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TIIVISTELMÄ
I. EU on vuodesta 2010 alkaen pyrkinyt lieventämään rajojensa ulkopuolelta aiheutuvia
kemiallisia, biologisia, säteily‐ ja ydinriskejä (CBRN) EU:n CBRN‐osaamiskeskusaloitteella
(”aloite”). Se on EU:n suurin ulkoinen siviiliturvallisuudenalan ohjelma. Aloite rahoitetaan
vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä, jonka määrärahat vuosille 2014–2020 ovat
130 miljoonaa euroa. Aloite on yksi tärkeimmistä välineistä1, joilla pyritään lieventämään
EU:n ulkopuolelta aiheutuvia CBRN‐uhkia ja ‐riskejä.
II. Voidakseen arvioida, kuinka paljon aloitteella voitiin lieventää EU:n ulkopuolelta
aiheutuvia CBRN‐riskejä, tilintarkastustuomioistuin perehtyi riskienhallintaan sovellettavaan
lähestymistapaan, aloitteen täytäntöönpanoon kumppanimaissa sekä seuranta‐ ja
arviointijärjestelmiin. Tarkastuksessa seurattiin niiden suositusten noudattamista, jotka
esitettiin järjestelmän perustamista ja rakennetta käsittelevässä
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 17/2014 (”Voidaanko EU:n
osaamiskeskusaloitteen avulla lieventää vaikuttavalla tavalla EU:n ulkopuolelta aiheutuvia
kemiallisia, biologisia, säteily‐ ja ydinriskejä?”).
III. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että aloitteella on voitu lieventää näitä CBRN‐uhkia,
mutta monia haasteita on vielä jäljellä. Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ovat
panneet kaikilta osin täytäntöön kolme niistä kuudesta suosituksesta, jotka sisältyvät
tilintarkastustuomioistuimen aiempaan erityiskertomukseen nro 17/2014, ja kaksi niistä on
pantu täytäntöön osittain. Kumppanimaat ovat nykyisin enemmän mukana hankkeiden
käynnistämisessä ja täytäntöönpanossa, alueellisen tason organisaatiota on vahvistettu ja
päätöksentekijöiden ja täytäntöönpanoelinten välinen yhteistyö on parantunut. Vaikka
edistystä on tapahtunut, EU:n edustustojen rooli ja hankkeiden täytäntöönpanon nopeus
eivät vieläkään ole tyydyttäviä. Tilintarkastustuomioistuimen aiemmin antamista

