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Motverka kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära 
hot från länder utanför EU: styrningen har förbättrats 
men samarbetet bör bli mer målinriktat, säger revisorerna 
EU:s åtgärder i partnerländer för att motverka kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot 
(CBRN) från länder utanför EU har förbättrat kapaciteteten och samarbetet på nationell och 
regional nivå, men åtgärder prioriteras ännu inte efter risknivå enligt en ny rapport från 
Europeiska revisionsrätten. Finansieringen bör koncentreras till områden som är relevanta för 
säkerhet, och en lämplig metod för riskhantering bör tas fram. 

Syftet med EU-initiativet om CBRN-kompetenscentrum är att minska kemiska, biologiska, 
radiologiska och nukleära risker som härrör från länder utanför EU. Dess viktigaste mål är att 
uppmuntra samarbete mellan och inom partnerländer. Initiativet är EU:s största externa program 
för civil säkerhet och har en budget på 130 miljoner euro för 2014–2020.  

Revisorerna har följt upp en särskild rapport från 2014 som handlade om initiativets struktur. 
Deras slutsats är att initiativet bidrar till att minska hoten men dess trovärdighet och hållbarhet 
avgörs av dess förmåga att anpassa sig till och hantera viktiga utmaningar. 

”Händelser som användningen av sarin och klorgas i Irak och Syrien, utbrottet av ebolafeber i 
Västafrika och härdsmältan i kärnreaktorn i Fukushima är tydliga påminnelser om farorna med 
kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker”, sade Bettina Jakobsen, den ledamot av 
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”En lämplig metod för riskhantering har ännu inte 
utarbetats för initiativet. Stora ansträngningar har gjorts för att öka antalet partnerländer i 
stället för att koncentrera ansträngningarna och finansieringen till de länder som är mest 
relevanta för EU:s säkerhet.”  

Revisorerna bekräftar att initiativet har främjat en säkerhets- och samarbetskultur. Nationella 
arbetsgrupper har utsetts i de flesta partnerländerna för att se till att olika organ samarbetar. Det 
regionala samarbete som initiativet är avsett att främja har inletts, säger revisorerna, men 
partnerländerna samverkar ännu inte tillräckligt eftersom de vill tillgodose nationella behov först.  

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


SV 

 
 
 

 

2 

Kommissionen förser partnerländer med verktyg och en metod som ska hjälpa dem att bedöma 
sina egna behov och utarbeta nationella handlingsplaner för att minska kemiska, biologiska, 
radiologiska och nukleära risker. Det finns dock inte tillräcklig vägledning om hur risker ska 
identifieras och prioriteras.  

Sedan 2014 har EU-delegationerna blivit mer involverade. De var dock inte tillräckligt aktiva när 
det gällde att marknadsföra initiativet och mobilisera politisk vilja, säger revisorerna. Bristen på 
tydliga mål, relevanta indikatorer och uppgifter som samlats in på fältet försvårade bedömningen 
av utfall och effekter, både av projekt och av initiativet som helhet. 

Revisorerna rekommenderar att kommissionen och utrikestjänsten 

• prioriterar åtgärder med utgångspunkt från en systemriskbedömning, 
• förstärker initiativets regionala dimension, 
• ger EU-delegationerna en ännu starkare roll i initiativet, 
• identifierar potentiella synergier och andra tillgängliga finansieringskällor, 
• ökar redovisningsskyldigheten för åtgärder och resultat och gör dem synligare genom 

bättre övervakning och utvärdering, 
• gör om CBRN:s webbportal så att den blir lättillgänglig. 

Meddelande till redaktörer 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det 
visar att vårt arbete gagnar EU:s medborgare. 

Särskild rapport nr 14/2018 EU:s kompetenscentrum på det kemiska, biologiska, radiologiska och 
nukleära området: ytterligare förbättringar behövs finns på revisionsrättens webbplats 
(eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 
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