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ES izcilības centru ierosme – šī daudzsološā iniciatīva drošības 
apdraudējumu novēršanai ir rūpīgi jāpilnveido 
 
Izcilības centru ierosme attiecas uz reģionālu platformu izveidošanu dažādos pasaules reģionos 
ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolmateriālu (CBRN) risku mazināšanai. Tā ir vienīgais 
apjomīgākais pasākums stabilitātes instrumenta ilgtermiņa komponentā, un 2010.–2013. gadā tam 
tika atvēlēti 100 miljoni EUR. 
 
Šodien publicētajā īpašajā ziņojumā Eiropas Revīzijas palāta kopumā pozitīvi novērtēja ieguldījumu, ko šie centri 
var sniegt CBNR risku mazināšanai. 
 
“Šāda veida iniciatīvām šobrīd ir īpaša nozīme, jo terorisma draudu līmenis paaugstinās un visā pasaulē palielinās 
saspringtu politisko situāciju skaits. Šādas iniciatīvas rada pamatu ciešas sadarbības sistēmai, kā to nesen 
apliecināja rīcība saistībā ar Ebolas vīrusa izraisīto krīzi Rietumāfrikā. Tā kā ierosmē iesaistītie partneri bieži vien 
sastopas ar lielām grūtībām, ir ļoti svarīgi saglabāt viņu paļāvību un ciešo iesaisti. Komisijai būtu pārdomāti 
jāsadala savi resursi, lai maksimāli palielinātu ierosmes ietekmi,” paziņoja par šo ziņojumu atbildīgais 
ERP loceklis Karels Pinkstens (Karel Pinxten). 
 
Izcilības centru ierosme sasaucas ar prioritātēm, kas noteiktas Eiropas Drošības stratēģijā un ES Stratēģijā masu 
iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai. Tā paredz visu partnervalstu ieinteresēto personu iesaistīšanos, 
tādējādi veicinot īstenoto pasākumu ilgtspēju. 
 
Ierosmes organizācija ir komplicēta, tomēr kopumā atbilstoša. Taču tieši komplicētās organizācijas dēļ radās 
kavēšanās ierosmes darbības sākumposmā, kad bija jāizstrādā un jāsāk īstenot projekti. Kavējās arī dažu svarīgu 
īstenošanas plāna elementu izstrāde, piemēram, vajadzību novērtēšana.  
 
Ziņojumā formulēto ieteikumu nolūks ir nodrošināt līdzekļu piešķiršanu pasākumiem, kas ir visbūtiskākie 
ES drošībai, un sadarbības un uzraudzības uzlabošanai it īpaši vietējā līmenī. 
 
Izcilības centrus, kuros ietilpst partnervalstis dažādos reģionos, atbalsta reģionālie sekretariāti Alžīrijā, Ammānā, 
Manilā, Nairobi, Rabātā un Tbilisi. 
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Piezīmes izdevējiem 
 
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai 
vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti. Īpašā ziņojuma Nr. 17/2014 nosaukums ir “Vai ES izcilības centru 
ierosme var efektīvi sekmēt trešo valstu radīto ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolmateriālu 
risku mazināšanu” 
 
Galvenie ES CBRN izcilības centru mērķi ir stiprināt atbildīgo iestāžu un administratīvās infrastruktūras ilgtermiņa spēju 
valsts un reģionālajā līmenī un atbalstīt un nostiprināt īstermiņa reaģēšanas spējas. Izcilības centri ir izvietoti septiņos 
dažādos pasaules reģionos, un tos atbalsta reģionālie sekretariāti, kas atrodas vienā no reģiona partnervalstīm.  
 
ES revidenti novērtēja, vai 
• ierosme bija balstīta uz pamatotu analīzi, kurā vērtēta situācija līdz 2010. gadam; 
• ierosmes organizācija bija atbilstoša, lai risinātu apzinātās problēmas; 
• bija ieviesta un darbojās atbilstoša pārvaldības sistēma. 
 
ES revidentu konstatējumi kopumā ir pozitīvi. Ierosmes koncepcija ir balstīta uz pamatotu analīzi, un tā sekmē 
sadarbību un līdzatbildību reģionos. Organizatoriskā struktūra caurmērā ir apmierinoša, taču tā ir ļoti komplicēta, jo 
tajā ir iesaistīts liels skaits dažādu organizāciju. 
 
Pārvaldības sistēmas bija izveidotas, taču īpaši ierosmes sākumposmā bija daudz grūtību. Struktūru izveidošana 
partnervalstīs aizņēma ilgāku laiku, nekā bija plānots, galvenokārt tāpēc, ka ierosme pēc būtības ir komplekss 
veidojums. Īstenošanās plānā bija paredzēti tādi elementi kā vajadzību novērtēšana, taču to izstrāde ievērojami 
kavējās. Rezultātā projekti tika sākti pirms vajadzību novērtēšanas un valstu rīcības plānu izstrādes. 
 
Ierosmes īstenošanas sākumposmā ne vienmēr tika ievērota augšupēja pieeja, ar kuru saskaņā projektus ierosina 
partnervalstis. Lai gan šajā jomā ir panākts liels progress, ir ļoti jāuzmanās, lai neapdraudētu partnervalstu līdzdalību 
projektā un tādējādi nekavētu ierosmes attīstību. Partnervalstu ciešāka iesaiste projektu īstenošanā arī vairotu 
līdzdalību un sākto darbību vispārējo ilgtspēju.  
 
Attiecībā uz atbalstu vietējā līmenī revidenti konstatēja, ka ir nepieciešams palielināt tehnisko spēju un vairāk iesaistīt 
vietējo delegāciju darbiniekus. 
 
Ziņojumā ir formulēti turpmāk izklāstītie ieteikumi. 
 
Attiecībā uz ierosmes pašreizējo uzbūvi EĀDD un Komisijai ir 
• jākoncentrē ES finansējums tajās teritorijās, kas ES drošībai ir vissvarīgākās, jo tādā veidā varēs gūt vistiešāko 
labumu; 
• jāuzlabo reģionālo sekretariātu darbības spējas, papildinot tās ar specializētām tehniskajām zināšanām; 
• jāpalielina ES delegāciju loma, īpaši valstīs, kurās ir izveidots reģionālais sekretariāts. 
 
Attiecībā uz projektu pārvaldību Komisijai ir 
• jāveic pasākumi, lai iesaistītu partnervalstis ne tikai projektu iniciēšanā, bet arī to īstenošanā, tā palielinot 
partnervalstu līdzatbildību par pasākumiem un nodrošinot šo pasākumu ilgtspēju; 
• jāturpina darbs pie procedūru uzlabošanas, lai samazinātu laika intervālu starp projekta priekšlikumu un projekta 
īstenošanu; 
• jāuzlabo sadarbība starp lēmumu pieņemšanas un īstenošanas struktūrām, piemēram, atjaunojot koordinācijas 
komiteju. 

 