1

Muita lieventämistoimia ovat muun muassa kaksikäyttötuotteiden (CBRN‐materiaalit, joita
voidaan käyttää sekä siviili‐ että sotilaallisiin tarkoituksiin) vientivalvontajärjestelmien
vahvistaminen ja sellaisten tutkijoiden uudelleensuuntaaminen, joilla on kaksikäyttöteknologian
tietämystä.
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suosituksista yhtä, jossa ehdotettiin EU:n rahoituksen keskittämistä EU:n turvallisuuden
kannalta merkityksellisimmille alueille ja jonka komissio hyväksyi, ei ole pantu täytäntöön.
IV. Aloitteen toimiin sovellettavaa asianmukaista riskienhallinnan lähestymistapaa ei ole
vielä kehitetty koko aloitetta, hankkeiden valintavaihetta eikä kumppanimaiden tarpeiden
määrittelyä varten.
V. Komissio tarjoaa kumppanimaille välineitä ja menetelmiä, jotka auttavat niitä arvioimaan
omia tarpeitaan ja laatimaan kansallisia toimintasuunnitelmia CBRN‐riskien lieventämiseksi.
Siitä ei kuitenkaan anneta riittävästi ohjeita, miten riskit olisi tunnistettava ja asetettava
tärkeysjärjestykseen. Tästä puutteesta huolimatta tarvearvioinnin kyselylomake ja
kansalliset toimintasuunnitelmat ovat edelleen keskeisiä tekijöitä, jotka tukevat aloitetta.
Komissio ei kuitenkaan pysty vastaamaan riittävän nopeasti kaikkien kumppanimaiden
avunpyyntöihin, jotka koskevat niiden tarpeiden tunnistamista ja tärkeysjärjestykseen
asettamista. Tämä uhkaa viivästyttää vakavasti sekä kyselylomakkeiden täyttämistä että
toimintasuunnitelmien laatimista.
VI. Tilintarkastustuomioistuimen aiempien suositusten perusteella tehtyjen parannusten
lisäksi kumppanimaissa on kehitetty useita aloitteeseen liittyviä näkökohtia. Aloitteella on
edistetty turvallisuuden ja yhteistyön kulttuuria. Kansallisia CBRN‐tiimejä on nimetty
valtaosassa kumppanimaista. Hankkeilla on saatu aikaan useimmat odotetuista tuotoksista.
Sidosryhmät ovat arvostaneet erityisesti valmiuksien kehittämistä koskevia käytännön
harjoituksia.
VII. Alueellinen yhteistyö on aloitettu, mutta se on vielä puutteellista, koska kumppanimaat
eivät ole riittävästi vuorovaikutuksessa keskenään ja haluavat käsitellä ensin omia kansallisia
tarpeitaan.
VIII. EU:n edustustojen osallistuminen toimintaan on parantunut
tilintarkastustuomioistuimen aiemman erityiskertomuksen nro 17/2014 antamisen jälkeen.
EU:n edustustot eivät ole kuitenkaan edistäneet aloitetta ja poliittista tahdon
muodostumista riittävän aktiivisesti. CBRN‐kysymyksiä ei sisällytetty järjestelmällisesti
toimintapolitiikkaan, turvallisuuteen eikä poliittiseen vuoropuheluun. Komission
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pääosastojen ja avunantajayhteisön välinen vuorovaikutus oli vähäistä, etenkin käytettävissä
olevaan mahdolliseen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.
IX. Selkeiden tavoitteiden, niihin liittyvien indikaattoreiden ja paikalla kerättyjen tietojen
puute heikensivät hankkeiden ja koko aloitteen seurausten ja vaikutusten arviointia.
X. Verkkopohjaisella CBRN‐portaalilla on huomattavaa potentiaalia toimia aloitteen toimien
täytäntöönpanon ja hallinnoinnin tietokantana, mutta portaali ei ole vielä tehokas,
täydellinen, ajan tasalla oleva ja jäsennelty toimien, saatujen kokemusten ja parhaiden
käytäntöjen tietolähde.
XI. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa siksi, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto


priorisoivat toimet järjestelmällisen riskinarvioinnin perusteella



vahvistavat aloitteen alueellista ulottuvuutta



vahvistavat edelleen EU:n edustustojen roolia aloitteessa



etsivät mahdollisia synergioita ja muita käytettävissä olevia rahoituslähteitä



lisäävät vastuuvelvollisuutta sekä toimien ja tulosten näkyvyyttä parantamalla
seurantaa ja arviointia



uudistavat verkkopohjaisen portaalin siten, että kaikki aloitteen toimia koskevat tiedot
ovat helposti käytettävissä.
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JOHDANTO
1. Irakissa ja Syyriassa viime aikoina tehtyjen sariini‐ ja kloori‐iskujen sekä Kuala Lumpurin
lentokentällä helmikuussa 2017 tehdyn VX‐hermomyrkkyiskun, Länsi‐Afrikassa
vuosina 2014–2016 esiintyneen ebolaepidemian ja vuonna 2011 sattuneen Fukushiman
ydinreaktorin sydämen sulamisen kaltaiset tapahtumat ovat vakavia muistutuksia vaaroista,
joita voi seurata kemiallisten, biologisten, säteily‐ ja ydinriskien (CBRN) toteutumisesta.
Kemialliset aineet, pandemioiden ja eläinkulkutautien biologiset taudinaiheuttajat,
radiologiset aineet ja ydinmateriaalit voivat aiheuttaa merkittäviä uhkia globaalille
terveydelle, ympäristölle ja taloudelle riippumatta siitä, onko kyse vahingossa levinneistä vai
tarkoituksellisesti levitetyistä aineista tai taudinaiheuttajista.
2. Komissio pitää CBRN‐riskien toteutumisen todennäköisyyttä pienenä, mutta
toteutumisen vaikutukset voivat olla suuria2. Vaikka suurin osa kansainvälisestä yhteisöstä
on allekirjoittanut kansainvälisiä sopimuksia ja yleissopimuksia3, joilla säännellään CBRN‐
aseiden ja ‐materiaalien käyttöä, jotkin valtiot eivät ole panneet sopimuksia täytäntöön ja
toiset eivät ole vielä ratifioineet sopimuksia. CBRN‐aineita hankitaan ja käytetään rikolliseen
toimintaan, ja uhan odotetaan kasvavan tulevina vuosina4. Lisäksi voi sattua
luonnononnettomuuksia ja ihmisen aiheuttamia onnettomuuksia.

