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Keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude alaste ELi 
tippkeskuste algatus: ohtude vähendamiseks mõeldud paljulubav algatus 
vajab tähelepanelikku arendamist 
 
Tippkeskused kujutavad endast maailma eri piirkondades loodud piirkondlikke platvorme, mille eesmärk 
on tegeleda keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaalaste (KBRT) ohtudega. Tegu on 
stabiliseerimise rahastamisvahendi pikaajalise komponendi kõige kaalukama meetmega, millele 
ajavahemikuks 2007–2013 eraldati 100 miljonit eurot. 
 
Täna avaldatud eriaruandes on kontrollikoda üldiselt positiivne ja järeldab, et tippkeskused võivad kaasa aidata KBRT 
ohtude vähendamisele. 
 
Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Karel Pinxteni ütles: „Sellist liiki algatustel on eriline tähtsus tänases 
poliitilises olukorras, mida iseloomustab terrorismiohu suurenemine ja suur hulk poliitilisi pingekoldeid kogu 
maailmas. Keskused moodustavad tihedaks koostööks vajaliku raamistiku, millest andis tunnistust ka hiljutine Lääne-
Aafrika EBOLA kriis. Algatuse partnerid seisavad tihti silmitsi raskete probleemidega, mistõttu on esmatähtis säilitada 
nende usaldus ja pühendumus. Algatuse mõju maksimeerimiseks peab komisjon oma ressursse täpselt jaotama. 
Algatuse mõju maksimeerimiseks peab komisjon oma ressursse kaalutletult jaotama.” 
 
Algatus on kooskõlas Euroopa julgeolekustrateegias ning massihävitusrelvade leviku vastases ELi strateegias 
määratletud prioriteetidega. Algatusega hõlmatakse partnerriikide kõik sidusrühmad, mis aitab kaasa tegevuse 
jätkusuutlikkuse suurendamisele. 
 
Algatuse organisatsiooniline ülesehitus on selle komplekssusest hoolimata üldiselt asjakohane. Keeruline ülesehitus 
oli ka üks põhjus, mis tekitas algatuse algetapis viivitusi projektide käivitamisel. Rakendusplaani mõningaid 
põhielemente, nagu vajaduste hindamist, ei suudetud kohe kavandatud tempos käivitada. 
 
Aruande soovituste eesmärk on tagada ELi vahendite suunamine ELi julgeoleku seisukohast kõige olulisematesse 
valdkondadesse, ning parandada koostööd ja järelevalvet eelkõige kohalikul tasandil. 
 
Piirkondade partnerriikidest koosnevaid tippkeskuseid toetavad piirkondlikud sekretariaadid, mis asuvad järgnevates 
asukohtades: Alžiir, Amman, Manila, Nairobi, Rabat ja Tbilisi. 
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Toimetajatele: 
 
Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või 
juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. Käesolev eriaruanne (nr 17/2014) kannab nimetust „Kas ELi tippkeskuste 
algatus võib aidata vähendada väljastpoolt ELi lähtuvaid keemilisi, bioloogilisi, kiirgus- ja tuumaohte?” 
 
ELi KBRT valdkonna tippkeskuste algatuse peamised eesmärgid on riikide ja piirkondade vastutavate ametkondade 
pikaajalise võimekuse ja halduse infrastruktuuri tugevdamine ning lühiajalise reageerimisvõimekuse toetamine ja 
tugevdamine. Maailma seitsmes piirkonnas loodud tippkeskusi toetavad iga piirkonna ühes partnerriigis asuvad 
piirkondlikud sekretariaadid.  
 
ELi audiitorid hindasid, kas: 
• algatus põhineb enne 2010. aastat valitsenud olukorra põhjalikul analüüsil; 
• algatuse organisatsiooniline ülesehitus on määratletud ülesannete lahendamiseks asjakohane; 
• on loodud asjakohane juhtimissüsteem ja kas see töötab. 
 
ELi audiitorite tehtud leiud on üldiselt positiivsed. Algatus põhineb olukorra põhjalikul analüüsil ning edendab piirkondade 
vahelist koostööd ja isevastutust. Algatuse organisatsiooniline ülesehitus on üldiselt rahuldav, ent sellegipoolest küllaltki 
keeruline, kuna selles osaleb palju organisatsioone. 
 
Juhtimissüsteemid on loodud, ent eelkõige algatuse algusetapis oldi silmitsi mitmete raskustega. Eelkõige algatuse 
komplekssusest tulenevalt võttis partnerriikides struktuuride loomine kavandatust kauem aega. Rakendusplaanis ette 
nähtud elementide (nt vajaduste hindamiste) loomine võttis kavandatust palju kauem aega. Seetõttu alustati projekte 
enne vajaduste hindamist ning riiklike tegevuskavade koostamist. 
 
Alguses ei lähtutud alati alt üles lähenemisviisist, mille raames on projektide algatajateks partnerriigid. Tehtud on küll 
edusamme, ent suurt tähelepanu tuleb pöörata sellele, et vältida samme, mis võiksid vähendada partnerriikide 
isevastutust ja seega kahjustada algatuse edasist arengut. Partnerriikide parem kaasamine projektide elluviimisse 
suurendaks isevastutust ja aitaks kaasa tegevuse jätkusuutlikkuse parandamisele.  
 
Kohaliku tasandi tuge uurides leidsid audiitorid, et vajatakse paremat tehnilist võimekust ja kohapealse delegatsiooni 
töötajate paremat kaasamist. 
 
Aruandes antakse järgmised soovitused: 
 
Algatuse praeguse struktuuri parandamiseks peaksid Euroopa välisteenistus ja komisjon: 
• kõige otsesema kasu saamiseks suunama ELi eraldatud rahastamise ELi julgeoleku seisukohast kõige olulisematesse 
valdkondadesse; 
• suurendama tehniliste teadmiste andmise teel piirkondlike sekretariaatide suutlikkust; 
• suurendama ELi delegatsioonide rolli – eelkõige neis riikides, kus on loodud piirkondlikud sekretariaadid. 
 
Projektide juhtimise parandamiseks peaks komisjon: 
• võtma meetmeid partnerriikide kaasamiseks mitte üksnes projektide algatamisetapis, vaid ka nende elluviimisel. See 
suurendaks partnerriikide isevastutust ja meetmete jätkusuutlikkust; 
• jätkama menetluste arendamist eesmärgiga lühendada projektiettepaneku etapist kuni projekti elluviimiseni kuluvat 
aega; 
• parandama otsustavate ja rakendusorganisatsioonide vahelist koostööd (nt taas kokku kutsuma 
koordinatsiooninõukogu). 


