
SV 

 

 
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport. 
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Damijan Fišer – Pressekreterare 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxemburg 
T: +352 4398-45410  M: +352 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Pressmeddelande 
ECA/14/55 

För omedelbar spridning 
Luxemburg den 3 december 2014 

 

EU:s initiativ om kompetenscentrum: ett lovande initiativ för att hantera 
säkerhetshot som bör främjas 
 
Initiativet om kompetenscentrum syftar till att skapa regionala plattformar i olika regioner i världen som 
ska hantera kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker. Det är den enskilt största åtgärden 
inom den långsiktiga delen av stabilitetsinstrumentet och hade en budget på 100 miljoner euro för 
perioden 2010–2013. 
 
I en rapport som offentliggörs i dag är Europeiska revisionsrätten överlag positiv till det bidrag som 
kompetenscentrumen kan ge till att minska de kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära riskerna. 
 
"Den här typen av initiativ har en särskild betydelse just nu med det ökade terroristhotet och antalet områden i 
världen med spänt politiskt läge. De utgör en ram för ett nära samarbete vilket visade sig senast under 
ebolakrisen i Västafrika. Eftersom initiativets partnerländer ofta står inför svåra utmaningar är det mycket 
viktigt att deras förtroende och engagemang upprätthålls. Kommissionen bör fördela sina resurser noggrant 
så att initiativet ger maximal effekt", sade Karel Pinxten, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar 
för rapporten. 
 
Initiativet är i linje med den europeiska säkerhetsstrategin och EU:s strategi mot spridning av 
massförstörelsevapen. Det innebär att alla berörda parter i partnerländerna involveras, vilket ökar chanserna 
för att åtgärderna ska bli hållbara. 
 
Organisationsstrukturen är komplex men generellt sett lämplig. Komplexiteten ledde dock inledningsvis till 
förseningar av initiativet när det gällde att få igång projekt. Det gick långsamt att genomföra några viktiga delar 
av genomförandeplanen, t.ex. behovsbedömningarna.  
 
Rekommendationerna i rapporten är avsedda att leda till att medlen används där de är mest relevanta för EU:s 
säkerhet och att samarbetet och övervakningen förbättras särskilt på lokal nivå. 
 
Kompetenscentrumen, som består av partnerländerna i regionen, får stöd av regionala sekretariat på följande 
platser: Alger, Amman, Manila, Nairobi, Rabat och Tbilisi. 
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Meddelande till redaktörerna 
 
Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda 
revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. Särskild rapport nr 17/2014 har rubriken Kan EU:s 
initiativ om kompetenscentrum på ett ändamålsenligt sätt bidra till att minska kemiska, biologiska, radiologiska och 
nukleära risker som härrör från länder utanför EU? 
 
Huvudsyftena med initiativet om EU:s kompetenscentrum på det kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära området 
(CBRN-området) är att stärka de ansvariga myndigheternas och den administrativa infrastrukturens långsiktiga nationella 
och regionala kapacitet och stödja och öka den kortsiktiga beredskapen. Kompetenscentrumen finns i sju olika regioner i 
världen och har stöd av regionala sekretariat i ett av partnerländerna i regionen.  
 
EU:s revisorer undersökte om 
• initiativet byggde på en grundlig analys av situationen före 2010, 
• initiativet var lämpligt organiserat för att lösa de identifierade problemen, 
• det finns ett lämpligt förvaltningssystem som är i drift. 
 
EU-revisorernas slutsatser är överlag positiva. Utformningen av initiativet byggde på en grundlig analys och främjar 
samarbete och egenansvar i regionerna. Organisationsstrukturen är i stort tillfredsställande men ganska komplex på grund 
av antalet inblandade organisationer. 
 
Förvaltningssystem har införts men man stötte på ett antal svårigheter framför allt i initiativets inledningsskede. Det tog 
längre tid än väntat att bygga upp strukturerna i partnerländerna vilket huvudsakligen berodde på initiativets inneboende 
komplexitet. Genomförandeplanen innehöll visserligen viktiga delar som behovsbedömningar men de försenades kraftigt. 
Det resulterade i att projekten påbörjades innan behovsbedömningen var gjord och de nationella handlingsplanerna hade 
utarbetats. 
 
I ett tidigt skede tillämpade man inte alltid den efterfrågestyrda strategin som innebär att det är partnerländerna som tar 
initiativ till projekten. Framsteg har gjorts på det området men det är särskilt viktigt att man ser till att inte 
partnerländernas egenansvar för projekten äventyras vilket skulle försvåra initiativets utveckling. En ökad delaktighet från 
partnerländerna i genomförandet av projekten skulle också bidra till egenansvaret och åtgärdernas övergripande 
hållbarhet.  
 
När det gäller stödet på lokal nivå konstaterade revisorerna att det behövs ökad teknisk kapacitet och inblandning från de 
lokala delegationernas personal. 
 
Rapporten innehåller följande rekommendationer: 
 
När det gäller initiativets nuvarande struktur bör Europeiska utrikestjänsten och kommissionen vidta följande åtgärder: 
• Koncentrera EU:s finansiering till de områden som är mest relevanta för EU:s säkerhet för att få störst direkt nytta. 
• Öka de regionala sekretariatens kapacitet genom att öka den tekniska expertisen. 
• Låta EU-delegationerna få en mer framträdande roll, särskilt i länder där det har inrättats ett regionalt sekretariat. 
 
När det gäller förvaltningen av projekten bör kommissionen vidta följande åtgärder: 
• Vidta åtgärder för att involvera partnerländerna i både initiativtagandet till projekt och i projektens genomförande. 
Detta skulle öka deras egenansvar för åtgärderna och säkerställa åtgärdernas hållbarhet. 
• Fortsätta insatserna för att förbättra förfarandena för att minska tidsåtgången mellan projektförslag och 
projektgenomförande. 
• Förbättra samarbetet mellan de beslutsfattande organen och genomförandeorganen, t.ex. genom att återinrätta 
samordningskommittén. 