2

COM(2017) 610 final,18.10.2017, ”Toimintasuunnitelma toimintavalmiuden parantamiseksi
kemialliseen, biologiseen sekä säteily‐ ja ydinturvallisuuteen liittyviä riskejä vastaan”.

3

Esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1540, kemiallisten aseiden
kieltosopimus, biologisten aseiden kieltosopimus ja ydinasekieltosopimus.

4

Pool Reinsurance Company. Terrorism threat and mitigation report. Elokuu – joulukuu 2016.
Clingendael Strategic Monitor 2017.
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3. Komission muuttoliike‐ ja sisäasioiden pääosasto koordinoi EU:n sisäistä CBRN‐
politiikkaa5, jolla pyritään lieventämään CBRN‐uhkia ja ‐riskejä. Koska CBRN‐uhat ylittävät
valtioiden väliset rajat, EU ei voi rajoittaa toimintaansa vain omalle alueelleen. Eurooppa‐
neuvosto, Euroopan unionin neuvosto6 ja Euroopan parlamentti7 ovatkin toistuvasti
korostaneet, kuinka tärkeää on, että CBRN‐kysymyksiin liittyvät EU:n sisäiset ja ulkoiset
turvallisuustoimet ovat yhteydessä toisiinsa. Euroopan komissio on myös todennut, että
EU:n ulkoisissa toimissa on otettava huomioon EU:n sisäinen turvallisuus ja toimilla on
täydennettävä ja edistettävä sitä8. Turvallisuusalan saama kasvava tuki perustuu
vuonna 2016 hyväksyttyyn EU:n ulko‐ ja turvallisuuspoliittiseen globaalistrategiaan9.

5

Neuvoston päätelmät kemiallisen, biologisen, säteily‐ ja ydinturvallisuuden parantamisesta
Euroopan unionissa – EU:n CBRN‐toimintasuunnitelma. Asiak. 15505/1/09 REV 1,
12. marraskuuta 2009.
COM(2014) 247 final ”Tiedonanto uudesta EU:n lähestymistavasta CBRNE‐riskien
havaitsemiseen ja lieventämiseen”.
COM(2017) 610 final.

6

Ehdotus neuvoston päätelmiksi uudistetusta Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden
strategiasta 2015–2020, 10. kesäkuuta 2015, asiakirja 9798/15.
Neuvoston päätelmät Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 17/2014
”Voidaanko EU:n osaamiskeskusaloitteen avulla lieventää vaikuttavalla tavalla EU:n ulkopuolelta
aiheutuvia kemiallisia, biologisia, säteily‐ ja ydinriskejä?”, 26. lokakuuta 2015,
asiakirja 13279/15.
Eurooppa‐neuvoston puheenjohtajan, Euroopan komission puheenjohtajan ja Pohjois‐Atlantin
liiton pääsihteerin yhteinen julistus. EU:n ja Naton vuonna 2016 allekirjoittama yhteinen julistus.
Neuvoston päätelmät terrorismin torjuntaan liittyvistä EU:n ulkoisista toimista.
Asiakirja 10 384/17, 19. kesäkuuta 2017.

