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Πρωτοβουλία για τα κέντρα αριστείας της ΕΕ: μια πολλά υποσχόμενη πρωτοβουλία για 
την αντιμετώπιση απειλών για την ασφάλεια, η οποία πρέπει να προωθηθεί 
 
Η πρωτοβουλία για τα κέντρα αριστείας αφορά τη δημιουργία περιφερειακών πλατφορμών σε διάφορες 
περιφέρειες του κόσμου για την αντιμετώπιση των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών (ΧΒΡΠ) 
κινδύνων. Πρόκειται για το σημαντικότερο σε μέγεθος μέτρο της μακροπρόθεσμης συνιστώσας του μηχανισμού 
σταθερότητας, με προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2010-2013. 
 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα, αξιολογεί θετικά τον ρόλο των λόγω κέντρων 
αριστείας για τον μετριασμό των ΧΒΡΠ κινδύνων. 
 
«Οι πρωτοβουλίες αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα χρονική συγκυρία λόγω της αύξησης των 
τρομοκρατικών απειλών και των εστιών πολιτικής έντασης παγκοσμίως. Παρέχουν ένα πλαίσιο για στενή συνεργασία, όπως 
φάνηκε πρόσφατα στο πλαίσιο της κρίσης του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική. Οι εταίροι της πρωτοβουλίας βρίσκονται συχνά 
αντιμέτωποι με δύσκολες προκλήσεις και, για τον λόγο αυτό, η διατήρηση της εμπιστοσύνης και της αφοσίωσής τους έχει 
ιδιαίτερη σημασία. Η Επιτροπή πρέπει να κατανείμει με προσοχή τους διαθέσιμους πόρους, ώστε να μεγιστοποιήσει τον 
αντίκτυπο της πρωτοβουλίας», δήλωσε ο κύριος Karel Pinxten, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. 
 
Η πρωτοβουλία είναι σύμφωνη με τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας 
και της Στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής. Προβλέπει τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων φορέων στις χώρες εταίρους, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές βιωσιμότητας των δράσεων. 
 
Το οργανωτικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας είναι σε γενικές γραμμές κατάλληλο, παρότι πολύπλοκο. Ωστόσο, αυτή η 
πολυπλοκότητα οδήγησε σε καθυστερήσεις στο αρχικό στάδιο της πρωτοβουλίας, όταν τα έργα έπρεπε να ξεκινήσουν και να 
τεθούν σε εφαρμογή. Ορισμένα βασικά στοιχεία του σχεδίου υλοποίησης, όπως οι εκτιμήσεις των αναγκών, άργησαν να 
οριστικοποιηθούν.  
 
Σκοπός των συστάσεων που διατυπώνονται στην έκθεση είναι να διασφαλιστεί η διάθεση των κονδυλίων στις περιοχές οι 
οποίες έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την ασφάλεια της ΕΕ, καθώς και η βελτίωση της συνεργασίας και της 
παρακολούθησης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. 
 
Τα κέντρα αριστείας, στα οποία συμμετέχουν οι χώρες εταίροι στις διάφορες περιφέρειες, υποστηρίζονται από περιφερειακές 
γραμματείες που εδρεύουν στο Αλγέρι, το Αμμάν, τη Μανίλα, το Ναϊρόμπι, το Ραμπάτ και την Τιφλίδα. 
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Σημείωμα προς τους συντάκτες 
 
Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί 
συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων. Ο τίτλος της ειδικής έκθεσης 17/2014 είναι: «Μπορεί η πρωτοβουλία για τα κέντρα 
αριστείας της ΕΕ να συμβάλει αποτελεσματικά στην άμβλυνση των προερχόμενων από χώρες εκτός της ΕΕ χημικών, 
βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων;» 
 
Οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας για τα ΧΒΡΠ κέντρα αριστείας της ΕΕ είναι η ενίσχυση των μακροπρόθεσμων και 
περιφερειακών ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών και των διοικητικών υποδομών και η υποστήριξη και ενίσχυση των 
βραχυπρόθεσμων ικανοτήτων αντιμετώπισης. Τα κέντρα αριστείας, τα οποία δημιουργήθηκαν σε επτά διαφορετικές 
περιφέρειες του κόσμου, υποστηρίζονται από περιφερειακές γραμματείες που εδρεύουν σε μία από τις χώρες εταίρους σε 
κάθε περιφέρεια.   
 
