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L-Inizjattiva tal-UE dwar iċ-Centri ta' Eċċellenza: din l-inizjattiva promettenti 
biex jiġi ttrattat it-theddid għas-sikurezza għandha tiġi żviluppata b'attenzjoni 
 
L-inizjattiva dwar iċ-Centri ta' Eċċellenza tirreferi għall-istabbiliment ta' pjattaformi reġjonali f'reġjuni 
differenti tad-dinja biex jiġu ttrattati riskji kimiċi, bijoloġiċi, radjoloġiċi u nukleari (CBRN). Hija l-akbar 
miżura waħdanija fil-komponent fuq terminu twil tal-Istrument għall-Istabbiltà u ġiet allokata 
EUR 100 miljun għall-perjodu 2010-2013. 
 
Fir-rapport speċjali tagħha li ġie ppubblikat illum il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija ġeneralment pożittiva dwar 
il-kontribut li dawn iċ-Ċentri ta' Eċċellenza jistgħu jagħmlu għall-mitigazzjoni tar-riskji CBRN. 
 
"F'dan iż-żmien partikolari, inizjattivi ta' dan it-tip għandhom sinifikat speċjali minħabba ż-żieda fit-theddid 
terroristiku u l-għadd ta' sitwazzjonijiet politiċi tensi madwar id-dinja. Huma jipprovdu l-qafas għal 
kooperazzjoni mill-qrib, kif kien evidenti reċentement matul il-kriżi tal-EBOLA fil-Punent tal-Afrika. Billi s-sħab 
għall-inizjattiva spiss jiffaċċjaw sfidi diffiċli, hija ta' importanza kruċjali li nżommu l-fiduċja u l-impenn tagħhom. 
Il-Kummissjoni għandha tifrex ir-riżorsi tagħha b'attenzjoni sabiex timmassimizza l-impatt tal-inizjattiva”, 
iddikjara s-Sur Karel Pinxten, il-membru tal-QEA responsabbli għal dan ir-rapport. 
 
L-inizjattiva tikkonforma mal-prijoritajiet stabbiliti fl-istrateġija Ewropea ta' sigurtà u fl-istrateġija tal-UE kontra 
l-proliferazzjoni ta' armi ta' qerda massiva. Hija tipprevedi l-involviment tal-partijiet interessati kollha fil-pajjiżi 
sħab, u b'hekk issaħħaħ il-prospetti għas-sostenibbiltà tal-azzjonijiet li jittieħdu. 
 
L-istruttura organizzattiva hija kumplessa iżda ġeneralment xierqa. Madankollu, din il-kumplessità 
kkontribwixxiet għal dewmien, fil-bidu tal-inizjattiva, biex il-proġetti jinbdew u jitħaddmu. Xi wħud mill-
elementi ewlenin fil-pjan ta' implimentazzjoni bħall-"valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet" damu biex jinbdew sewwa.  
 
Ir-rakkomandazzjonijiet li joħorġu minn dan ir-rapport huma intenzjonati biex jiġi żgurat li l-fondi jiġu allokati 
fejn dawn ikunu l-aktar rilevanti għas-sigurtà tal-UE u biex isir titjib fil-kooperazzjoni u l-monitoraġġ, b'mod 
partikolari f'livell lokali. 
 
Iċ-Centri ta' Eċċellenza, li jikkonsistu mill-pajjiżi sħab fir-reġjuni, huma appoġġati minn Segretarjati Reġjonali fil-
postijiet li ġejjin: Alġeri, Amman, Manila, Najrobi, Rabat u Tbilisi. 
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Noti lill-edituri 
 
Ir-Rapporti Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw ir-riżultati 
ta’ awditi magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 17/2014) 
huwa intitolat "L-inizjattiva tal-UE dwar iċ-Centri ta' Eċċellenza tista' tikkontribwixxi b'mod effettiv għall-mitigazzjoni ta' 
riskji kimiċi, bijoloġiċi, radjoloġiċi u nukleari (CBRN) li jkunu ġejjin minn barra l-UE?" 
 
L-objettivi prinċipali tal-inizjattiva tal-UE dwar iċ-ċentri ta' eċċellenza CBRN huma li jissaħħu l-kapaċitajiet nazzjonali u 
reġjonali fuq terminu twil tal-awtoritajiet li huma responsabbli u l-infrastuttura amministrattiva tagħhom, u li jiġu 
appoġġati u rinforzati l-kapaċitajiet ta' rispons fuq terminu qasir. Iċ-Centri ta' Eċċellenza, stabbiliti f'seba' reġjuni differenti 
tad-dinja, huma appoġġati minn Segretarjati Reġjonali bbażati f'wieħed mill-pajjiżi sħab f'reġjun.  
 