7

Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015 tilintarkastustuomioistuimen
erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013
vastuuvapausmenettelyssä. Asiakirja P8_TA(2015)0119.
Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. heinäkuuta 2015 Euroopan turvallisuusagendasta.
P8_TA(2015)0269.
Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. marraskuuta 2016 yhteisen turvallisuus‐ ja
puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta. P8_TA(2016)0440.
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4. EU:n CBRN‐osaamiskeskusaloite (”aloite”), jota hallinnoi kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysasioiden pääosasto, on tärkein muttei ainoa järjestelmä, jolla pyritään lieventämään
EU:n ulkopuolelta aiheutuvia CBRN‐uhkia. Pääosasto toteuttaa myös muita
lieventämistoimia, joita ovat muun muassa kaksikäyttötuotteiden (CBRN‐materiaalit, joita
voidaan käyttää sekä siviili‐ että sotilaallisiin tarkoituksiin) vientivalvontajärjestelmien
vahvistaminen ja sellaisten tutkijoiden uudelleensuuntaaminen, joilla on
kaksikäyttöteknologian tietämystä.
5. Aloitteen päätavoitteena on parantaa CBRN‐uhkien torjunnasta vastaavien kansallisten ja
alueellisten viranomaisten sekä hallinnollisten elinten pitkän aikavälin valmiuksia ja edistää
niiden pitkäaikaista yhteistyötä10. Aloitteesta rahoitetaan pääasiassa valmiuksien
kehittämishankkeita, mutta aloitteen edut eivät rajoitu pelkästään hankkeisiin. Tärkeänä
piirteenä aloitteessa on luoda ja vahvistaa kumppanimaiden välisiä ja sisäisiä CBRN‐
yhteistyöverkostoja (eli osaamiskeskuksia). Verkosto perustuu alueellisiin sihteeristöihin,
joissa vaihdetaan tietämystä ja kokemuksia.
6. Aloite on vakautta ja rauhaa edistävä välineen11 taloudellisesti suurin yksittäinen toimi ja
EU:n suurin ulkoinen siviiliturvallisuudenalan ohjelma. Vakautta ja rauhaa edistävällä

8

SWD(2017) 278 final ”Comprehensive Assessment of EU Security Policy, accompanying the
document: Communication from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council – Ninth progress report towards an effective and genuine Security
Union” (oheisasiakirja asiakirjaan ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja
alueiden komitealle – Yhdeksäs raportti edistymisestä kohti toimivaa ja todellista
turvallisuusunionia”).

9

Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa. Euroopan unionin ulko‐ ja
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia, kesäkuu 2016.

10

Annual Action Programme 2017 for Article 5 of the Instrument contributing to Stability and
Peace: Action document for mitigation of and preparedness against risks related to CBRN
materials or agents.

11

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No 230/2014, annettu 11 päivänä
maaliskuuta 2014, vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta (EUVL L 77, 15.3.2014,
s. 1).
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välineellä käsitellään konflikteihin, rauhaan ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, joita ei
voida käsitellä tehokkaasti EU:n muilla yhteistyövälineillä12.
7. Aloitteen määrärahat kaudelle 2009–2013 olivat 109 miljoonaa euroa, ja kaudelle 2014–
2020 ne ovat 130 miljoonaa euroa. Vuosittainen keskiarvo väheni siis ensiksi mainitun
kauden 22 miljoonasta eurosta viimeksi mainitun kauden 19 miljoonaan euroon (ks. liite I).
8. Aloite käynnistettiin toukokuussa 201013. Tilintarkastustuomioistuin tutki sen
perustamista ja rakennetta erityiskertomuksessa nro 17/2014 ”Voidaanko EU:n
osaamiskeskusaloitteen avulla lieventää vaikuttavalla tavalla EU:n ulkopuolelta aiheutuvia
kemiallisia, biologisia, säteily‐ ja ydinriskejä?”. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että
aloitteella voidaan lieventää riskejä, mutta useat osa‐alueet vaativat vielä viimeistelyä (ks.
liite II). Vaikka aloitteen organisatorinen rakenne on hieman muuttunut viime tarkastuksen
jälkeen, rakenne on edelleen monimutkainen, koska se perustuu laajaan verkostoon, joka
koostuu EU:n elimistä (Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH), kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysasioiden pääosasto, Yhteinen tutkimuskeskus (JRC)), EU:n ulkopuolisista toimijoista
(Yhdistyneiden kansakuntien alueidenvälinen rikollisuuden ja oikeuden tutkimuslaitos
(UNICRI), hallintotiimi, alueelliset sihteeristöt, kansalliset tiimit), CBRN‐asiantuntijoista,
siviili‐ ja sotilasalan sidosryhmistä sekä muista kansainvälisistä järjestöistä (ks. kaavio 1).
Merkittävin muutos viime tarkastukseen verrattuna on ollut, että Yhteinen tutkimuskeskus
sekä kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston toimeksiannosta paikalla
toimivat asiantuntijat osallistuvat toimintaan entistä enemmän.

