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EU:n osaamiskeskusaloite on lupaava väline turvallisuusuhkiin puuttumiseen: 
aloitteen edistämiseen olisi panostettava  
 
Osaamiskeskusaloitteen yhteydessä tarkoituksena on perustaa eri puolille maailmaa alueellisia foorumeja, 
joiden avulla puututaan kemiallisiin, biologisiin, säteily- ja ydinaineisiin (CBRN) liittyviin riskeihin. 
Osaamiskeskusaloite on suurin yksittäinen vakautusvälineen pitkän aikavälin osa-alueeseen kuuluva 
toimenpide. Aloitteen määrärahat kaudelle 2010–2013 olivat 100 miljoonaa euroa. 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin suhtautuu tänään julkaisemassaan erityiskertomuksessa yleisesti ottaen 
myönteisesti siihen, kuinka osaamiskeskusaloitteet voivat lieventää CBRN-riskejä. 
 
”Tämäntyyppisten aloitteiden merkitys on näinä aikoina suuri, sillä terrorismin uhka on kasvanut ja poliittisia 
jännitteitä ilmenee enenevässä määrin ympäri maailmaa. Aloitteet tarjoavat puitteet tiiviille yhteistyölle, kuten 
voitiin havaita Länsi-Afrikassa hiljattain puhjenneen Ebola-kriisin yhteydessä. Aloitteeseen osallistuvat 
yhteistyökumppanit ovat usein hankalien haasteiden edessä, joten heidän luottamuksensa ja sitoumuksensa 
säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Komission olisi jaettava resurssinsa huolellisesti, jotta aloitteen vaikutus 
olisi mahdollisimman suuri”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Karel Pinxten. 
 
Osaamiskeskusaloite vastaa Euroopan turvallisuusstrategiaan ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä 
koskevaan EU:n strategiaan sisältyviä tavoitteita. Aloitteen yhteydessä toimiin osallistuvat kaikki sidosryhmät 
kumppanimaissa, mikä edistää toteutettavien toimien kestävyysnäkymiä.  
 
Aloitteen organisatorinen rakenne on monimutkainen mutta yleisesti ottaen asianmukainen. Rakenteen 
monimutkaisuus viivästytti kuitenkin osaltaan aloitteen käynnistämistä, mikä haittasi hankkeiden saattamista 
toimintavalmiuteen. Osa täytäntöönpanosuunnitelman keskeisistä osatekijöistä, kuten tarpeidenarviointi, 
käynnistyi hitaasti.  
 
Kertomuksessa esitettävien suositusten tarkoituksena on varmistaa, että varat ohjataan sinne, missä ne palvelevat 
parhaiten EU:n turvallisuutta, ja että yhteistyötä sekä seurantaa parannetaan erityisesti paikallistasolla.  
 
Osaamiskeskuksiin osallistuvat asianomaisilla alueilla sijaitsevat kumppanimaat. Keskuksia tukevat alueelliset 
sihteeristöt. Ne sijaitsevat seuraavissa paikoissa: Alger, Amman, Manila, Nairobi, Rabat ja Tbilisi. 
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Toimittajille tiedoksi: 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai 
hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset. Erityiskertomuksen (nro 17/2014) otsikkona on ”Voidaanko EU:n 
osaamiskeskusaloitteen avulla lieventää vaikuttavalla tavalla EU:n ulkopuolelta aiheutuvia kemiallisia, biologisia, säteily- 
ja ydinriskejä?”. 
 
EU:n CBRN-osaamiskeskusaloitteen päätavoitteena on lujittaa toimista vastaavien viranomaisten ja hallintorakenteiden 
kansallisia ja alueellisia valmiuksia pitkällä aikavälillä sekä tukea ja vahvistaa lyhyen aikavälin toimintavalmiuksia. 
Osaamiskeskuksia on perustettu seitsemälle eri alueelle eri puolilla maailmaa. Niitä tukevat alueelliset sihteeristöt, jotka on 
sijoitettu yhteen kumppanimaahan kullakin alueella.  
 
