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Pobuda za centre odličnosti EU: to obetavno pobudo, namenjeno 
obravnavanju tveganj za varnost, je treba pazljivo spodbujati 
 
Pobuda za centre odličnosti EU se nanaša na vzpostavitev regionalnih platform v različnih svetovnih 
regijah zaradi obravnavanja kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih (KBRJ) tveganj. Ta pobuda je 
največji posamezni ukrep dolgoročne komponente instrumenta za stabilnost. Za obdobje 2010–2013 ji je 
bilo dodeljenih 100 milijonov EUR. 
 
Evropsko računsko sodišče v danes objavljenem poročilu na splošno pozitivno ocenjuje prispevek, ki ga lahko 
imajo centri odličnosti pri blaženju KBRJ tveganj. 
 
„Zaradi povečanja terorističnih groženj in številnih napetih političnih razmer po vsem svetu imajo dandanes 
tovrstne pobude še poseben pomen. Zagotavljajo okvir za tesno sodelovanje, kot se je v zadnjem času pokazalo 
pri krizi zaradi ebole v Zahodni Afriki. Partnerji, ki sodelujejo pri pobudi, se pogosto spopadajo z zahtevnimi izzivi, 
zato je ključnega pomena, da ohranijo zaupanje in zavezanost. Komisija bi morala svoje vire pazljivo razdeljevati 
tako, da bi bil učinek pobude čim večji,“ je dejal Karel Pinxten, član Evropskega računskega sodišča, ki je 
pristojen za poročilo. 
 
Pobuda je skladna s prednostnimi nalogami, določenimi v okviru evropske varnostne strategije in strategije EU 
proti širjenju orožja za množično uničevanje. V njenem okviru je načrtovano sodelovanje vseh deležnikov v 
partnerskih državah, kar izboljšuje možnosti za trajnost sprejetih ukrepov. 
 
Organizacijska ureditev je kljub zapletenosti na splošno primerna, vendar je ta zapletenost prispevala k 
zamudam na začetku pobude ter pri vzpostavljanju in začetku delovanja projektov. Izvajanje nekaterih ključnih 
elementov načrta izvajanja, kot so ocene potreb, je v začetku zamujalo.  
 
Namen priporočil iz poročila je zagotoviti, da se sredstva dodelijo področjem, ki so najbolj relevantna za varnost 
EU, ter da se izboljšata sodelovanje in spremljanje, še posebno na lokalni ravni. 
 
Centre odličnosti, ki združujejo partnerske države v regijah, podpirajo regionalni sekretariati v naslednjih krajih: 
Alžir, Aman, Manila, Nairobi, Rabat in Tbilisi. 
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Opombe za urednike 
 
Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij 
posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU. Naslov tega posebnega poročila (št. 17/2014) je Ali lahko 
pobuda za centre odličnosti EU uspešno prispeva k blaženju kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih tveganj iz držav 
zunaj EU? 
 
Glavni cilji pobude za centre odličnosti EU za KBRJ so okrepiti dolgoročne nacionalne in regionalne zmogljivosti odgovornih 
organov in upravno strukturo ter podpirati in okrepiti kratkoročne zmogljivosti za odzivanje. Podpora centrom odličnosti, 
vzpostavljenim v sedmih različnih svetovnih regijah, so regionalni sekretariati s sedežem v eni od partnerskih držav v regiji. 
 
Revizorji EU so ocenili, ali: 
• je pobuda temeljila na temeljiti analizi položaja pred letom 2010; 
• je bila organizacijska ureditev pobude ustrezna za spoprijemanje z ugotovljenimi izzivi; 
• je bil vzpostavljen ustrezen sistem upravljanja in ali je ta sistem deloval. 
 
Ugotovitve revizorjev EU so na splošno pozitivne. Koncept pobude je temeljil na temeljiti analizi ter je spodbujal 
sodelovanje in lastno odgovornost v regijah. Organizacijske strukture so na splošno zadovoljive, vendar zaradi številnih 
sodelujočih organizacij dokaj zapletene. 
 
Sistemi upravljanja so bili vzpostavljeni, toda pojavile so se številne težave, še posebno v zgodnjem obdobju pobude. 
Vzpostavljanje struktur je trajalo dlje, kot je bilo pričakovano, zlasti zaradi zapletenosti, ki je neločljivo povezana s pobudo. 
Elementi, kot so ocene potreb, so bili sicer predvideni v načrtu izvajanja, vendar so imeli velike zamude. Zato so se projekti 
začeli, preden so bile ocenjene potrebe in sestavljeni nacionalni akcijski načrti. 
 
V začetku se ni vedno upošteval pristop od spodaj navzgor, pri katerem projekte začnejo partnerske države. Glede tega je 
bil dosežen napredek, vendar bi bilo treba zelo paziti, da ne bo ogrožena lastna odgovornost partnerskih držav za projekte, 
kar bi oviralo razvoj pobude. K tej lastni odgovornosti in k splošni trajnosti izvajanih dejavnosti bi prispevalo tudi večje 
sodelovanje partnerskih držav pri izvajanju projektov.  
 
Glede podpore na lokalni ravni so revizorji ugotovili, da obstaja potreba po večjih tehničnih zmogljivostih in sodelovanju 
uslužbencev lokalnih delegacij. 
 
V poročilu so izrečena naslednja priporočila: 
 
Glede sedanje strukture pobude naj Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija: 
• osredotočita financiranje EU na območja, ki so najbolj pomembna za varnost EU, da bodo koristi kar najbolj neposredne; 
• povečata zmogljivosti regionalnih sekretariatov z dodanim tehničnim znanjem; 
• povečata vlogo delegacij EU, zlasti v državah, v katerih je bil ustanovljen regionalni sekretariat. 
 
Glede upravljanja projektov naj Komisija: 
• sprejme ukrepe, s katerimi partnerske države ne bodo sodelovale le na začetku projektov, pač pa tudi pri njihovem 
izvajanju. To bi povečalo lastno odgovornost za ukrepe in zagotovilo njihovo trajnost; 
• nadaljuje prizadevanja za izboljšanje postopkov, da se zmanjša časovna vrzel med projektnimi predlogi in izvajanjem 
projektov; 
• izboljša sodelovanje med organoma odločanja in izvajalskima organoma, na primer z obuditvijo usklajevalnega odbora. 


