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Usklajevanje odzivanja EU na nesreče je bilo po mnenju
revizorjev pravočasno in uspešno
Evropsko računsko v svojem novem poročilu ugotavlja, da je bilo odzivanje EU v izrednih
razmerah zaradi naravnih nesreč ali večjih izbruhov bolezni po svetu v splošnem dobro
usklajeno.
Revizorji so preučili Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (UCPM), ki ga upravlja Evropska
komisija in katerega namen je usklajevanje odzivanja EU na nesreče po vsem svetu. Pregledali so
tri nedavne mednarodne nesreče, ob katerih je bil mehanizem aktiviran: poplave v Bosni in
Hercegovini leta 2014, izbruh ebole v Zahodni Afriki med letoma 2014 in 2016 ter potres v Nepalu
leta 2015.
Zaključili so, da je bilo upravljanje, ki ga je izvajala Komisija s pomočjo svojega Centra za
usklajevanje nujnega odziva, ki deluje 24 ur na dan in vse dni v letu, v glavnem uspešno.
Mehanizem UCPM je bil v glavnem aktiviran pravočasno, ekipe EU za civilno zaščito pa so
pomagale pri usklajevanju ekip sodelujočih držav na terenu. Zaradi obsežne izmenjave informacij
je bilo to delo še uspešnejše.
Revizorji so ugotovili, da je bilo usklajevanje med oddelki Komisije ter z drugimi organi EU in
organi izven EU vključujoče. Komisija je prav tako upoštevala splošno vodilno vlogo Združenih
narodov in izvedla ukrepe za zagotovitev nemotenega prehoda v fazo okrevanja po nesrečah.
„Ko se nesreča pripeti, se je treba hitro odzvati. Dobro obvladovanje nesreč rešuje življenja,
uspešno usklajevanje med različnimi posredovalci pa je, kot smo ugotovili pri reviziji, ključno za
uspešno pripravo na nesreče in odzivanje nanje,” je dejal Hans Gustaf Wessberg, član Evropskega
računskega sodišča, pristojen za poročilo. „Usklajevalna vloga Komisije in njen krizni center z
neprekinjenim delovanjem sta dobra primera dodane vrednosti evropskega sodelovanja.”
Revizorji so kljub temu odkrili področja, na katerih bi bile možne nadaljnje izboljšave. Komisiji so
priporočili, naj:
•

opredeli načine, kako prihraniti dodaten čas v zgodnjih fazah nesreč ter med izborom in
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napotitvijo ekip EU za civilno zaščito,
•

izpopolni komunikacijsko in informacijsko platformo ob nesrečah za boljši pregled nad
zaprošeno in zagotovljeno pomočjo, da se omogoči boljše nadaljnje spremljanje
prednostnih nalog in izboljša prijaznost do uporabnika,

•

okrepi usklajevanje na terenu z izboljšanjem poročanja, sodelovanja s strokovnjaki
generalnega direktorata za humanitarno pomoč ter večjim vključevanjem delegacij EU,

•

izboljša poročanje in odgovornost z avtomatizacijo priprave statističnih podatkov in
kazalnikov.

Komisija naj sodeluje tudi z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni, da se
oceni, kako bi bilo mogoče optimizirati ureditve za napotitev strokovnjakov za bolezni izven EU v
primerih izrednih razmer s posledicami za javno zdravje.

Pojasnila za urednike
Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je bil ustanovljen leta 2011 z namenom spodbujanja
hitrega in uspešnega operativnega usklajevanja med nacionalnimi službami civilne zaščite.
Njegova glavna cilja sta: krepitev sodelovanja med EU in državami, ki v njem sodelujejo (države
članice in šest držav zunaj EU), in omogočanje lažjega usklajevanja na področju civilne zaščite, da
se izboljša uspešnost sistemov za preprečevanje naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek,
ter pripravljenost in odzivanje nanje.
Center za usklajevanje nujnega odziva, ki deluje neprekinjeno in ga upravlja Komisija, je platforma
za spremljanje in usklajevanje ob krizah. Povezuje sodelujoče države, prizadeto državo in
strokovnjake na terenu, tako da omogoča izmenjavo informacij in lažje usklajevanje med ekipami
za civilno zaščito in humanitarno pomoč. Podprt je s spletnim sistemom za opozarjanje in
obveščanje.
V pripravljenosti je prostovoljni nabor ekip za nudenje pomoči, strokovnjakov in opreme iz držav
EU, ki so, takoj ko je to potrebno, na razpolago za misije EU na področju civilne zaščite po vsem
svetu. Od oktobra 2014 je svoje vire v nabor prispevalo deset držav članic.
Posebno poročilo št. 33/2016 – Mehanizem Unije na področju civilne zaščite: usklajevanje
odzivanja na nesreče izven EU je bilo v glavnem uspešno – je na voljo v 23 jezikih EU.
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