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Inicijativa za centre izvrsnosti EU-a: ovu obećavajuću inicijativu za suzbijanje 
sigurnosnih prijetnji trebalo bi brižljivo njegovati 
 
Inicijativa za centre izvrsnosti odnosi se na uspostavu regionalnih platformi u različitim svjetskim 
regijama s ciljem suzbijanja kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih (KBNR) opasnosti. Riječ je o 
najvećoj jedinstvenoj mjeri u sklopu dugoročne sastavnice Instrumenta za stabilnost, za koju je za 
razdoblje 2010. – 2013. izdvojen iznos od 100 milijuna eura. 
 
U svojem danas objavljenom tematskom izvješću Europski revizorski sud općenito se pozitivno izjasnio o 
doprinosu koji ovi centri izvrsnosti mogu dati kako bi se smanjile opasnosti KBRN-a. 
 
„Inicijative ove vrste posebno su važne u današnjem trenutku zbog povećanog broja terorističkih prijetnji i 
brojnih političkih napetosti diljem svijeta. Ovim se inicijativama pruža okvir za blisku suradnju, kao što se 
nedavno pokazalo tijekom krize uzrokovane ebolom u zapadnoj Africi. Budući da se partneri u ovoj inicijativi 
često suočavaju s teškim izazovima, očuvanje njihova povjerenja i predanosti ima ključnu važnost. Kako bi se 
postigao najveći mogući učinak inicijative, Komisija bi trebala pažljivo rasporediti svoje resurse”, izjavio je 
gospodin Karel Pinxten, član Suda zadužen za ovo izvješće. 
 
Ova je inicijativa sukladna prioritetima koji su utvrđeni u Europskoj sigurnosnoj strategiji i Strategiji EU-a 
protiv širenja oružja za masovno uništenje. Ona omogućuje sudjelovanje svih dionika iz partnerskih zemalja 
te time povećava izglede za održivost poduzetih mjera. 
 
Njezin je organizacijski ustroj složen, no općenito prikladan. No, na početku inicijative ta je složenost 
doprinijela kašnjenju u pokretanju projekata. Bilo je potrebno mnogo vremena kako bi se započelo s nekima 
od ključnih sastavnica plana provedbe kao što su „procjene potreba”.  
 
Preporukama koje su iznesene u izvješću nastoji se osigurati da se sredstva dodjeljuju u područjima koja su 
najvažnija za sigurnost EU-a te da se poboljšaju suradnja i praćenje, posebice na lokalnoj razini. 
 
Centre izvrsnosti čine partnerske zemlje u regijama, a njihov rad podupiru regionalna 
tajništva u sljedećim gradovima: Alžir, Amman, Manila, Nairobi, Rabat i Tbilisi. 
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Napomena za urednike: 

Europski revizorski sud (Sud) tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati 
odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema u vezi s upravljanjem. Ovo tematsko izvješće 
(17/2014) nosi naslov „Može li inicijativa za centre izvrsnosti EU-a djelotvorno pridonijeti smanjenju kemijskih, 
bioloških, radioloških i nuklearnih opasnosti koje dolaze iz područja izvan EU-a?” 
 
Glavni su ciljevi inicijative za centre izvrsnosti EU-a na području KBRN-a sljedeći: jačanje dugoročne nacionalne i 
regionalne sposobnosti odgovornih vlasti i administrativne infrastrukture te podupiranje i osnaživanje kratkoročne 
sposobnosti odgovora. Centri izvrsnosti uspostavljeni su u sedam svjetskih regija i njihov rad podupiru regionalna 
tajništva sa sjedištem u nekoj od partnerskih zemalja u regiji.  
 
Revizori EU-a ocijenili su sljedeće: 
• temelji li se inicijativa na pouzdanoj analizi situacije koja je prethodila 2010. godini 
• je li organizacijski ustroj inicijative prikladan za suočavanje s utvrđenim izazovima 
• je li uspostavljen prikladan sustav upravljanja i je li njegova primjena započela. 
 
Nalazi revizora EU-a općenito su povoljni. Koncept na kojem se inicijativa zasniva temeljio se na pouzdanoj analizi te 
se njime potiče suradnja i vlasništvo u regijama. Organizacijske strukture općenito su zadovoljavajuće, no prilično su 
složene zbog brojnosti i raznolikosti uključenih organizacija. 
 
Sustavi upravljanja su uspostavljeni, no došlo je do niza poteškoća, osobito na početku provedbe inicijative. Vrijeme 
potrebno za uspostavu struktura u partnerskim zemljama bilo je dulje od očekivanoga, najvećim dijelom zbog 
inherentne složenosti inicijative. Iako su planom provedbe bile predviđene sastavnice poput procjena potreba, njihova 
je izrada znatno kasnila. To je dovelo do toga da su projekti započeli prije dovršetka procjena potreba i izrade 
nacionalnih planova djelovanja. 
 
Na početku provedbe inicijative nije uvijek poštovan pristup „odozdo prema gore”, prema kojem se u ulozi pokretača 
projekata nalaze partnerske zemlje. Iako je u tom pogledu ostvaren napredak, potrebno je uložiti veliki napor kako se 
ne bi ugrozilo vlasništvo partnerskih zemalja nad projektima te time omeo razvoj inicijative. Veća uključenost 
partnerskih zemalja u provedbu projekata doprinijela bi vlasništvu nad poduzetim aktivnostima i njihovoj održivosti.  
 
Kad je riječ o podršci na lokalnoj razini, revizori su uočili da postoji potreba za većim tehničkim kapacitetom i 
uključenošću lokalnog osoblja delegacija. 
 
U izvješću su iznesene sljedeće preporuke: 
 
Uzimajući u obzir postojeću strukturu inicijative ESVD i Komisija trebali bi: 
• usredotočiti sredstva EU-a na područja koja su najvažnija za sigurnost EU-a kako bi se ostvarila najveća izravna korist 
• povećati kapacitete regionalnih tajništva tako što će povećati njihovo tehničko stručno znanje 
• povećati ulogu delegacija EU-a, posebice u zemljama u kojima je uspostavljeno regionalno tajništvo. 
 
Kad je riječ o upravljanju projektima, Komisija bi trebala: 
• poduzeti mjere kako bi partnerske zemlje osim u pokretanje projekata uključila i u njihovu provedbu. To bi povećalo 
vlasništvo nad mjerama i osiguralo njihovu održivost 
• nastaviti se zalagati za poboljšanje postupaka kako bi se smanjila vremenska razlika između projektnih prijedloga i 
provedbe projekta 
• poboljšati suradnju između tijela koja donose odluke i provedbenih tijela, primjerice ponovnom uspostavom 
koordinacijskog odbora. 

 


