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Iniciativa EU týkající se středisek excelence: tuto slibnou iniciativu pro řešení 
bezpečnostních hrozeb je třeba pečlivě rozvíjet  
 
Iniciativa týkající se středisek excelence souvisí s vytvořením regionálních platforem v různých regionech 
světa pro řešení chemických, biologických, radiologických a jaderných (CBRN) rizik. Jedná se o největší 
opatření v rámci dlouhodobé složky nástroje stability a v období 2010–2013 na ně bylo přiděleno 
100 milionů EUR.  
 
Účetní dvůr se ve své zvláštní zprávě, kterou dnes zveřejnil, vyjadřuje veskrze kladně k tomu, jak střediska excelence 
mohou přispět ke zmírnění rizik v oblasti CBRN.  
 
„Vzhledem k rostoucímu počtu teroristických hrozeb a napjaté politické situaci v řadě míst světa mají iniciativy tohoto 
typu v dnešní době obzvláštní význam. Poskytují rámec pro těsnou spolupráci, jak jsme se mohli nedávno přesvědčit 
během krize v souvislosti s výskytem eboly v západní Africe. Jelikož se partneři této iniciativy často potýkají se 
značnými problémy, je nanejvýš důležité udržet si jejich důvěru a odhodlání. Komise by měla své zdroje promyšleně 
rozdělovat tak, aby dopad této iniciativy maximalizovala,“ uvedl člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu 
Karel Pinxten. 
 
Iniciativa je v souladu s prioritami stanovenými v Evropské bezpečnostní strategii a strategii EU proti šíření zbraní 
hromadného ničení. Počítá se zapojením všech zainteresovaných stran v partnerských zemích, což zvyšuje vyhlídky 
na udržitelnost podniknutých opatření.  
 
Organizační struktura iniciativy je složitá, ale obecně vhodná. Tato složitost však byla jedním z důvodů, proč při 
zahájení iniciativy docházelo ke zpožděním s rozjezdem projektů. Některé klíčové prvky v prováděcím plánu, např. 
posouzení potřeb, se realizovaly jen velmi pomalu.  
 
Cílem doporučení předložených v této zprávě je zajistit, by se finanční prostředky přidělovaly tam, kde to je 
z hlediska bezpečnosti EU nejrelevantnější, a aby se zejména na místní úrovni zlepšila spolupráce a monitorování.  
 
Střediskům excelence, v nichž jsou zastoupeny partnerské země v regionu, pomáhají regionální sekretariáty 
v následujících lokalitách: Alžír, Ammán, Manila, Nairobi, Rabat a Tbilisi.  
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Poznámka pro redaktory 
 
Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů 
konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení. Zvláštní zpráva (č. 17/2014) má název „Může iniciativa 
EU týkající se středisek excelence účinně přispět k omezení chemických, biologických, radiologických a jaderných rizik 
pocházejících ze zemí mimo EU?“ 
 
Hlavními cíli středisek excelence EU v oblasti CBRN je posilovat dlouhodobou národní a regionální kapacitu odpovědných 
orgánů a jejich administrativní infrastrukturu a podporovat a posilovat krátkodobou kapacitu reagovat na vzniklé situace. 
Práci středisek excelence, zřízených v sedmi různých regionech světa, usnadňují regionální sekretariáty, umístěné v jedné 
z partnerských zemí daného regionu.  
 
Auditoři EU posuzovali, zda: 
• je iniciativa založena na důkladné analýze situace před rokem 2010, 
• je organizační uspořádání iniciativy vhodné pro řešení zjištěných výzev, 
• byl zaveden a funguje náležitý systém řízení. 
 
Zjištění auditorů EU jsou v zásadě pozitivní. Koncepce iniciativy byla založena na důkladné analýze a podporuje spolupráci 
a vlastnickou odpovědnost v regionech. Organizační struktury jsou obecně uspokojivé, ale vzhledem k počtu různých 
organizací, které se na nich podílejí, jsou také poměrně složité.  
 
Byly nastaveny monitorovací systémy, ale zejména v počáteční fázi iniciativy se objevila řada problémů. Nastavit příslušné 
struktury v partnerských zemích trvalo déle, než se čekalo, a to hlavně kvůli přirozené složitosti iniciativy. Přestože se 
v prováděcím plánu počítalo s takovými prvky, jako posouzení potřeb, jejich realizace se výrazně zpozdila. V důsledku toho 
byly projekty zahájeny ještě před posouzením potřeb a vytvořením národních akčních plánů. 
 
V počáteční fázi se ne vždy postupovalo podle přístupu zdola nahoru, kdy jsou projekty iniciovány partnerskými zeměmi. 
V tomto směru sice došlo k pokroku, ale je třeba velmi pečlivě dbát na to, aby nedocházelo k ohrožení vlastnické 
odpovědnosti partnerských zemí za projekty a tím ke zbrzdění iniciativy. K této vlastnické odpovědnosti a celkové 
udržitelnosti podniknutých opatření by přispělo rovněž větší zapojení partnerských zemí do realizace projektů.  
 
Pokud jde o podporu na místní úrovni, auditoři zjistili, že je potřeba zajistit větší technické kapacity a zapojení ze strany 
zaměstnanců místních delegací.  
 
Účetní dvůr ve zprávě předkládá následující doporučení: 
 
Pokud jde o strukturu iniciativy v současné podobě, ESVČ a Komise by měly: 
• soustředit financování EU do oblastí, kde to je z hlediska bezpečnosti EU nejrelevantnější, aby se přínosů dosáhlo co 
nejpřímější cestou, 
• zvýšit kapacity regionálních sekretariátů doplněním technických odborných znalostí, 
• zvýšit roli delegací EU, zejména v zemích, kde byl zřízen regionální sekretariát. 
 
Pokud jde o řízení projektů, Komise by měla: 
• přijmout opatření, jejichž cílem je zapojit partnerské země nejen do zahájení projektů, ale také do jejich provádění. To by 
zvýšilo vlastnickou odpovědnost za opatření a zajistilo jejich udržitelnost, 
• pokračovat v úsilí o zlepšování postupů s cílem snížit časovou prodlevu mezi navržením projektů a jejich realizací, 
• zlepšit spolupráci mezi rozhodovacími a prováděcími orgány, například obnovením činnosti koordinačního výboru. 
 


