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Koordinacija odgovora EU-a na katastrofe pravodobna je i 
djelotvorna, poručuju revizori 
Odgovor EU-a na hitne situacije izazvane prirodnim katastrofama i izbijanjem bolesti velikih 
razmjera diljem svijeta općenito je dobro koordiniran, stoji u novom izvješću Europskog 
revizorskog suda.  

Revizori su ispitali Mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu (UCPM), kojim upravlja Europska 
komisija i koji je namijenjen koordinaciji odgovora na katastrofe diljem svijeta. Razmotrili su tri 
nedavne međunarodne katastrofe pri kojima je taj mehanizam aktiviran: poplave u Bosni i 
Hercegovini (2014.), izbijanje virusa ebole u zapadnoj Africi (2014. – 2016.) i potres u 
Nepalu (2015.). 

Zaključili su da je Komisija općenito djelotvorno upravljala mehanizmom, i to s pomoću svojeg 
Koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije, koji djeluje 24 sata na dan, sedam dana u 
tjednu. UCPM je općenito bio pravodobno aktiviran, a timovi EU-a za civilnu zaštitu olakšali su 
koordinaciju na terenu s timovima država sudionica. Djelotvornost tog rada povećana je široko 
rasprostranjenom razmjenom informacija.  

Revizori su utvrdili da je koordinacija među službama Komisije, kao i s drugim tijelima EU-a i 
tijelima izvan EU-a bila integrativna. Komisija je usto poštovala opću vodeću ulogu Ujedinjenih 
naroda i poduzela korake kako bi se pri katastrofama zajamčio neometan prijelaz u fazu 
oporavka. 

„Kada se dogodi katastrofa, mora se brzo reagirati. Dobrim upravljanjem katastrofama spašavaju 
se ljudski životi, a djelotvorna koordinacija među različitim dionicima, kao što smo utvrdili, 
ključna je za uspješnu pripremu i odgovor na katastrofe”, istaknuo je Hans Gustaf Wessberg, član 
Europskog revizorskog suda zadužen za ovo izvješće. „Koordinacijska uloga Komisije i njezin 
krizni centar koji djeluje 24 sata na dan dobri su primjeri dodane vrijednosti koja se dobiva 
europskom suradnjom.” 

Revizori su utvrdili i područja u kojima su potrebna daljnja poboljšanja. Komisiji su preporučili da: 
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• utvrdi načine za dobivanje dodatnog vremena tijekom ranih faza katastrofa te tijekom 
odabira i raspoređivanja timova EU-a za civilnu zaštitu 

• razvije komunikacijsku i informacijsku platformu za slučajeve katastrofa kako bi se 
poboljšao uvid u zatraženu i pruženu pomoć radi boljeg praćenja prioriteta i povećanja 
pristupačnosti korisnicima 

• ojača koordinaciju na terenu poboljšanjem izvješćivanja, suradnjom sa stručnjacima iz 
Uprave za humanitarnu pomoć i dodatnim uključivanjem delegacija EU-a te 

• poboljša izvješćivanje i odgovornost automatizacijom izrade statističkih podataka i 
pokazatelja. 

Komisija bi se usto trebala povezati s Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti kako bi 
se pri budućim hitnim situacijama s posljedicama za javno zdravlje procijenio način optimizacije 
mehanizama za raspoređivanje stručnjaka za katastrofe izvan EU-a. 

 

Napomena za urednike 

Mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu osnovan je 2001. radi promicanja brze i djelotvorne 
operativne suradnje među nacionalnim službama za civilnu zaštitu. Njegova su dva glavna cilja 
jačanje suradnje između EU-a i država sudionica (države članice EU-a i šest zemalja izvan EU-a) i 
olakšavanje koordinacije u području civilne zaštite kako bi se poboljšala djelotvornost sustava za 
prevenciju katastrofa te za pripremu i odgovor na katastrofe. 

Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije djeluje 24 sata na dan kao platforma Komisije 
za praćenje kriza i koordinaciju. Njegovim djelovanjem povezuju se države sudionice, pogođena 
zemlja i stručnjaci na terenu, distribuiraju se informacije i olakšava se suradnja među timovima za 
civilnu zaštitu i timovima za humanitarnu pomoć. Djelovanje centra podupire se mrežnom 
aplikacijom za upozoravanje i obavješćivanje. 

Dobrovoljni fond koji čine timovi za pomoć, stručnjaci i oprema iz država članica EU-a drži se u 
pripravnosti i stavlja na raspolaganje misijama EU-a za civilnu zaštitu diljem svijeta čim se za tim 
ukaže potreba. Od listopada 2014. deset je država izdvojilo svoje resurse za taj fond.  

Tematsko izvješće br. 33/2016 „Koordinacija odgovora na katastrofe izvan EU-a u sklopu 
Mehanizma Unije za civilnu zaštitu bila je uglavnom djelotvorna” dostupno je na 23 jezika EU-a. 

 


