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Inițiativa privind centrele de excelență ale UE: această inițiativă promițătoare lansată 
pentru a aborda amenințările la adresa securității ar trebui să beneficieze de o atenție 
deosebită 
 
Inițiativa privind centrele de excelență oferă posibilitatea creării unor platforme regionale în diferite zone din 
lume cu scopul de a aborda riscurile chimice, biologice, radioactive și nucleare (CBRN). În cadrul componentei pe 
termen lung a Instrumentului de stabilitate, această inițiativă este cea mai importantă măsură, beneficiind de un 
buget de 100 de milioane de euro pentru perioada 2010-2013. 
 
În raportul său special publicat astăzi, Curtea de Conturi Europeană exprimă un punct de vedere în general pozitiv cu 
privire la contribuția acestor centre de excelență la atenuarea riscurilor CBRN. 
 
„Acest tip de inițiative au o semnificație specială în perioada actuală, în contextul intensificării amenințărilor teroriste 
și al creșterii numărului situațiilor politice tensionate în lume. Ele furnizează cadrul necesar unei cooperări apropiate, 
după cum a dovedit-o recent criza EBOLA din Africa de Vest. Întrucât partenerii inițiativei se confruntă adeseori cu 
provocări dificile, menținerea încrederii lor și a angajamentelor asumate reprezintă un element-cheie. Comisia ar 
trebui să își distribuie resursele cu atenție, pentru a maximiza impactul inițiativei”, a afirmat domnul Karel Pinxten, 
membrul Curții responsabil de raport. 
 
Inițiativa urmează direcția stabilită de Strategia europeană de securitate și de Strategia UE împotriva proliferării 
armelor de distrugere în masă. Ea prevede implicarea tuturor părților interesate din țările partenere, ceea ce 
ameliorează perspectivele de sustenabilitate ale acțiunilor întreprinse. 
 
Structura organizațională a inițiativei este complexă, dar, în general, adecvată. Totuși, această complexitate a 
contribuit la întârzierile înregistrate la începutul inițiativei în legătură cu pregătirea și derularea proiectelor. Unele 
dintre elementele de bază ale planului de implementare, precum evaluarea nevoilor, au demarat lent. 
 
Recomandările formulate în raport vizează să asigure faptul că fondurile sunt alocate pentru ac țiunile care prezintă 
cea mai mare relevanță pentru securitatea UE și că procedurile de cooperare și de monitorizare sunt îmbunătățite în 
special la nivel local. 

Centrele de excelență, formate din țările partenere din diferite regiuni, sunt asistate de secretariate regionale situate 
în Alger, Amman, Manila, Nairobi, Rabat și Tbilisi. 
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Note către editori: 
 
Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri 
selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. Acest raport 
special (nr. 17/2014) se intitulează „Poate Inițiativa privind centrele de excelență ale UE să contribuie în mod eficace la 
atenuarea riscurilor chimice, biologice, radioactive și nucleare din afara UE?” 
 
Principalele obiective ale Inițiativei privind centrele de excelență CBRN ale UE sunt: consolidarea capacităților naționale și 
regionale pe termen lung ale autorităților responsabile și consolidarea infrastructurii lor administrative, precum și 
sprijinirea și întărirea capacităților de răspuns pe termen scurt. Centrele de excelență, instituite în șapte regiuni diferite 
din lume, sunt asistate de secretariate regionale care își au sediul în una dintre țările partenere dintr-o regiune. 
 
Curtea a analizat dacă: 
• inițiativa se bazează pe o analiză aprofundată a situației anterioare anului 2010; 
• structura organizațională a inițiativei este adecvată pentru a face față provocărilor identificate; 
• există un sistem de gestionare adecvat și dacă acesta este funcțional. 
 
Constatările Curții sunt în general pozitive. Conceptul inițiativei se baza pe o analiză aprofundată și încurajează cooperarea 
și participarea partenerilor la nivelul regiunilor. Structurile organizaționale sunt, în general, adecvate, însă foarte 
complexe, dat fiind numărul diferitelor organizații implicate. 
 
S-au creat sisteme de gestionare, dar s-au întâmpinat mai multe dificultăți, în special în perioada imediat următoare 
demarării inițiativei. Crearea structurilor necesare în țările partenere a durat mai mult decât se preconizase, în special din 
cauza complexității inerente a inițiativei. Deși planul de implementare conținea elemente precum evaluarea nevoilor, 
punerea lor în practică a fost întârziată considerabil. În consecință, unele proiecte au fost lansate înainte de evaluarea 
nevoilor și de elaborarea planurilor de acțiune naționale. 
 
În perioada de început, nu s-a respectat întotdeauna abordarea de la bază către vârf, în cadrul căreia proiectele sunt 
inițiate de țările partenere. Deși acest aspect a fost îmbunătățit, el ar trebui să beneficieze în continuare de o atenție 
deosebită, pentru a nu se pune în pericol implicarea țărilor partenere în proiecte și pentru a nu se împiedica, astfel, 
dezvoltarea inițiativei. O participare mai mare a țărilor partenere în implementarea proiectelor ar contribui de asemenea 
la această implicare și la sustenabilitatea globală a activităților întreprinse. 
 
În ceea ce privește sprijinul la nivel local, auditorii Curții au constatat că erau necesare o mai mare capacitate tehnică și o 
mai mare implicare a personalului delegațiilor din țările în cauză. 
 
Raportul conține următoarele recomandări: 
 
Referitor la structura actuală a inițiativei, SEAE și Comisia ar trebui: 
• să concentreze finanțarea din partea UE în zonele cu cea mai mare relevanță pentru securitatea UE, pentru a obține 
beneficiul cel mai direct; 
• să crească capacitățile secretariatelor regionale prin punerea la dispoziție a unei expertize tehnice suplimentare; 
• să consolideze rolul delegațiilor UE, în special în țările în care a fost înființat un secretariat regional. 
 
Referitor la gestionarea proiectelor, Comisia ar trebui: 
• să ia măsuri pentru ca țările partenere să fie implicate și în implementarea proiectelor, nu numai în inițierea lor. În 
consecință, țările ar participa într-o măsură mai mare la aplicarea măsurilor, asigurându-se sustenabilitatea acestora; 
• să continue eforturile în direcția îmbunătățirii procedurilor, cu scopul de a reduce durata dintre etapa propunerii 
proiectelor și etapa implementării lor; 
• să îmbunătățească cooperarea dintre organismele decizionale și organismele responsabile de implementare, de exemplu 
prin reînființarea comitetului de coordonare. 


