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Cieľom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov. 
 Úplné znenie správy je uverejnené na internetovej stránke  www.eca.europa.eu. 
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Iniciatíva týkajúca sa centier excelentnosti EÚ: k tejto sľubnej iniciatíve 
na riešenie bezpečnostných rizík by sa malo pristupovať opatrne  
 
Iniciatíva centier excelentnosti sa týka zriadenia regionálnych platforiem v rôznych regiónoch sveta 
s cieľom riešiť chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) riziká. Je jediným, najväčším 
opatrením v dlhodobej zložke nástroja stability a v období rokov 2010 – 2013 na ňu bolo vyčlenených 
100 mil. EUR. 
 
V osobitnej správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov, sa vo všeobecnosti pozitívne hodnotí 
príspevok týchto centier excelentnosti k zmierneniu rizík CBRN. 
 
„Iniciatívy tohto druhu majú v súčasnosti osobitný význam vzhľadom na nárast teroristických hrozieb a napätú 
politickú situáciu v rôznych častiach sveta. Sú rámcom pre úzku spoluprácu, ako to bolo nedávno dokázané 
počas krízy v súvislosti s ochorením EBOLA v západnej Afrike. Keďže partneri tejto iniciatívy často čelia náročným 
výzvam, udržanie ich dôvery a odhodlania je kľúčovou otázkou. Komisia by mala opatrne rozšíriť svoje zdroje, 
aby čo najviac umocnila dosah tejto iniciatívy“, uviedol Karel Pinxten, člen EDA zodpovedný za túto správu. 
 
Táto iniciatíva je v súlade s prioritami stanovenými v Európskej bezpečnostnej stratégii a stratégii EÚ proti 
šíreniu zbraní hromadného ničenia. Do iniciatívy sú  zapojené všetky zainteresované strany v partnerských 
krajinách, čim sa prispieva k udržateľnosti zrealizovaných činností. 
 
Organizačná štruktúra iniciatívy je zložitá, ale vo všeobecnosti primeraná. Táto zložitosť však na začiatku 
iniciatívy prispela k oneskoreniam so  začatím a fungovaním projektov. Niektoré z kľúčových prvkov plánu 
realizácie, napr. „posúdenie potrieb“, sa rozbiehali pomaly.  
 
Odporúčania vyplývajúce z tejto správy majú za cieľ zabezpečiť, aby finančné prostriedky boli pridelené tam, 
kde sú najrelevantnejšie z hľadiska bezpečnosti EÚ, a aby sa zlepšila spolupráca a monitorovanie, najmä 
na miestnej úrovni. 
 
Centrá excelentnosti, ktoré tvoria partnerské krajiny v regiónoch, sú podporované regionálnymi sekretariátmi 
v nasledujúcich mestách: Alžír, Ammán, Manila, Nairobi, Rabat a Tbilisi. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Poznámky pre vydavateľov: 
 
Osobitné správy Európskeho dvora audítorov (EDA) sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných 
auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. Táto osobitná správa (č. 17/2014) má 
názov „Môže iniciatíva týkajúca sa centier excelentnosti EÚ účinne prispievať k zmierňovaniu chemických, biologických, 
rádiologických a jadrových rizík s pôvodom mimo EÚ?“ 
 
Hlavnými cieľmi iniciatívy týkajúcej sa centier excelentnosti CBRN EÚ je posilniť dlhodobé vnútroštátne a regionálne 
spôsobilosti zodpovedných orgánov a ich administratívnu štruktúru a podporiť a posilniť krátkodobé spôsobilosti v oblasti 
reakcie. Centrá excelentnosti, zriadené v siedmich rôznych regiónoch sveta, sú podporované regionálnymi sekretariátmi 
so sídlom v jednej z partnerských krajín regiónu:   
 
Audítori EÚ posudzovali, či: 
• iniciatíva vychádza z dôkladnej analýzy situácie pred rokom 2010; 
• je organizačná štruktúra iniciatívy vhodná na riešenie stanovených výziev; 
• je zavedený a funguje náležitý systém riadenia.  
 
Zistenia audítorov EÚ sú vo všeobecnosti pozitívne. Koncepcia iniciatívy vychádza z dôkladnej analýzy a posilňuje 
spoluprácu a zodpovednosť v regiónoch. Organizačná štruktúra je vo všeobecnosti uspokojivá, avšak pomerne zložitá 
vzhľadom na počet rôznych zainteresovaných organizácií. 
 
Systémy riadenia boli zavedené, vyskytlo sa však niekoľko ťažkostí, najmä v počiatočnej fáze iniciatívy. Vytvorenie štruktúr 
v partnerských krajinách trvalo dlhšie, ako sa očakávalo, najmä z dôvodu inherentnej zložitosti iniciatívy. Hoci sa v pláne 
realizácie predpokladali prvky ako posúdenie potrieb, následne sa oneskorili. V dôsledku toho sa projekty začali ešte 
pred posúdením potrieb a navrhnutím národných akčných plánov. 
 
V počiatočných dňoch sa nedodržiaval vždy prístup zdola nahor, keď projekty iniciovali partnerské krajiny. Hoci sa v tomto 
ohľade dosiahol pokrok, mal by sa dávať veľký pozor na to, aby sa neohrozilo zapojenie partnerských krajín do projektov, 
čím by sa zabrzdil rozvoj tejto iniciatívy. Väčšie zapojenie partnerských krajín do vykonávania projektov by taktiež prispelo 
k zodpovednosti a celkovej udržateľnosti zrealizovaných činností.  
 
Pokiaľ ide o podporu na miestnej úrovni, audítori zaznamenali potrebu väčších technických kapacít a zapojenia 
zamestnancov miestnych delegácií. 
 
V správe sa uvádzajú tieto odporúčania: 
 
Pokiaľ ide o štruktúru iniciatívy v jej súčasnej podobe, ESVČ a Komisia by mali: 
• sústrediť finančné prostriedky EÚ do tých oblastí, ktoré predstavujú najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť EÚ, aby sa dosiahol 
čo najpriamejší prínos; 
• zvýšiť kapacity regionálnych sekretariátov doplnením technických odborných znalostí; 
• zväčšiť úlohu delegácií EÚ, a to najmä v krajinách, v ktorých bol zriadený regionálny sekretariát. 
 
Pokiaľ ide o riadenie projektov, Komisia by mala: 
• prijať opatrenia zamerané na zapojenie partnerských krajín nielen do začatia projektov, ale aj do ich vykonávania. To by 
zvýšilo ich zodpovednosť za opatrenia a zabezpečilo ich udržateľnosť; 
• pokračovať v úsilí o zdokonaľovanie postupov s cieľom zmenšiť časové rozpätie medzi predložením návrhov projektov 
a vykonávaním projektov; 
• zlepšiť spoluprácu medzi rozhodovacími a vykonávacími orgánmi, napríklad prostredníctvom obnovenia koordinačného 
výboru. 


