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Initiativet vedrørende EU's ekspertisecentre: dette lovende initiativ til tackling 
af sikkerhedstrusler bør plejes omhyggeligt 
 
Initiativet vedrørende ekspertisecentre omfatter etablering af regionale platforme i forskellige dele af 
verden og har til formål at begrænse kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) risici. Det er 
den største enkeltforanstaltning i det langsigtede element i stabilitetsinstrumentet og fik tildelt 
100 millioner euro i perioden 2010-2013. 
 
I sin særberetning, der offentliggøres i dag, ser Den Europæiske Revisionsret generelt positivt på det bidrag, 
som disse ekspertisecentre kan yde for at begrænse CBRN-risici. 
 
"Initiativer af denne type har særlig betydning lige nu på grund af det stigende antal terrortrusler og den 
spændte politiske situation mange steder i verden. De danner rammerne for et tæt samarbejde, som det for 
nylig kunne ses under Ebolakrisen i Vestafrika. Da partnerne i initiativet ofte står over for vanskelige 
udfordringer, er det helt afgørende at fastholde deres tillid og engagement. Kommissionen bør fordele 
ressourcerne omhyggeligt, så initiativet får maksimal effekt", udtaler Karel Pinxten, det medlem af 
Revisionsretten, som er ansvarligt for denne beretning. 
 
Initiativet er i overensstemmelse med de prioriteter, der er fastsat i den europæiske sikkerhedsstrategi og den 
europæiske strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben. Det involverer alle interessenterne i 
partnerlandene og øger derved mulighederne for, at de foranstaltninger, der iværksættes, bliver bæredygtige. 
 
Initiativets organisationsstruktur er kompleks, men generelt passende. I initiativets indledende fase bidrog 
denne kompleksitet dog til at forsinke igangsættelsen af projekterne. Det gik langsomt med at få nogle af de 
centrale elementer på plads, f.eks. "behovsvurderingerne".  
 
Anbefalingerne fra beretningen har til formål at sikre, at midlerne anvendes, hvor det er mest relevant for EU's 
sikkerhed, og at samarbejdet og overvågningen forbedres, særlig på lokalt plan. 
 
Ekspertisecentrene, der omfatter partnerlandene i regionerne, støttes af regionale sekretariater placeret i 
Algier, Amman, Manila, Nairobi, Rabat og Tbilisi. 
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Bemærkninger til redaktører 
 
Den Europæiske Revisionsrets (Revisionsrettens) særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne 
af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. Denne særberetning 
(17/2014) har titlen "Kan initiativet vedrørende EU's ekspertisecentre bidrage effektivt til at begrænse kemiske, 
biologiske, radiologiske og nukleare risici fra lande uden for EU?" 
 
De vigtigste mål for initiativet vedrørende EU's CBRN-ekspertisecentre er at styrke de ansvarlige myndigheders nationale 
og regionale kapacitet og deres administrative infrastrukturer på lang sigt og at støtte og styrke reaktionskapaciteten på 
kort sigt. Ekspertisecentrene, der er oprettet i syv forskellige regioner i verden, støttes af regionale sekretariater 
beliggende i et af partnerlandene i den pågældende region.  
 
Rettens revisorer vurderede, om: 
• initiativet byggede på en grundig analyse af situationen før 2010 
• initiativets organisationsstruktur var egnet til at tage de identificerede udfordringer op 
• der var indført et passende forvaltningssystem, og om det var operationelt. 
 
EU-revisorernes konstateringer er generelt positive. Konceptet bag initiativet byggede på en grundig analyse og fremmer 
samarbejde og ejerskab i regionerne. Initiativets organisationsstruktur er generelt tilfredsstillende, men er temmelig 
kompleks på grund af antallet af involverede organisationer. 
 
Der var oprettet forvaltningssystemer, men der opstod en række vanskeligheder, navnlig i den første tid. Det tog længere 
tid end forventet at opbygge strukturer i partnerlandene, hvilket navnlig skyldtes initiativets iboende kompleksitet. 
Elementer som f.eks. behovsvurderinger indgik i gennemførelsesplanen, men de var væsentligt forsinkede. Derfor blev der 
igangsat projekter, før behovene var vurderet, og de nationale handlingsplaner var udarbejdet. 
 
I begyndelsen blev bottom-up-tilgangen, hvor partnerlandene skulle tage initiativet til projekterne, ikke altid fulgt. Her er 
der sket fremskridt, men man skal passe på ikke at ødelægge partnerlandenes ejerskab til projekterne og dermed skade 
udviklingen af initiativet. Hvis partnerlandene i højere grad blev involveret i gennemførelsen af projekterne, ville det også 
bidrage til dette ejerskab og generelt til bæredygtigheden af de aktiviteter, der gennemføres. 
 
Med hensyn til den støtte, der blev ydet på lokalt niveau, bemærkede revisorerne, at der var behov for større teknisk 
kapacitet og inddragelse af de ansatte i den lokale delegation. 
 
Beretningen kommer med følgende anbefalinger: 
 
Med hensyn til initiativets nuværende struktur bør EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen: 
• for at få det størst mulige direkte udbytte koncentrere EU's finansiering på de områder, der er af størst relevans for 
EU's sikkerhed 
• øge kapaciteten i de regionale sekretariater ved at tilføje teknisk ekspertise 
• styrke EU-delegationernes rolle, navnlig i de lande, hvor der er oprettet et regionalt sekretariat. 
 
Hvad angår projekternes forvaltning, bør Kommissionen: 
• træffe foranstaltninger med henblik på at inddrage partnerlandene, ikke kun i forbindelse med igangsætningen af 
projekterne, men også i gennemførelsen af dem. Det vil give dem større ejerskab til foranstaltningerne og sikre deres 
bæredygtighed 
• fortsætte bestræbelserne på at forbedre procedurerne for at forkorte perioden fra projektforslag til 
projektgennemførelse 
• forbedre samarbejdet mellem beslutningsorganerne og gennemførelsesorganerne, f.eks. ved at genoplive 
Koordinationsudvalget. 


