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Съобщение за пресата
Люксембург, 19 юни 2018 г.

Борба с химичните, биологичните, радиологичните
и ядрените заплахи, идващи от страни извън ЕС — налице
е по-добро управление, но сътрудничеството следва да
има по-ясна насоченост, заявяват одиторите
Според нов доклад на Европейската сметна палата действията на ЕС в страните партньори за
борба с химичните, биологичните, радиологичните и ядрените заплахи, идващи от страни извън
ЕС, са подобрили капацитета и сътрудничеството на национално и регионално равнище, но все
още е неибходимо да се приоритизират дейностите според нивото на риска. Финансирането
следва да се концентрира в областите, които са най-важни за сигурността, и следва да бъде
разработен адекватен подход за управление на риска.
Инициативата на ЕС за създаване на центрове за високи постижения има за цел намаляване на
химичните, биологичните, радиологичните и ядрените заплахи и рискове, идващи от страни
извън ЕС. Нейната основна цел е насърчаване на сътрудничество в рамките на страните
партньори и между тях. Това е най-голямата гражданска програма на ЕС за външна сигурност,
с бюджет от 130 млн. евро за периода 2014–2020 г.
Одиторите проследиха изпълнението на препоръките, отправени в специален доклад от 2014 г.,
в който се разглежда структурата на схемата. Те заключават, че инициативата допринася за
намаляване на заплахите, но нейната надеждност и устойчивост зависят от способността ѝ да се
адаптира и да преодолее основните предизвикателства.
„Случаи като неотдавнашното използване на зарин и хлор в газообразно състояние в Ирак
и Сирия, епидемията от вируса ебола в Западна Африка и ядрената авария във Фукушима
отново показват ясно опасностите от химични, биологични, радиологични и ядрени рискове,“
заяви Бетина Якобсен, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на
доклада. „Инициативата все още не е разработила адекватен подход за управление на риска.
Положени са много усилия за увеличаване на броя на страните партньори, вместо да се
концентрират сили и финансиране за държавите, които са най-важни за сигурността на ЕС.“

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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Одиторите признават, че инициативата е насърчила култура на безопасност и сътрудничество.
В по-голямата част от страните партньори са определени национални екипи, които да осигурят
сътрудничество между агенциите. Според одиторите регионалното сътрудничество, което
инициативата се стреми да насърчи, е започнало, но все още контактите между страните
партньори са недостатъчни, тъй като те желаят първо да отговорят на своите нужди.
Комисията предоставя на страните партньори инструменти и методология, за да им помогне да
оценят своите нужди и да разработят национални планове за действие за намаляване на
химичните, биологичните, радиологичните и ядрените рискове. Няма обаче достатъчно насоки за
начина, по който рисковете следва да бъдат определени и приоритизирани.
От 2014 г. насам участието на делегациите на ЕС се е подобрило. Въпреки това, според одиторите
те не са били достатъчно активни по отношение на популяризирането на инициативата
и мобилизирането на политическа воля. Липсата на ясни цели, подходящи показатели и събрани
по места данни затруднява оценката на крайните продукти и въздействието на проектите, а също
и на инициативата като цяло.
Одиторите препоръчват на Комисията и на ЕСВД да:
•
•
•
•
•
•

приоритизират дейностите въз основа на оценка на системния риск;
засилят регионалното измерение на инициативата;
засилят още повече ролята на делегациите на ЕС в инициативата;
определят потенциалните полезни взаимодействия и други налични източници на
финансиране;
повишат отчетността и видимостта на дейностите и резултатите чрез по-добър мониторинг
и оценяване;
уеб базираният портал да се реорганизира, за да се осигури възможност за лесен достъп.

Бележки към редакторите
ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както
и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани страни от
промишлеността и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките,
отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. Това високо ниво на изпълнение подчертава
ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС.
Специален доклад № 14/2018 „Центровете на ЕС за високи постижения в областта на химичните,
биологичните, радиологичните и ядрените материали: необходим е допълнителен напредък“ е
публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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