12

Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) – Thematic Strategy Paper 2014–2020.
Multi‐annual Indicative Programme 2014–2017 (Annex).

13

Pilottihankkeita ja suunnittelua rahoitettiin CBRN‐aineisiin ja ‐tekijöihin liittyvien riskien
lieventämistä ja niihin valmistautumista koskevasta vuoden 2009 vuotuisesta
toimintaohjelmasta.

12
Kaavio 1 – Yleiskuva EU:n osaamiskeskusaloitteen organisaatiosta

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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9. Tämä organisaatio, joka käsittää monia CBRN‐toimijoita, yhdessä alhaalta ylöspäin
suuntautuvan sekä kansallisen ja alueellisen lähestymistavan kanssa tekee aloitteesta
ainutlaatuisen tukimekanismin. Kumppanimaat nimittävät kansallisen koordinaattorin, joka
toimii niiden ensisijaisena edustajana aloitteessa ja pitää yhteyttä CBRN‐sidosryhmiin
kansallisella (kansallinen tiimi, hankkeiden tuensaajat ja muut paikalliset toimijat) ja
kansainvälisellä tasolla.
10. Osaamiskeskukset perustuvat kahdeksaan alueelliseen sihteeristöön (ks. liite III).
Alueelliset sihteeristöt ovat foorumeja, jotka pyrkivät edistämään ja helpottamaan
alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä. Ne pitävät yhteyttä alueensa kansallisiin
koordinaattoreihin ja tukevat näitä, järjestävät alueellisia keskustelutilaisuuksia, helpottavat
tiedonvaihtoa, seuraavat tietyssä määrin alueellisia toimia ja tiedottavat aloitteesta.
TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TARKASTUSTAPA
11. Yksi päätavoitteista tässä EU:n CBRN‐osaamiskeskusaloitetta koskevassa tuloksellisuuden
tarkastuksessa oli seurata, mitä toimia Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio ovat
toteuttaneet pannakseen täytäntöön erityiskertomukseen nro 17/2014 sisältyvät
suositukset, joiden mukaan niiden olisi pitänyt
a)

keskittää EU:n rahoitus EU:n turvallisuuden kannalta merkityksellisimmille alueille

b)

parantaa alueellisten sihteeristöjen valmiuksia

c)

laajentaa EU:n edustustojen roolia

d)

saada kumppanimaat mukaan hankkeiden käynnistämiseen ja täytäntöönpanoon

e)

lyhentää hanke‐ehdotusten ja hanketäytäntöönpanon väliin jäävää aikaa

f)

parantaa päätöksenteko‐ ja täytäntöönpanoelinten välistä yhteistyötä.

12. Aiemmassa tarkastuksessa keskityttiin aloitteen perustamiseen ja rakenteeseen, kun taas
tällä kertaa tarkastusta laajennettiin siten, että arvioitiin riskienhallintaan sovellettavaa
lähestymistapaa, aloitteen täytäntöönpanoa kumppanimaissa sekä seuranta‐ ja
arviointijärjestelmiä. Tarkastuksessa haettiin vastausta seuraavaan kysymykseen: Onko
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osaamiskeskusaloitteen avulla lievennetty EU:n ulkopuolelta aiheutuvia kemiallisia,
biologisia, säteily‐ ja ydinriskejä merkittävästi?
13. Vastauksen saamiseksi käsiteltiin kolmea alakysymystä:
a)

Ovatko komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ottaneet käyttöön asianmukaisen
riskienhallintaa koskevan lähestymistavan?

b)

Onko aloitetta kehitetty tyydyttävästi kumppanimaissa?

c)

Onko luotu tehokkaat seuranta‐ ja arviointijärjestelmät, joilla yksilöidään ja arvioidaan
osaamiskeskusaloitteen tulokset ja raportoidaan niistä?

