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Boj proti chemickým, biologickým, radiologickým a 
jaderným hrozbám, které mají původ mimo EU: řízení se 
zlepšilo, ale spolupráce by měla být přesněji zaměřená, 
informují auditoři 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora zlepšila opatření EU v partnerských zemích proti 
chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám (CBRN), které mají původ mimo EU, 
kapacity a spolupráci na národní a regionální úrovni, ale ještě je třeba stanovit prioritu činností 
podle míry rizika. Financování by se mělo soustředit do oblastí důležitých pro bezpečnost a měl 
by se vytvořit odpovídající přístup k řízení rizika. 

Cílem iniciativy EU týkající se středisek excelence je omezit chemická, biologická, radiologická a 
jaderná rizika (CBRN) pocházející ze zemí mimo EU. Jejím hlavním záměrem je upevnit spolupráci 
mezi partnerskými zeměmi a v rámci partnerských zemí. Jedná se o největší civilní program vnější 
bezpečnosti EU, s rozpočtem 130 milionů EUR na období 2014–2020.  

Auditoři kontrolovali plnění doporučení ze zvláštní zprávy z roku 2014, která se zabývala 
ustavením programu. Konstatují, že iniciativa přispívá ke zmírňování hrozeb, ale její 
důvěryhodnost a udržitelnost závisí na tom, zda se dokáže přizpůsobit a řešit hlavní výzvy. 

„Události jako použití sarinu a plynného chlóru v Iráku a Sýrii, propuknutí epidemie viru Ebola 
v západní Africe a nehoda jaderného reaktoru ve Fukušimě neúprosně připomínají nebezpečí, jež 
mohou v souvislosti s chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými riziky vzniknout,“ 
uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za zprávu Bettina Jakobsenová. „Pro 
iniciativu nebyl dosud stanoven odpovídající přístup k řízení rizika. Velké úsilí se věnovalo zvýšení 
počtu partnerských zemí místo toho, aby se úsilí a finanční prostředky soustředily na země, které 
jsou z hlediska bezpečnosti EU nevýznamnější.“  

Auditoři uznávají, že iniciativa podporovala atmosféru bezpečnosti a spolupráce. Ve většině 
partnerských zemí byly jmenovány národní týmy, které zajišťují spolupráci mezi agenturami. 
Auditoři uvádějí, že regionální spolupráce, kterou má iniciativa podporovat, již byl zahájena, avšak 
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interakce mezi partnerskými zeměmi je nedostatečná, protože se chtějí nejprve zaměřit na vlastní 
potřeby.  

Komise poskytuje partnerským zemím nástroje a metodiku, které jim pomáhají posoudit vlastní 
potřeby a vypracovat národní akční plán na zmírňování chemických, biologických, radiologických 
a jaderných rizik. Nejsou však poskytovány dostatečné pokyny k tomu, jak rizika zjišťovat a jak 
stanovit jejich priority.  

Zapojení delegací EU do iniciativy se od roku 2014 zlepšilo. Nepočínaly si však dostatečně aktivně 
při propagaci iniciativy a mobilizaci politické vůle, konstatují auditoři. Nedostatek jednoznačných 
cílů, relevantních ukazatelů a údajů shromážděných v terénu ztěžoval posouzení efektů a dopadu 
projektů a iniciativy celkově. 

Auditoři předložili Komisi a ESVČ tato doporučení: 

• stanovit pořadí činností podle priorit na základě vyhodnocení systémového rizika, 
• posílit regionální rozměr iniciativy, 
• dále posílit úlohu delegací EU v iniciativě, 
• určit možné synergie a další dostupné zdroje financování, 
• lepším monitorováním a hodnocením zvýšit odpovědnost za činnosti a výsledky a jejich 

viditelnost, 
• reorganizovat internetový portál CBRN, aby umožňoval snadný přístup. 

Poznámky pro redaktory 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům, 
které o to mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a 
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, 
je uvedena do praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany 
EU. 

Zvláštní zpráva č. 14/2018 „Střediska excelence EU v chemické, biologické, radiologické a jaderné 
oblasti: je třeba dalšího pokroku“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 
jazycích EU. 
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