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Európai Számvevőszék: az Uniót kívülről veszélyeztető 
vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések 
elleni küzdelem terén javult az irányítás, de célirányosabb 
együttműködésre van szükség 
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) 
anyagok jelentette fenyegetések ellen a partnerországokban végrehajtott uniós fellépések terén 
nőttek a kapacitások és javult a tagállami és regionális szintű együttműködés, azonban a 
tevékenységek jobb, a kockázatok szintjétől függő rangsorolására van szükség. A finanszírozást a 
biztonság szempontjából releváns területekre kellene összpontosítani, és megfelelő 
kockázatkezelési módszereket kellene kidolgozni. 

Az uniós CBRN kiválósági központok létrehozására irányuló kezdeményezés célja az Uniót kívülről 
veszélyeztető vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések és kockázatok enyhítése. Fő 
eleme a partnerországokon belül, illetve közöttük folytatott együttműködés előmozdítása. A 
kezdeményezés az Unió eddigi legnagyobb polgári külső biztonsági programja, költségvetése a 
2014–2020-as időszakra 130 millió euró.  

A számvevők megvizsgálták, hogy mennyiben valósultak meg a 2014-ben a kezdeményezés 
létrehozásáról készített különjelentésben tett javaslataik. Megállapították, hogy a 
kezdeményezés hozzájárult a fenyegetések enyhítéséhez, hitelessége és fenntarthatósága 
azonban attól függ, hogy mennyire tud alkalmazkodni a nehézségekhez és mennyiben tudja 
kezelni azokat. 

„Az olyan események, mint például a közelmúltban a szaringáz és a klórgáz használata Irakban és 
Szíriában, az ebolajárvány kitörése Nyugat-Afrikában vagy a fukusimai atomreaktor összeomlása, 
mind élesen emlékeztetnek arra, hogy a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyek milyen 
súlyos következményekkel járhatnak – nyilatkozta Bettina Jakobsen, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag. – A kezdeményezés keretében mindeddig nem dolgoztak ki megfelelő 
kockázatkezelési módszereket. Mindenekelőtt a partnerországok számának növelésére 
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törekedtek, és az erőfeszítéseket, illetve a támogatásokat nem az Unió biztonsága szempontjából 
legrelevánsabb országokra összpontosították.” 

A számvevők elismerték, hogy a kezdeményezés elősegítette a biztonság és az együttműködés 
kultúrájának terjedését. Az ügynökségek közötti együttműködés biztosításához a legtöbb 
partnerországban kijelölték a nemzeti csoportokat. A számvevők szerint megkezdődött a 
kezdeményezés által ösztönzött regionális együttműködés, azonban a partnerországok között 
még nincs elég kapcsolat, mivel azok elsőként inkább nemzeti szintű igényeiket kívánják 
kielégíteni.  

A Bizottság a partnerországok számára olyan eszközöket és módszertant biztosít, amelyek 
segítségével felmérhetik saját igényeiket és nemzeti cselekvési terveket dolgozhatnak ki a vegyi, 
biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatok enyhítésére. Arról azonban nem nyújtott kellő 
útmutatást, hogy a kockázatokat hogyan kell meghatározni és prioritás szerint rangsorolni.  

2014 óta javult az uniós külképviseletek bevonása is, noha azok a számvevők szerint aktívabban is 
hozzájárulhattak volna a kezdeményezés népszerűsítéséhez és a politikai akarat mozgósításához. 
Az egyértelmű célok, a releváns mutatók és a helyszínen gyűjtött adatok hiánya megnehezítette a 
projektek hosszú távú eredményének és hatásának, illetve a kezdeményezés egészének az 
értékelését. 

A számvevők a következő ajánlásokat tették a Bizottságnak és az EKSZ-nek: 

• a tevékenységeket rendszerszintű kockázatértékelés alapján rangsorolják; 
• helyezzenek nagyobb hangsúlyt a kezdeményezés regionális dimenziójára; 
• növeljék tovább az uniós külképviseleteknek a kezdeményezésben játszott szerepét; 
• határozzák meg a lehetséges szinergiákat és az egyéb elérhető finanszírozási forrásokat; 
• a monitoring és az értékelés javítása révén növeljék a tevékenységek 

elszámoltathatóságát és láthatóságát; 
• alakítsák át a webalapú CBRN-portált úgy, hogy az könnyű hozzáférést biztosítson az 

információkhoz. 

A szerkesztők figyelmébe 

Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió 
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati 
szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott ajánlások 
döntő többsége a gyakorlatban végrehajtásra kerül. Ajánlásaink kedvező fogadtatása arról 
tanúskodik, hogy munkánk az uniós polgárok javát szolgálja. 

„Az uniós vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kiválósági központok: további eredményekre 
van szükség” című, 14/2018. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu). 
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