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Trešo valstu radīto ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un 
kodolmateriālu draudu mazināšana: labāka pārvaldība, 
bet sadarbībai jābūt mērķtiecīgākai, uzskata revidenti 
ES rīcība partnervalstīs ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolmateriālu (CBRN) draudu 
mazināšanai no valstīm ārpus ES ir uzlabojusi spējas un sadarbību valsts un reģionālā līmenī, bet 
darbības vēl jāsarindo prioritārā kārtībā atkarībā no riska pakāpes, teikts jaunajā Eiropas Revīzijas 
palātas ziņojumā. Finansējums jākoncentrē jomās, kas attiecas uz drošību, un jāizstrādā pienācīga 
riska pārvaldības pieeja. 

ES CBRN izcilības centru ierosmes mērķis ir mazināt trešo valstu radītos ķīmisko, bioloģisko, 
radioloģisko un kodolmateriālu draudus un riskus. Tās galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp 
partnervalstīm un to iekšienē. Tā ir ES lielākā civilā ārējās drošības programma, kuras budžets 
2014.–2020. gadam ir 130 miljoni EUR.  

Revīzija bija turpinājums 2014. gada īpašajam ziņojumam, kurā bija apskatīta shēmas 
organizācija. Revidenti secina, ka Ierosme palīdz mazināt draudus, bet tās uzticamība un ilgtspēja 
ir atkarīga no spējas pielāgoties galvenajām problēmām un tās risināt. 

“Tādi notikumi kā zarīna un gāzveida hlora nesenā izmantošana Irākā un Sīrijā, Ebolas vīrusa 
slimības uzliesmojums Rietumāfrikā un Fukušimas kodolreaktora sabrukums ir skarbs 
atgādinājums par briesmām, kas var rasties, īstenojoties ķīmiskajam, bioloģiskajam, 
radioloģiskajam un kodolmateriālu riskam,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgā Eiropas Revīzijas 
palātas locekle Bettina Jakobsen. “Ierosmei vēl nav izstrādāta pienācīga riska pārvaldības pieeja. 
Daudz pūļu ieguldīts, lai palielinātu partnervalstu skaitu, nevis koncentrētu centienus un 
finansējumu uz valstīm, kuras ES drošībai ir vissvarīgākās.”  

Revidenti atzīst, ka Ierosme ir veicinājusi drošības un sadarbības kultūru. Lai nodrošinātu 
sadarbību starp aģentūrām, lielākajā daļā partnervalstu ir ieceltas valsts komandas. Revidenti 
norāda, ka ir uzsākta reģionālā sadarbība, kuru Ierosme tiecas veicināt, bet partnervalstu 
sadarbība joprojām ir nepietiekama, jo tās vēlas vispirms risināt savas vajadzības.  

http://www.eca.europa.eu/
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Komisija nodrošina partnervalstīm instrumentus un metodiku, kas tām palīdz novērtēt savas 
vajadzības un izstrādāt valsts rīcības plānus ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolmateriālu 
risku mazināšanai. Tomēr nav pietiekamu norādījumu par to, kā noteikt riskus un tos sakārtot 
prioritārā secībā.  

Kopš 2014. gada ir uzlabojusies ES delegāciju iesaiste. Tomēr tās nestrādāja pietiekami aktīvi, lai 
veicinātu Ierosmi un mobilizētu politisko gribu, uzskata revidenti. Tā kā nebija skaidri noteiktu 
mērķu, attiecīgu rādītāju un uz vietas iegūtu datu, projektu un visas Ierosmes iznākuma un 
ietekmes novērtēšana bija apgrūtināta. 

Revidenti iesaka Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam 

• noteikt darbību prioritātes, pamatojoties uz sistēmisku riska novērtējumu; 
• stiprināt Ierosmes reģionālo dimensiju; 
• turpmāk stiprināt ES delegāciju lomu Ierosmē; 
• apzināt iespējamās sinerģijas un citus pieejamos finansējuma avotus; 
• palielināt pārskatatbildību un darbību un rezultātu pamanāmību, uzlabojot uzraudzību un 

vērtēšanu; 
• pārveidot CBRN tīmekļa portālu, lai atvieglotu piekļuvi. 

Piezīmes izdevējiem 

Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas 
ieinteresētās personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. 
Lielākā daļa no mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. 
Augstais ieteikumu īstenošanas līmenis liecina, ka mūsu darbs dod labumu ES iedzīvotājiem. 

Īpašais ziņojums Nr. 14/2018 “ES Ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolmateriālu risku 
mazināšanas izcilības centri: jāpanāk lielāks progress” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē 
(eca.europa.eu) ES 23 valodās. 
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