
Prin Mecanismul de protecție civilă, Uniunea Europeană oferă un
cadru de coordonare și cooperare ca răspuns la pericolele naturale și
dezastrele provocate de om, punând laolaltă capacitățile de răspuns
ale statelor membre UE și ale altor șase țări participante - Islanda,
Norvegia, Serbia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Turcia.
Mecanismul permite Comisiei Europene să coordoneze răspunsul
oferit, optimizând resursele din ﬁecare țară. Mai mult, mecanismul
contribuie și la coordonarea activităților derulate de autoritățile
naționale pentru pregătirea și prevenirea dezastrelor și facilitează
schimbul de bune practici.

CE ESTE CENTRUL DE COORDONARE
A RĂSPUNSULUI LA SITUAȚII DE
URGENȚĂ (ERCC)?
Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC)
este motorul mecanismului de protecție civilă al UE, care coordonează răspunsul de urgență în țările afectate de dezastre. Centrul
supraveghează și sprijină furnizarea de materiale de asistență,
expertiză, protecție civilă, echipe medicale și echipamente specializate, punând laolaltă resursele din țările care oferă răspuns și
contribuind cu sprijin ﬁnanciar și tehnic.
Centrul coordonează, de asemenea, capacitățile rescEU - rezerva
strategică a UE. Prin rezerva rescEU, UE oferă asistență de ultimă
instanță atunci când răspunsul din partea statelor membre și a
țărilor participante nu este suﬁcient pentru a se ajuta reciproc în
perioadele de criză.

CUM FUNCȚIONEAZĂ MECANISMUL
DE PROTECȚIE CIVILĂ AL UE?
Dezastru natural sau provocat de
om în interiorul sau în afara UE

Help!
ERCC

Țările afectate, din interiorul și din afara UE, solicită
asistență prin intermediul Centrului de coordonare
a răspunsului la situații de urgență al UE (ERCC)

Mecanismul de protecție civilă
al UE (EUCPM) este activat

Țările participante din
EUCPM oferă asistență

Dacă nicio țară nu poate
oferi asistență, rezerva
rescEU intră în acțiune

Țara solicitantă acceptă ofertele

ERCC a coordonat implementarea și
furnizarea de asistență

ERCC poate mobiliza o echipă a
Mecanismului de protecție civilă a UE
Asistență furnizată, întoarcerea experților

RĂSPUNSUL MECANISMULUI DE PROTECȚIE CIVILĂ AL UE ÎN 2020
101 activări

Repatriere
Evacuarea populației
Cutremur
Inundații
Accident
Epidemie
Incendiu forestier
Ciclon tropical

90060
de cetățeni
UE repatriați
în Europa

15
experți în
protecție civilă
mobilizați

12 milion
de articole
medicale
livrate

408
zboruri de
repatriere

6
echipe
medicale de
urgență
mobilizate

6
echipe de
căutare și
salvare

6
oﬁțeri pentru
relația cu
protecția
civilă a UE

397
de hărți prin
satelit produse

#EUActsTogether
Mecanismul european de protecție civilă asigură o reală cooperare europeană. În cei 20 de ani de funcționare, a fost activat în peste 430 de
situații de urgență din întreaga lume. De la cutremure la incendii, de la furtuni tropicale la dezastre provocate de om și până la pandemia
Covid-19, UE este mereu gata să răspundă unitar la situațiile de urgență.
#EUActsTogether colectează povești din Austria, Franța, Germania, Italia, Lituania, România și Slovacia. Datorită Protecției civile, UE a
coordonat ajutorul acordat țărilor care au nevoie de asistență.
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Aﬂă cum se pregătește Uniunea Europeană să răspundă în situații de urgență la europa.eu/actstogether