EU:n tarkastajat arvioivat, 
• pohjautuuko aloite perusteelliseen analyysiin ennen vuotta 2010 vallinneesta tilanteesta 
• kyetäänkö aloitteen organisatorisen rakenteen avulla vastaamaan yksilöityihin haasteisiin 
• onko käytössä asianmukainen hallintojärjestelmä, ja onko se toiminnassa. 
 
EU:n tarkastajien havainnot olivat yleisesti ottaen myönteisiä. Aloitteen peruslähtökohtana on perusteellinen analyysi, ja sen 
avulla edistetään yhteistyötä ja aloitteeseen sitoutumista asianomaisilla alueilla. Aloitteen organisatorinen rakenne on 
yleisesti ottaen tyydyttävä. Rakenne on kuitenkin melko monitahoinen, koska toimiin osallistuu useita erilaisia 
organisaatioita.  
 
Aloitteen yhteydessä on perustettu hallintojärjestelmiä, mutta etenkin aloitteen alkuvaiheessa oli havaittavissa tiettyjä 
vaikeuksia. Rakenteiden perustaminen kumppanimaihin kesti odotettua pidempään. Tämä johtui ensisijaisesti aloitteen 
monimutkaisuudesta. Täytäntöönpanosuunnitelmaan sisältyi esimerkiksi tarpeidenarviointi, mutta tämäntyyppisten osa-
alueiden täytäntöönpano viivästyi huomattavasti. Viipeiden seurauksena hankkeita käynnistettiin ennen tarpeidenarviointia 
ja kansallisten toimintasuunnitelmien laadintaa. 
 
Aloitteen alkuvaiheessa ei aina noudatettu alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa, jonka yhteydessä hankkeiden 
käynnistämisestä vastaavat kumppanimaat. Tältä osin on tapahtunut edistystä, mutta on kiinnitettävä erittäin suurta 
huomiota siihen, ettei kumppanimaiden sitoutumista hankkeisiin ja samalla aloitteen kehittämistä vaaranneta. Jos 
kumppanimaat osallistuisivat tiiviimmin hankkeiden toteuttamiseen, hankkeisiin myös sitouduttaisiin paremmin, mikä 
puolestaan edistäisi toteutettavien toimien yleistä kestävyyttä.  
 
Paikallistasolla annettavan tuen osalta tarkastajat havaitsivat, että paikallisen edustuston henkilöstön teknisiä valmiuksia ja 
sitoutumista oli tarpeen lisätä.  
 
Tilintarkastustuomioistuin esittää seuraavat suositukset: 
 
Aloitteen nykyisen rakenteen osalta Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission olisi 
• keskitettävä EU:n rahoitus EU:n turvallisuuden kannalta merkityksellisimmille alueille, jotta toimista saadaan suorin 
mahdollinen hyöty 
• parannettava alueellisten sihteeristöjen valmiuksia lisäämällä teknistä asiantuntemusta 
• laajennettava EU:n edustustojen roolia etenkin maissa, joihin on perustettu alueellisia sihteeristöjä. 
 
Hankkeiden hallinnoinnin osalta komission olisi 
• ryhdyttävä toimenpiteisiin, joiden avulla kumppanimaita saataisiin hankkeiden käynnistämisen lisäksi mukaan myös niiden 
täytäntöönpanoon; tämä lisäisi kumppanimaiden sitoutumista toimenpiteisiin ja varmistaisi niiden kestävyyden 
• pyrittävä edelleen parantamaan menettelyjä, jotta hanke-ehdotusten esittämisen ja hanketäytäntöönpanon väliin jäävää 
aikaa kyettäisiin lyhentämään 
• parannettava päätöksenteko- ja täytäntöönpanoelinten välistä yhteistyötä esimerkiksi käynnistämällä 
koordinointikomitean toiminta uudelleen. 


