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ES kompetencijos centrų iniciatyva: ši perspektyvi iniciatyva, skirta kovoti su 
grėsmėmis saugai, turėtų būti kruopščiai puoselėjama 
 
Vykdant kompetencijos centrų iniciatyvą skirtinguose pasaulio regionuose kuriamos regioninės 
platformos, skirtos cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir branduolinėmis (ChBRB) grėsmėms 
pašalinti. Iniciatyva, kuriai 2010–2013 m. laikotarpiu buvo skirtas 100 milijonų eurų biudžetas, yra 
didžiausios apimties Stabilumo priemonės ilgalaikio komponento priemonė. 
 
Savo šiandien paskelbtoje specialiojoje ataskaitoje Europos Audito Rūmai iš esmės teigiamai vertina šių 
kompetencijos centrų indėlį mažinant ChBRB grėsmes. 
 
„Šiuo metu tokio pobūdžio iniciatyvos yra ypač reikšmingos dėl didėjančios terorizmo grėsmės ir visame pasaulyje 
susiklosčiusios įtemptos politinės situacijos. Jos suteikia glaudaus bendradarbiavimo pagrindą, kaip neseniai buvo 
pademonstruota Ebolos viruso sukeltos krizės Vakarų Afrikoje metu. Kadangi šios iniciatyvos partneriai dažnai 
susiduria su dideliais sunkumais, vienas pagrindinių uždavinių – išlaikyti jų pasitikėjimą ir įsipareigojimus. Komisija, 
siekdama kiek įmanoma labiau padidinti iniciatyvos poveikį, turėtų rūpestingai paskirstyti savo išteklius“, – pareiškė 
už šią ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Karel Pinxten. 
 
Iniciatyva atitinka Europos saugumo strategijoje ir Europos kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijoje 
nustatytus prioritetus. Joje numatytas visų suinteresuotųjų šalių šalyse partnerėse dalyvavimas, todėl išauga 
vykdomų veiksmų tvarumo galimybės. 
 
Organizacinė iniciatyvos sąranga yra sudėtinga, tačiau iš esmės tinkama. Tačiau dėl šio sudėtingumo iniciatyvos 
įgyvendinimo pradžioje buvo vėluojama pradėti vykdyti projektus. Kai kurių pagrindinių įgyvendinimo plane 
nustatytų elementų, kaip antai „poreikių vertinimo“, įgyvendinimas buvo vangus. 
 
Šioje ataskaitoje pateiktų rekomendacijų paskirtis – užtikrinti, kad lėšos būtų paskirstytos labiausiai su ES saugumu 
susijusiose srityse ir kad būtų pagerintas bendradarbiavimas ir priežiūra, ypač vietos lygmeniu. 
 
Kompetencijos centrams savo veiklą padeda vykdyti regioniniai sekretoriatai, kuriuos sudaro regionuose esančių 
šalių partnerių atstovai. Jie įsikūrę šiuose miestuose: Alžyre, Amane, Maniloje, Nairobyje, Rabate ir Tbilisyje. 
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Pastabos leidėjams 
 
Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su 
konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus. Ši specialioji ataskaita (Nr. 17/2014) pavadinta „Ar gali 
ES kompetencijos centrų iniciatyva veiksmingai prisidėti prie cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių grėsmių, 
kylančių už ES ribų, sumažinimo?“ 
 
Pagrindiniai ES CBRN kompetencijos centrų iniciatyvos tikslai – sustiprinti ilgalaikius nacionalinius ir regioninius atsakingų 
institucijų ir jų administracinės infrastruktūros pajėgumus bei paremti ir sustiprinti trumpalaikius reagavimo pajėgumus. 
Septyniuose skirtinguose pasaulio regionuose įsteigtiems kompetencijos centrams veiklą vykdyti padeda vienoje iš regiono 
šalių partnerių įsteigti regioniniai sekretoriatai. 
 
ES auditoriai vertino: 
• Ar iniciatyva buvo pagrįsta patikima iki 2010 m. buvusios padėties analize? 
• Ar iniciatyvos organizacinė sandara buvo tinkama nustatytoms problemos išspręsti? 
• Ar buvo įdiegta tinkama valdymo sistema ir ar ji veikė? 
 
ES auditorių nustatyti faktai iš esmės yra teigiami. Iniciatyvos koncepcija buvo pagrįsta patikima analize ir skatino 
bendradarbiavimą regionuose bei politinės atsakomybės prisiėmimą. Organizacinės struktūros iš esmės yra tinkamos, 
tačiau jos gana sudėtingos, kadangi iniciatyvą vykdant dalyvauja daug skirtingų organizacijų. 
 
Valdymo sistemos įdiegtos, tačiau buvo susidurta su keletu sunkumų, ypač pirmosiomis iniciatyvos vykdymo dienomis. 
Daugiausia dėl sudėtingo iniciatyvos pobūdžio struktūrų diegimas šalyse partnerėse užtruko ilgiau nei numatyta. Nors 
įgyvendinimo plane tokie elementai kaip poreikių įvertinimas buvo numatyti, buvo labai vėluojama juos atlikti. Todėl 
projektai buvo pradėti vykdyti prieš įvertinant poreikius ir parengiant nacionalinius veiksmų planus. 
 
Pačioje pradžioje ne visada būdavo laikomasi metodo „iš apačios į viršų“, kurį taikant šalys partnerės inicijuodavo 
projektus. Nors šiuo požiūriu buvo padaryta pažanga, reikėtų nepaprastai kruopščiai užtikrinti, kad nekiltų rizika šalių 
partnerių prisiimtai atsakomybei už projektus ir tokiu būdu neužkirsti kelio iniciatyvos plėtotei. Prie šios atsakomybės ir 
bendro vykdomos veiklos tvarumo taip pat prisidėtų didesnis šalių partnerių aktyvumas įgyvendinant projektus. 
 
Kiek tai susiję su vietos lygmeniu teikiama parama, auditoriai pažymėjo, kad vietos delegacijos darbuotojams, kurių 
aktyvumas turėtų būti didesnis, reikėtų turėti daugiau techninių pajėgumų. 
 
Ataskaitoje pateiktos šios rekomendacijos: 
 
Dėl dabartinės iniciatyvos struktūros EIVT ir Komisija turėtų: 
• sutelkti ES lėšas ES saugumui aktualiausiose srityse, kad būtų gauta daugiausia tiesioginės naudos; 
• padidinti regioninių sekretoriatų gebėjimus jiems suteikiant daugiau techninių žinių; 
• sustiprinti ES delegacijų vaidmenį visų pirma tose šalyse, kuriose yra įsteigtas regioninis sekretoriatas. 
 
Dėl projektų valdymo Komisija turėtų: 
• imtis priemonių, skirtų įtraukti šalis partneres ne tik į projektų inicijavimo, bet ir į jų įgyvendinimo procesus. Tai padidintų 
jų atsakomybę už vykdomas priemones ir užtikrintų jų tvarumą; 
• ir toliau dėti pastangas siekiant pagerinti procedūras, skirtas sumažinti atotrūkį tarp projekto pasiūlymo pateikimo ir 
projekto įgyvendinimo; 
• pagerinti sprendimus priimančių ir įgyvendinančių įstaigų bendradarbiavimą, pavyzdžiui, atkūrus koordinavimo komitetą. 


