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Koordinace odezvy EU na katastrofy je včasná a účinná, 
říkají auditoři 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora je okamžitá odezva EU na přírodní katastrofy a 
propuknutí nákazy závažnými nemocemi ve světě obvykle dobře koordinována.  

Auditoři zkoumali mechanismus civilní ochrany Unie, který řídí Evropská komise a jehož úkolem je 
koordinovat odezvy na katastrofy kdekoliv ve světě. Zabývali se třemi nedávnými mezinárodními 
katastrofami, v souvislosti s nimiž byl mechanismus aktivován: záplavami v Bosně a Hercegovině 
v roce 2014, propuknutím epidemie viru Ebola v západní Africe v letech 2014 až 2016 a 
zemětřesením v Nepálu v roce 2015. 

Dospěli k závěru, že řízení, jak je prováděla Komise prostřednictvím svého střediska pro 
koordinaci odezvy na mimořádné události, které je v provozu 24 hodin denně sedm dní v týdnu, 
bylo obecně účinné. K aktivaci mechanismu UCPM obvykle došlo včas a týmy civilní ochrany EU 
pomáhaly koordinovat týmy účastnických států v terénu. Ke zvýšení účinností této činnosti 
přispělo také sdílení informací.  

Auditoři zjistili, že koordinace s útvary Komise a jinými subjekty EU i neevropskými subjekty byla 
inkluzivní. Komise také respektovala obecnou vedoucí úlohu OSN a podnikala kroky zajišťující 
hladký přechod do fáze obnovy po katastrofě. 

„Pokud dojde ke katastrofě, odezva musí být rychlá. Řádné řízení katastrof zachraňuje životy a 
účinná koordinace různých aktérů je pro úspěšnou přípravu i odezvu na katastrofy zásadně 
důležitá,“ řekl Hans Gustaf Wessberg, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto 
zprávu. „Koordinační úloha Komise a její krizové středisko se čtyřiadvacetihodinovým provozem 
jsou dobrými příklady přidané hodnoty evropské spolupráce.“ 

Auditoři nicméně identifikovali oblasti, kde je možné další zlepšení. A Komisi doporučili, aby: 

• zjistila, jakými způsoby lze získat více času v prvních fázích katastrof a ve fázi výběru a 
nasazení týmů civilní ochrany EU, 
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• vyvinula komunikační a informační platformu, která by zlepšila přehled poskytované a 
požadované pomoci, umožnila lepší sledování priorit a posílila uživatelskou vstřícnost, 

• posílila koordinaci v terénu zlepšením výkaznictví a zpráv, spoluprací s odborníky 
ředitelství pro humanitární pomoc a větším zapojením delegací EU,  
• zlepšila výkaznictví a podávání zpráv a vyvozování odpovědnosti automatickým 
generováním statistik a ukazatelů. 

Dále pro případ odezvy na budoucí mimořádné situace s dopadem na zdraví by Komise a 
středisko ECDC měly společně posoudit, jak optimalizovat mechanismy nasazování odborníků na 
dané nemoci mimo EU. 

 

Poznámky pro redaktory 

Mechanismus civilní ochrany Unie byl poprvé ustaven v roce 2001 k podpoře rychlé a účinné 
operační spolupráce mezi národními útvary civilní ochrany. Má dva hlavní cíle: posilovat 
spolupráci mezi Unií a účastnickými zeměmi (členské státy plus šest zemí, které nejsou členy EU) 
a usnadňovat koordinaci v oblasti civilní ochrany s cílem zlepšit účinnost systémů pro předcházení 
katastrofám a připravenost a odezvu na ně. 

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události provozované Komisí funguje nepřetržitě 
jako monitorovací a koordinační platforma. Spojuje účastnické státy, zasažený stát a odborné 
pracovníky v terénu a šíří informace a podporuje spolupráci mezi týmy civilní ochrany a 
humanitární pomoci. Využívá přitom podpory internetové aplikace pro účely výstrahy a podávání 
informací. 

Misím civilní ochrany EU je jako pohotovostní záloha podle potřeby celosvětově k dispozici 
dobrovolný společný soubor kapacit sdružující celou řadu týmů pro pomoc v nouzi, odborníků a 
vybavení zemí EU. Od října 2014 poskytlo zdroje do souboru kapacit na odezvu deset zemí.  

Zvláštní zpráva č. 33/2016: „Mechanismus civilní ochrany Unie: koordinace odezvy na katastrofy 
mimo EU byla obecně účinná“ je k dispozici ve 23 jazycích EU.  

 


