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Unijna inicjatywa w zakresie centrów doskonałości to obiecujące rozwiązanie 
pozwalające zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, ale wymaga ono 
odpowiedniego wsparcia 
 
Inicjatywa w zakresie centrów doskonałości polega na ustanowieniu regionalnych platform współpracy w różnych 
regionach świata w celu wyeliminowania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych 
(CBRN). Inicjatywa, której budżet na lata 2010–2013 wyniósł 100 mln euro, stanowi największy pod względem 
wartości element długoterminowego komponentu Instrumentu na rzecz Stabilności. 
 
W opublikowanym dziś sprawozdaniu specjalnym Europejski Trybunał Obrachunkowy pozytywnie ocenił inicjatywę 
w zakresie centrów doskonałości oraz jej rolę w ograniczaniu zagrożeń CBRN. 
 
– W obecnych czasach inicjatywy tego rodzaju mają szczególne znaczenie z powodu narastających zagrożeń 
terrorystycznych oraz napiętej sytuacji politycznej w wielu częściach świata. Umożliwiają one bowiem ścisłą 
współpracę, jak widać na przykładzie ostatniego kryzysu spowodowanego epidemią gorączki krwotocznej Ebola 
w Afryce Zachodniej. Podmioty uczestniczące w inicjatywie stoją często przed trudnymi wyzwaniami, w związku 
z czym należy zadbać o to, by nie nadwerężyć ich zaufania i podtrzymać ich zaangażowanie. Komisja powinna 
uważnie rozdzielać dostępne zasoby, tak aby zagwarantować jak największe oddziaływanie inicjatywy – powiedział 
Karel Pinxten, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie. 
 
Inicjatywa jest zgodna z priorytetami ustalonymi w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa i strategii UE 
przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. W jej realizację zaangażowane są wszystkie zainteresowane 
podmioty w krajach partnerskich, co sprzyja trwałości działań podejmowanych w jej ramach. 
 
Struktura organizacyjna jest złożona, ale zasadniczo odpowiednia. Wysoki stopień złożoności sprawił jednak, że na 
wstępnym etapie inicjatywy projekty uruchamiane były z opóźnieniem. Powolnie przebiegała również realizacja 
pewnych kluczowych elementów przewidzianych w planie realizacji, takich jak ocena potrzeb.  
 
Zalecenia przedstawione w sprawozdaniu mają zagwarantować, że środki finansowe będą przyznawane na działania 
o największym znaczeniu dla bezpieczeństwa UE, oraz przyczynić się do ulepszenia współpracy i monitorowania, 
zwłaszcza na szczeblu lokalnym. 
 
Centra doskonałości, obejmujące swym działaniem kraje partnerskie w danych regionach, wspierane są przez 
sekretariaty regionalne mające siedziby w Algierze, Ammanie, Manili, Nairobi, Rabacie i Tbilisi. 
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Informacje dla redaktorów 
 

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki 
kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. Sprawozdanie specjalne nr 17/2014 
nosi tytuł „Czy unijna inicjatywa w zakresie centrów doskonałości może skutecznie przyczynić się do ograniczenia zagrożeń 
chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych pochodzących spoza UE?”. 
 

Główne cele unijnej inicjatywy w zakresie centrów doskonałości ds. CBRN polegają na wzmocnieniu w długiej 
perspektywie krajowych i regionalnych zdolności instytucjonalnych właściwych organów oraz infrastruktury 
administracyjnej, a także na wspieraniu i wzmacnianiu zdolności szybkiego reagowania. Centra doskonałości ustanowione 
zostały w siedmiu różnych regionach na świecie, a w ich pracach wspierają je sekretariaty regionalne mające siedziby 
w jednym z krajów partnerskich w danym regionie.  
 

Kontrolerzy UE ocenili: 
• Czy inicjatywa opiera się na rzetelnej analizie sytuacji do roku 2010? 
• Czy struktura organizacyjna stworzona na potrzeby inicjatywy była odpowiednia, by sprostać zidentyfikowanym 

wyzwaniom? 
• Czy ustanowiono właściwy system zarządzania i czy dobrze on funkcjonował? 
 

Ogólnie rzecz biorąc, ustalenia kontrolerów UE są pozytywne. Koncepcja inicjatywy opiera się na rzetelnej analizie sytuacji 
i przyczynia się do lepszej współpracy i większego poczucia odpowiedzialności w regionach. Struktura organizacyjna jest 
zasadniczo zadowalająca, lecz cechuje się stosunkowo wysokim stopniem skomplikowania ze względu na dużą liczbę 
różnorodnych organizacji uczestniczących w inicjatywie. 
 

Ustanowiono co prawda systemy zarządzania, lecz mimo to wystąpiło wiele trudności, zwłaszcza we wstępnej fazie 
realizacji inicjatywy. Stworzenie struktur organizacyjnych w krajach partnerskich zajęło dłużej niż oczekiwano, głównie ze 
względu na złożony charakter inicjatywy. Choć w planie realizacji uwzględniono elementy takie jak ocena potrzeb, ich 
wdrażanie przebiegało ze znacznymi opóźnieniami, w wyniku czego realizacja projektów rozpoczęła się, zanim dokonano 
oceny potrzeb i zanim sporządzono krajowe plany działania. 
 

Na początkowym etapie nie zawsze stosowano podejście oddolne, zgodnie z którym projekty miały być inicjowane przez 
kraje partnerskie. Choć w kwestii tej odnotowano postępy, należy zachować szczególną ostrożność, by nie osłabić poczucia 
odpowiedzialności w krajach partnerskich za realizację projektów, gdyż mogłoby się to odbić negatywnie na rozwoju 
inicjatywy. Większe zaangażowanie krajów partnerskich w realizację projektów przyczyniłoby się do rozwoju poczucia 
odpowiedzialności oraz do ogólnej trwałości podejmowanych działań.  
 

Jeśli chodzi o wsparcie na poziomie lokalnym, kontrolerzy stwierdzili, że konieczne jest zapewnienie większych zdolności 
technicznych i większego zaangażowania pracowników lokalnych delegatur. 
 

W sprawozdaniu sformułowano następujące zalecenia: 
 
Jeśli chodzi o inicjatywę w obecnej postaci, ESDZ i Komisja powinny: 
• skoncentrować wydatkowanie środków unijnych na obszarach o największym znaczeniu z punktu widzenia 

bezpieczeństwa UE, tak aby uzyskać jak największe korzyści bezpośrednie; 
• wzmocnić zdolności sekretariatów regionalnych poprzez zwiększenie fachowej wiedzy technicznej; 
• zwiększyć rolę delegatur UE, zwłaszcza w krajach, w których ustanowiono sekretariaty regionalne. 
 

W odniesieniu do zarządzania projektami Komisja powinna: 
• poczynić kroki w celu zaangażowania krajów partnerskich nie tylko na etapie uruchamiania projektów, ale również 

w trakcie ich realizacji. Przyczyniłoby się to do większego poczucia odpowiedzialności za realizowane działania 
i zapewniło ich trwałość; 

• w dalszym ciągu dążyć do ulepszenia procedur, tak aby skrócić czas pomiędzy złożeniem wniosku projektowego 
a realizacją projektu; 

• usprawnić współpracę pomiędzy organami decyzyjnymi i wdrażającymi, np. poprzez przywrócenie komitetu 
koordynacyjnego. 


