RO
Comunicat de presă
Luxemburg, 19 iunie 2018

Combaterea amenințărilor chimice, biologice, radiologice
și nucleare provenite din afara UE: potrivit Curții de
Conturi Europene, există o bună guvernanță, însă este
necesară o mai bună direcționare a cooperării în acest
domeniu
Acțiunile întreprinse de UE în țările partenere în vederea combaterii amenințărilor chimice,
biologice, radiologice și nucleare (CBRN) provenite din afara UE au îmbunătățit capacitățile și
cooperarea la nivel național și regional, însă activitățile nu sunt nici în prezent prioritizate în
funcție de nivelul de risc, după cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi
Europeană. Finanțarea ar trebui concentrată în zonele relevante pentru securitate și ar trebui
elaborată o abordare adecvată în materie de gestionare a riscurilor.
Inițiativa privind centrele de excelență CBRN ale UE urmărește să atenueze riscurile și
amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare din afara UE. Scopul său principal este de
a încuraja cooperarea în materie atât în interiorul țărilor partenere, cât și între acestea. Este cel
mai mare program civil al UE în domeniul securității externe, cu un buget în valoare de
130 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020.
Auditorii au examinat situația acțiunilor întreprinse în urma raportului special întocmit în 2014,
care a abordat conceptul care stă la baza acestei scheme. Aceștia concluzionează că inițiativa
contribuie la atenuarea amenințărilor respective, însă credibilitatea și sustenabilitatea sa depind
în întregime de capacitatea inițiativei de a se adapta și de a răspunde provocărilor majore.
„Episoade precum utilizarea de gaz sarin și de clor gazos în Irak și în Siria, epidemia de Ebola din
Africa de Vest și topirea miezului reactorului nuclear de la Fukushima constituie exemple
concludente care reamintesc pericolele ce pot apărea atunci când riscurile chimice, biologice,
radiologice și nucleare se concretizează”, a declarat doamna Bettina Jakobsen, membra Curții de
Conturi Europene responsabilă de raport. „Inițiativa nu a elaborat încă o abordare adecvată în
materie de gestionare a riscurilor. Accentul a fost pus pe creșterea numărului de țări partenere, în
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loc ca eforturile și finanțarea să fie concentrate pe țările care prezintă cea mai mare relevanță
pentru securitatea UE.”
Auditorii recunosc că inițiativa a promovat o cultură a siguranței și a cooperării. Au fost
constituite echipe naționale CBRN în majoritatea țărilor partenere pentru a asigura cooperarea
între entitățile cu responsabilități în acest domeniu. Potrivit auditorilor, cooperarea regională pe
care inițiativa urmărește să o încurajeze a început, însă nu există încă o interacțiune suficientă
între țările partenere, deoarece acestea doresc să răspundă mai întâi nevoilor lor de la nivel
național.
Comisia pune la dispoziția țărilor partenere o metodologie și instrumente care să le ajute să își
evalueze propriile nevoi și să elaboreze planuri naționale de acțiune în vederea atenuării
riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare. Cu toate acestea, nu există îndrumări
suficiente cu privire la modul în care riscurile ar trebui identificate și ierarhizate în funcție de
prioritatea lor.
Implicarea delegațiilor UE s-a îmbunătățit față de situația din 2014. Cu toate acestea, potrivit
auditorilor, ele nu s-au dovedit a fi suficient de active în promovarea inițiativei și în mobilizarea
voinței politice. Absența unor obiective clare, a unor indicatori pertinenți și a unor date care să fie
colectate pe teren au subminat evaluarea efectelor și a impactului, atât la nivelul proiectelor, cât
și la nivelul inițiativei în ansamblul ei.
Curtea recomandă Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) următoarele:
•
•
•
•
•
•

să ierarhizeze activitățile în funcție de prioritatea lor, pe baza unei evaluări a riscurilor
sistemice;
să consolideze dimensiunea regională a inițiativei;
să consolideze în continuare rolul delegațiilor UE în cadrul inițiativei;
să identifice sinergiile potențiale și alte surse de finanțare disponibile;
să consolideze răspunderea de gestiune și vizibilitatea activităților și a rezultatelor printro mai bună monitorizare și evaluare;
să procedeze la o revizuire generală a portalului web CBRN pentru a se permite un acces
facil la informații.

Note către editori
Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice
vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care Curtea le
formulează în rapoartele sale sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare
a recomandărilor subliniază beneficiile pe care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE.
Raportul special nr. 14/2018, intitulat „Centrele de excelență chimice, biologice, radiologice și
nucleare (CBRN) ale UE: sunt necesare mai multe progrese”, este disponibil în 23 de limbi ale UE
pe site-ul Curții (eca.europa.eu).
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