14. Tarkastus toimitettiin helmikuun ja lokakuun 2017 välisenä aikana.
Tilintarkastustuomioistuin perehtyi asiaan liittyviin asiakirjoihin ja haastatteli komission
(kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto, Yhteinen tutkimuskeskus, EU:n
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto,
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto sekä muuttoliike‐ ja sisäasioiden
pääosasto), Euroopan ulkosuhdehallinnon, UNICRIn ja hallintotiimin edustajia sekä
Brysselissä järjestetyn kansallisten koordinaattoreiden viidennen kansainvälisen kokouksen
osallistujia.
15. Tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnit kolmeen kumppanimaahan: Georgiaan
(kesäkuussa 2017) sekä Jordaniaan ja Libanoniin (syyskuussa 2017). Nämä maat kuuluvat
naapuruusmaihin, jotka ovat aloitteen ensisijaista aluetta. Maista kahdessa ensiksi
mainitussa sijaitsee alueellinen sihteeristö14. Tilintarkastustuomioistuin haastatteli
alueellisten sihteeristöjen päälliköitä, alueellisia koordinaattoreita, paikalla toimivia teknisen
avun asiantuntijoita, kansallisia koordinaattoreita ja EU:n edustustojen edustajia, viittätoista
hankkeiden tuensaajaa ja kolmea EU:n toimeksisaajaa (hankkeen toteuttajaa).
Tilintarkastustuomioistuin teki kyselyn kaikille kahdeksalle alueelliselle sihteeristölle ja
muista sidosryhmistä (jotka luetellaan jäljempänä) poimitulle otokselle, jotta aloitteesta

14

Kaakkois‐ ja Itä‐Euroopan sekä Lähi‐idän alueelliset sihteeristöt.
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saatiin yleisiä tietoja. Tilintarkastustuomioistuin analysoi kaikki kirjalliset vastaukset, jotka
saatiin seuraavilta tahoilta:
i)

alueelliset sihteeristöt (5/8 vastasi)

ii) kansalliset koordinaattorit (11/18 vastasi)
iii) EU:n edustustot (14/18 vastasi)
iv) hankkeiden toteuttajat (6/7 vastasi)
v) EU:n CBRN‐yhteyspisteet (5/10 vastasi).
HUOMAUTUKSET
Toimia ei vieläkään priorisoida riskien perusteella
Kiireellinen tarve priorisoida toimet ja varojen käyttö
16. Sen varmistamiseksi, että rajalliset varat käytetään parhaalla mahdollisella tavalla,
tilintarkastustuomioistuin suositteli erityiskertomuksessa nro 17/2014 keskittämään
rahoituksen EU:n turvallisuuden kannalta merkityksellisimmille alueille. Muuttoliike‐ ja
sisäasioiden pääosaston mukaan välittömimmät EU:n turvallisuuteen kohdistuvat CBRN‐
riskit aiheutuvat Lähi‐idän ja itäisen kumppanuuden maista15 sekä Pohjois‐Afrikan maista.
Näiden maiden osuus kumppanimaista on yhteensä 20 prosenttia. Tästä huolimatta
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston maantieteelliset painopisteet
(Kaakkois‐ ja Itä‐Eurooppa, Lähi‐itä, Pohjois‐Afrikka ja Sahel, Atlanttiin rajoittuva Länsi‐
Afrikka sekä Itä‐ ja Keski‐Afrikka) kattavat 70 prosenttia kumppanimaista. Monista näistä
maista ei katsota aiheutuvan EU:hun kohdistuvia välittömiä CBRN‐riskejä.
17. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto ja Euroopan ulkosuhdehallinto
ovat itse asiassa kannustaneet yhä useampia kumppanimaita osallistumaan aloitteeseen.
Tämän seurauksena kumppanimaiden määrä on edelleen kasvanut sen sijaan, että toimet