Οι ελεγκτές της ΕΕ αξιολόγησαν κατά πόσον: 
• η πρωτοβουλία στηρίζεται σε εμπεριστατωμένη ανάλυση της κατάστασης που επικρατούσε πριν από το 2010, 
• το οργανωτικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας είναι το ενδεδειγμένο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν, 
• αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία κατάλληλο σύστημα διαχείρισης. 
 
Οι διαπιστώσεις των ελεγκτών της ΕΕ είναι εν γένει θετικές. Η ιδέα στην οποία βασίζεται η πρωτοβουλία στηρίζεται σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση και προωθεί τη συνεργασία και την ανάληψη ιδίας ευθύνης στις περιφέρειες. Το οργανωτικό 
πλαίσιο είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητικό, παρότι πολύπλοκο, λόγω του αριθμού των παραγόντων που εμπλέκονται. 
 
Μολονότι αναπτύχθηκαν συστήματα διαχείρισης, παρουσιάστηκαν αρκετές δυσκολίες, ιδίως στο αρχικό στάδιο της 
πρωτοβουλίας. Απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος από τον προβλεπόμενο για τη συγκρότηση των δομών στις χώρες εταίρους, 
κυρίως λόγω της εγγενούς πολυπλοκότητας της πρωτοβουλίας. Το σχέδιο υλοποίησης προέβλεπε διάφορα στοιχεία, όπως 
εκτίμηση αναγκών, τα οποία, ωστόσο, καθυστέρησαν σημαντικά να υλοποιηθούν. Κατά συνέπεια, πολλά έργα 
δρομολογήθηκαν πριν από την εκτίμηση των αναγκών και την κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων δράσης. 
 
Κατά το αρχικό στάδιο, η προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή», στο πλαίσιο της οποίας οι χώρες εταίροι καταρτίζουν 
τα έργα, δεν ακολουθήθηκε συστηματικά. Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα αυτό, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε 
να μην υπονομευθεί το αίσθημα ιδίας ευθύνης των χωρών εταίρων, κάτι που θα εμπόδιζε την περαιτέρω ανάπτυξη της 
πρωτοβουλίας. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των χωρών εταίρων στην υλοποίηση των έργων θα ενίσχυε επίσης αυτό το αίσθημα 
ιδίας ευθύνης, καθώς και τη βιωσιμότητα συνολικά των δραστηριοτήτων.  
 
Όσον αφορά τη στήριξη σε τοπικό επίπεδο, οι ελεγκτές σημείωσαν ότι είναι αναγκαία η αύξηση της τεχνικής ικανότητας και η 
μεγαλύτερη συμμετοχή των υπαλλήλων των αντιπροσωπειών.   
 
Στην έκθεση διατυπώνονται οι εξής συστάσεις: 
 
Όσον αφορά τη δομή της πρωτοβουλίας στην ισχύουσα μορφή της, η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή οφείλουν: 
• να συγκεντρώσουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ στις περιοχές οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την ασφάλεια της ΕΕ, 
προκειμένου να αποκομισθεί το αμεσότερο δυνατό όφελος, 
• να αυξήσουν τις ικανότητες των περιφερειακών γραμματειών με την προσθήκη τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, 
• να ενισχύσουν τον ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ, ιδίως στις χώρες όπου έχουν δημιουργηθεί περιφερειακές γραμματείες. 
 
Όσον αφορά τη διαχείριση των έργων, η Επιτροπή οφείλει: 
• να λάβει μέτρα για τη συμμετοχή των χωρών εταίρων τόσο στην εκκίνηση των έργων όσο και στην υλοποίησή τους. Αυτό θα 
ενισχύσει το αίσθημα ιδίας ευθύνης όσον αφορά τα μέτρα και θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους, 
• να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικασιών προκειμένου να μειωθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
υποβολής των προτάσεων έργων και της υλοποίησής τους, 
• να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων και των φορέων υλοποίησης, για παράδειγμα μέσω της 
εκ νέου συγκρότησης της επιτροπής συντονισμού. 


