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Väljastpoolt ELi tulevate keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumaohtude maandamine: audiitorite 
sõnul on juhtimine paranenud, kuid koostöö peaks olema 
sihipärasem 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on ELi tegevus partnerriikides väljastpoolt ELi 
tulevate keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude (KBRT) maandamiseks 
suutlikkust suurendanud ning parandanud koostööd riiklikul ja piirkondlikul tasandil, kuid 
meetmed tuleks vastavalt riskitasemele tähtsuse järjekorda seada. Rahalised vahendid tuleks 
suunata julgeoleku seisukohast kõige olulisematele valdkondadele ja välja tuleks töötada 
asjakohased riskijuhtimise põhimõtted. 

ELi KBRT-tippkeskuste algatuse eesmärk on maandada väljastpoolt ELi tulevaid keemilisi, 
bioloogilisi, radioloogilisi ja tuumaohte. See on eelkõige suunatud koostöö hoogustamisele 
partnerriikides ja nende vahel. Tegemist on ELi suurima tsiviilotstarbelise välisjulgeoleku 
programmiga ja selle eelarve aastateks 2014–2020 on 130 miljonit eurot.  

Audiitorid kontrollisid, milliseid meetmeid on võetud 2014. aastal avaldatud eriaruande alusel, 
mis käsitles süsteemi ülesehitust. Leiti, et algatus aitab kaasa KBRT-ohtude vähendamisele, kuid 
selle usaldusväärsus ja jätkusuutlikkus sõltuvad selle võimest kohaneda ja lahendada peamised 
probleemid. 

„Sellised juhtumid nagu sariini ja gaasilise kloori hiljutine kasutamine Iraagis ja Süürias, Ebola 
viiruse puhang Lääne-Aafrikas ja Fukushima tuumajaama katastroof on sünged meeldetuletused 
ohtudest, mida võivad põhjustada keemilised, bioloogilised, radioloogilised ja tuumariskid,“ ütles 
aruande eest vastutav kontrollikoja liige Bettina Jakobsen. „Algatuse jaoks ei ole veel välja 
töötatud asjakohaseid riskijuhtimise põhimõtteid. Palju vaeva on nähtud selleks, et partnerriikide 
arvu suurendada, selle asemel, et keskendada nii jõupingutused kui rahalised vahendid ELi 
julgeoleku seisukohast kõige olulisematele riikidele.“  

Audiitorid möönavad, et algatus on kaasa toonud edusamme ohutuse ja koostöö vallas. Enamikus 
partnerriikides on moodustatud riiklikud rühmad, et tagada ametitevaheline koostöö. Algatuse 

http://www.eca.europa.eu/


ET 

 
 
 

 

2 

edendatavale piirkondlikule koostööle on audiitorite sõnul alus pandud, kuid partnerriikide 
ühistegevus ei ole piisav, sest iga riik soovib esmajoones enda vajadusi täita.  

Komisjon pakub partnerriikidele vahendeid ja metoodikat, et aidata neil hinnata oma vajadusi 
ning välja töötada riiklikud tegevuskavad KBRT-riskide maandamiseks. Puuduvad aga piisavad 
juhised riskide kindlaksmääramise ja prioriseerimise kohta.  

Alates 2014. aastast on ELi delegatsioonide kaasamine paranenud. Audiitorite sõnul ei olnud aga 
ELi delegatsioonid algatuse tutvustamisel ja poliitilise tahte kaasamisel piisavalt aktiivsed. Selgete 
eesmärkide, asjakohaste näitajate ja kohapeal kogutud andmete puudumine takistas projektide 
tulemuste ja mõju ning algatuse kui terviku hindamist. 

Audiitorid soovitavad komisjonil ja Euroopa välisteenistusel 

• seada tegevused süsteemse riskihindamise alusel tähtsuse järjekorda; 
• tõhustada algatuse piirkondlikku mõõdet; 
• tugevdada veelgi ELi delegatsioonide rolli algatuses; 
• kindlaks teha koostoimevõimalused ja muud kättesaadavad rahastamisallikad; 
• suurendada tegevuse ja tulemuste usaldusväärsust ja nähtavust tänu paremale seirele ja 

hindamisele; 
• uuendada veebipõhist portaali, et võimaldada sellele lihtsat juurdepääsu. 

Toimetajatele 

Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning 
ka teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade 
sidusrühmad ja tsiviilühiskonna esindajad. Valdav osa kontrollikoja aruannetes antud soovitustest 
viiakse ka ellu. Elluviidud soovituste suur osakaal näitab kontrollikoja töö kasulikkust ELi kodanike 
jaoks. 

Eriaruanne nr 14/2018: „ELi keemia-, bioloogia-, radioloogia- ja tuumavaldkonna tippkeskused: 
tulemusi on vaja parandada“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) 
ELi 23 keeles. 
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