15

Armenia, Azerbaidžan, Valko‐Venäjä, Georgia, Moldova ja Ukraina.
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olisi keskitetty pienempään määrään maita16. Lokakuuhun 2017 mennessä kumppanimaiden
määrä oli kasvanut 15:llä tilintarkastustuomioistuimen viime tarkastukseen verrattuna eli
43:sta 58:aan (ks. liite IV), ja kiinnostus aloitteeseen kasvaa edelleen17. Koska varat ovat
rajalliset, maantieteellinen laajeneminen tarkoittaa sitä, että tuen lopullinen määrä maata
kohti on keskimäärin pienempi.
18. Erityiskertomusta nro 17/2014 varten tilintarkastustuomioistuin tutki järjestelmiä, joilla
ensimmäiset 40 hanketta valittiin ja toteutettiin. Tässä tarkastuksessa verrattiin
hankkeiden 1–40 (ensimmäinen kausi) ja hankkeiden 41–60 (toinen kausi) määrärahojen
kohdentamista keskenään. Kaaviosta 2 käy ilmi, että Kaakkois‐ ja Itä‐Euroopan alue, joka
kuuluu EU:n painopisteisiin, on ollut yhteensä hankerahoituksen suurin saaja (21 prosenttia),
mutta alue sai vähemmän rahoitusta jälkimmäisellä kaudella. Hankkeesta 41 lähtien suurin
tuensaaja on ollut Atlanttiin rajoittuva Länsi‐Afrikka, joka ei Marokkoa lukuun ottamatta
kuulu Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin. Kolmanneksi eniten rahoitusta saa Kaakkois‐
Aasian alue, vaikka se ei kuulu ensisijaisiin riskialueisiin. Vaikka riskit ovat suurempia Lähi‐
idässä sekä Pohjois‐Afrikan ja Sahelin alueella (ks. kohta 16)18, nämä alueet (Persianlahden
yhteistyöneuvoston aluetta lukuun ottamatta) ovat saaneet toisella kaudella vähiten
rahoitusta. Kaiken kaikkiaan Lähi‐itä sai 13 prosenttia ja Pohjois‐Afrikan ja Sahelin alue
9 prosenttia kyseisten kausien hankerahoituksesta. Alueet, joista aiheutuu EU:lle
välittömimpiä CBRN‐riskejä (ks. kohta 16), saivat yhteensä 43 prosenttia hankkeiden
kokonaisrahoituksesta. Hankkeita ei siis priorisoida maantieteelliseen alueeseen liittyvien
riskien perusteella. Tämä on vastoin tilintarkastustuomioistuimen aiempaa suositusta, jonka
komissio on hyväksynyt.

16

Etiopia, Kuwait, Pakistan ja Sierra Leone liittyivät aloitteeseen vuonna 2017; Mongolia liittyi
aloitteeseen maaliskuussa 2018.

17

Kazakstan on ilmaissut halunsa liittyä aloitteeseen.

18

SIPRI Yearbook 2017, Tukholman kansainvälinen rauhantutkimuslaitos.
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19. Alueet toimittavat hanke‐ehdotuksia kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden
pääosastolle kysyntään perustuvan eli alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan19
mukaisesti. Komissio valitsee rahoitettavat hankkeet kuitenkin käyttämättä riskiperusteisia
valintaperusteita, vaikka sen omassa työasiakirjassa todetaan, että uhkien ja riskien
arviointien laajemmasta käytöstä olisi hyötyä EU:n turvallisuuden kannalta20. Sen sijaan
hanke‐ehdotuksia hyväksytään saapumisjärjestyksessä, minkä komissio toivoo edistävän
alueiden välistä kilpailua. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että aloitteen varat jakautuvat
useamman kumppanimaan kesken.
Kaavio 2 – Kohdennettu rahoitus alueittain vuodesta 2010 lokakuuhun 2017

miljoonaa euroa
Hankkeet 1–40

Hankkeet 41–60

Yhteensä

25
20
15
10
5
0

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin CRIS‐järjestelmästä ja CBRN‐portaalista sekä Yhteiseltä tutkimuskeskukselta
saatujen tietojen perusteella.
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Kumppanimaat (kansallinen tiimi) määrittelevät maakohtaiset tarpeensa ja keskustelevat
alueellisella tasolla toimista, joita voitaisiin toteuttaa yhteisten CBRN‐riskien ja uhkien
käsittelemiseksi.