L-awdituri tal-UE vvalutaw jekk: 
• l-inizjattiva kinitx ibbażata fuq analiżi soda tas-sitwazzjoni qabel l-2010; 
• l-istruttura organizzattiva tal-inizjattiva kinitx xierqa biex tilqa' l-isfidi identifikati; 
• kienx hemm sistema xierqa ta' ġestjoni stabbilita u operazzjonali. 
 
Is-sejbiet tal-awdituri tal-UE huma ġeneralment pożittivi. Il-kunċett wara l-inizjattiva kien ibbażat fuq analiżi soda u 
jrawwem il-kooperazzjoni u s-sjieda fir-reġjuni. L-istrutturi organizzattivi huma ġeneralment sodisfaċenti, iżda huma 
pjuttost kumplessa minħabba l-għadd ta' organizzazzjonijiet differenti involuti. 
 
Ġew stabbiliti sistemi ta' ġestjoni iżda nstabu għadd ta' diffikultajiet, b'mod partikolari fil-bidu tal-inizjattiva. L-
istabbiliment ta' strutturi f'pajjiżi sħab dam aktar milli mistenni, prinċipalment minħabba l-kumplessità inerenti tal-
inizjattiva. Filwaqt li elementi bħall-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet kienu previsti fil-pjan ta' implimentazzjoni, dawn iddewmu 
sostanzjalment. B'riżultat ta' dan, il-proġetti nbdew qabel ma ġew ivvalutati l-ħtiġijiet u qabel ma ġew abbozzati l-pjanijiet 
ta' azzjoni nazzjonali. 
 
Fil-bidu, l-approċċ minn isfel għal fuq, fejn il-proġetti nbdew mill-pajjiżi sħab, mhux dejjem ġie segwit. Filwaqt li sar 
progress f'dan ir-rigward, għandha tittieħed attenzjoni kbira biex is-sjieda tal-proġetti mill-pajjiżi sħab ma tiġix 
ipperikolata, u b'hekk jiġi mfixkel l-iżvilupp tal-inizjattiva. Aktar involviment mill-pajjiżi sħab fl-implimentazzjoni tal-proġetti 
tikkontribwixxi wkoll għal din is-sjieda u għas-sostenibbiltà kumplessiva tal-attivitajiet li jitwettqu.  
 
Fir-rigward ta' appoġġ fil-livell lokali, l-awdituri nnutaw li kien hemm ħtieġa għal aktar kapaċità teknika u involviment mill-
persunal lokali tad-delegazzjoni. 
 
Ir-rapport jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin: 
 
Fir-rigward tal-istruttura tal-inizjattiva kif inhi bħalissa, is-SEAE u l-Kummissjoni għandhom: 
• jikkonċentraw il-finanzjament mill-UE fl-oqsma tal-aktar rilevanza għas-sigurtà tal-UE sabiex b'hekk jinkiseb l-aktar 
benefiċċju dirett; 
• iżidu l-kapaċitajiet tas-segretarjati reġjonali billi jżidu l-kompetenzi tekniċi; 
• iżidu r-rwol tad-delegazzjonijiet tal-UE, b'mod partikolari fil-pajjiżi fejn ġie stabbilit segretarjat reġjonali. 
 
Fir-rigward tal-ġestjoni tal-proġetti, il-Kummissjoni għandha: 
• tieħu miżuri biex tinvolvi lill-pajjiżi sħab mhux biss meta jinbdew il-proġetti iżda wkoll fl-implimentazzjoni tagħhom. Dan 
iżid is-sjieda tagħhom tal-miżuri u jiżgura s-sostenibbiltà tagħhom; 
• tkompli bl-isforzi biex ittejjeb il-proċeduri sabiex jitnaqqas il-perjodu ta' żmien bejn il-proposti għal proġetti u l-
implimentazzjoni tal-proġetti; 
• ittejjeb il-kooperazzjoni bejn il-korpi responsabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet u l-korpi ta' implimentazzjoni, pereżempju 
billi tagħti ħajja mill-ġdid lill-kumitat ta’ koordinazzjoni. 


