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Αντιμετώπιση των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και 
πυρηνικών απειλών από χώρες εκτός της ΕΕ: η 
διακυβέρνηση βελτιώθηκε αλλά απαιτείται καλύτερη 
στόχευση της συνεργασίας, επισημαίνουν οι ελεγκτές 
Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δράση της ΕΕ στις χώρες-εταίρους 
για την αντιμετώπιση των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών (ΧΒΡΠ) απειλών από 
χώρες εκτός της ΕΕ έχει βελτιώσει τις ικανότητες και τη συνεργασία σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, αλλά εξακολουθεί να απαιτείται προτεραιοποίηση των δραστηριοτήτων βάσει του επιπέδου 
κινδύνου. Η χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να επικεντρώνεται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη 
σημασία για την ασφάλεια και χρειάζεται να αναπτυχθεί μια κατάλληλη προσέγγιση διαχείρισης των 
κινδύνων. 

Επιδίωξη της πρωτοβουλίας για τα ΧΒΡΠ κέντρα αριστείας της ΕΕ είναι η άμβλυνση των χημικών, 
βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών και κινδύνων που προέρχονται από χώρες εκτός 
της ΕΕ. Κύρια επιδίωξή της είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ και εντός των χωρών-
εταίρων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μη στρατιωτικό πρόγραμμα εξωτερικής ασφάλειας, με 
προϋπολογισμό 130 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020.  

Οι ελεγκτές εξέτασαν τη συνέχεια που δόθηκε σε ειδική έκθεση του 2014, η οποία αφορούσε τη 
σύσταση της πρωτοβουλίας. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πρωτοβουλία συμβάλλει στον 
μετριασμό των απειλών, αλλά η αξιοπιστία και η βιωσιμότητά της θα εξαρτηθούν από την ικανότητά 
της να προσαρμοστεί και να αντεπεξέλθει σε σημαντικές προκλήσεις. 

«Γεγονότα όπως η χρήση αερίου σαρίν και αερίου χλωρίου στο Ιράκ και τη Συρία, η επιδημία του ιού 
Έμπολα στη Δυτική Αφρική και η τήξη του πυρήνα του πυρηνικού αντιδραστήρα της Φουκουσίμα 
αποτελούν σκληρή υπενθύμιση της απειλής που συνιστούν οι χημικοί, βιολογικοί, ραδιολογικοί και 
πυρηνικοί κίνδυνοι», δήλωσε η Bettina Jakobsen, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
αρμόδια για την έκθεση. «Η πρωτοβουλία δεν έχει αναπτύξει ακόμη μια κατάλληλη προσέγγιση 
διαχείρισης των κινδύνων. Αντί οι προσπάθειες και η χρηματοδότηση να επικεντρωθούν στις χώρες με 
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τη μεγαλύτερη σημασία για την ασφάλεια της ΕΕ, καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για την 
αύξηση του αριθμού των χωρών-εταίρων.»  

Οι ελεγκτές αναγνωρίζουν ότι η πρωτοβουλία συνέβαλε στην προώθηση πνεύματος ασφάλειας και 
συνεργασίας. Στις περισσότερες χώρες-εταίρους συγκροτήθηκαν εθνικές ομάδες, αποστολή των οποίων 
είναι η διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων. Η περιφερειακή συνεργασία που 
αποτελεί επιδίωξη της πρωτοβουλίας έχει ήδη αρχίσει, επισημαίνουν οι ελεγκτές, αλλά η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρών-εταίρων εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι δίνουν 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των εθνικών αναγκών τους.  

Η Επιτροπή παρέχει στις χώρες-εταίρους εργαλεία και μεθοδολογία προκειμένου να τις διευκολύνει 
στην εκτίμηση των αναγκών τους, καθώς και στην ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης για τον 
μετριασμό των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων. Ωστόσο, δεν τους παρέχει 
επαρκή καθοδήγηση όσον αφορά τον τρόπο προσδιορισμού των κινδύνων και προτεραιοποίησής τους.  

Από το 2014, η συμμετοχή των αντιπροσωπειών της ΕΕ έχει αυξηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τους 
ελεγκτές, δεν ήταν αρκούντως δραστήριες στην προώθηση της πρωτοβουλίας και την κινητοποίηση 
πολιτικής βούλησης. Η έλλειψη σαφών στόχων, σχετικών δεικτών και δεδομένων που να έχουν 
συγκεντρωθεί επί τόπου επηρέασε αρνητικά την αξιολόγηση των επακόλουθων και του αντικτύπου των 
έργων, καθώς και της πρωτοβουλίας στο σύνολό της. 

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή και την ΕΥΕΔ τα εξής: 

• να ιεραρχούν κατά προτεραιότητα τις δραστηριότητες βάσει εκτίμησης του συστημικού 
κινδύνου· 

• να ενισχύσουν την περιφερειακή διάσταση της πρωτοβουλίας· 
• να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας· 
• να προσδιορίσουν δυνητικές συνεργίες και άλλες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης· 
• να ενισχύσουν την υποχρέωση λογοδοσίας και την προβολή των δραστηριοτήτων και 

αποτελεσμάτων, βελτιώνοντας την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· 
• να αναμορφώσουν τη δικτυακή πύλη ΧΒΡΠ ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής πρόσβαση. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, 
καθώς και σε άλλους ενδιαφερομένους, όπως σε εθνικά κοινοβούλια, παράγοντες του αντίστοιχου 
κλάδου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι συστάσεις 
που διατυπώνουμε στις εκθέσεις μας υλοποιούνται. Το υψηλό ποσοστό αποδοχής τους αποδεικνύει 
τον θετικό αντίκτυπο του έργου μας στους πολίτες της ΕΕ. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 14/2018, με τίτλο «Χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά κέντρα 
αριστείας της ΕΕ: απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος», είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ 
(eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