20
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20. Myöskään mitään aihealueita ei aseteta etusijalle. EU:n ensimmäisessä sisäisessä CBRN‐
politiikassa keskityttiin ehkäiseviin toimenpiteisiin21, kun taas vakautta ja rauhaa edistävän
välineen säädöskehyksessä22 ei määritellä, mitkä ulkoiset lieventävät toimenpiteet olisi
asetettava etusijalle (varautuminen, ehkäiseminen, havaitseminen vai reagointi).
Muuttoliike‐ ja sisäasioiden pääosaston sekä kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden
pääosaston asiantuntijat suosittelevat kuitenkin, että ensimmäisenä toimena CBRN‐
materiaalit olisi yksilöitävä ja suojattava. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi vain kolme
hanketta, joissa keskityttiin CBRN‐laitosten ja niissä olevan materiaalin yksilöimiseen. Lisäksi
kaikkiaan 66 hankkeesta vain viidessä, joiden osuus menoista oli 9 prosenttia, keskityttiin
pelkästään kemiallisiin riskeihin (ks. liite V), vaikka EU:n tiedusteluanalyysikeskus (EU
INTCEN) pitää niihin liittyvän uhkan toteutumista todennäköisimpänä.
21. Vuonna 2017 komissio alkoi käyttää aloitetta käsitelläkseen useammanlaisia
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa terrorismin torjuntaan,
kyberrikollisuuden torjuntaan, kriittisten infrastruktuurien suojeluun, lääkeväärennösten
laittoman kaupan torjuntaan, meriturvallisuuteen ja räjähteisiin. Koska aloitteen resurssit
ovat rajalliset, komissio aikoo rahoittaa nämä uudet toimet muista budjettikohdista, mutta
hyödyntää osaamiskeskusten rakenteita. Useita toimenpiteitä tarvitaan kuitenkin yhä
perinteisten CBRN‐riskien käsittelemiseksi23. Kansalliset koordinaattorit ovat toteuttaneet
toimia CBRN‐alalla ja odottavat niiden tuottavan tuloksia. Aloitteen laajentaminen
kattamaan muita aihealueita edellyttää lisätyötä, vaikka CBRN‐alallakin on vielä paljon
tehtävää.

21

Neuvoston päätelmät kemiallisen, biologisen, säteily‐ ja ydinturvallisuuden parantamisesta
Euroopan unionissa – EU:n CBRN‐toimintasuunnitelma. Asiak. 15505/1/09 REV 1,
12. marraskuuta 2009.

22

Asetus (EU) No 230/2014.
Vakautta ja rauhaa edistävä väline – Temaattinen strategia‐asiakirja 2014–2020.

23

Todettakoon vertailun vuoksi, että ensimmäisessä CBRN‐toimintasuunnitelmassa edellytettiin,
että EU:n jäsenvaltiot toteuttavat 124 tointa, jotka liittyvät ehkäisemiseen, havaitsemiseen,
varautumiseen ja reagointiin.
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Kumppanimaiden tarpeiden ja painopisteiden määrittely kestää edelleen liian kauan eikä
perustu järjestelmällisiin riskinarviointeihin
22. Yhteinen tutkimuskeskus on laatinut tarvearvioinnin kyselylomakkeen kumppanimaita
varten. Kysymykset olivat yleisluonteisia ja liittyivät esimerkiksi siihen, onko
kumppanimaassa kansallinen säädöskehys ja institutionaalinen kehys, joilla säännellään
CBRN‐materiaalien ja ‐laitosten turvallisuutta ja turvajärjestelyjä. Riskin käsitettä ei ole
sisällytetty Yhteisen tutkimuskeskuksen menetelmään, eikä siitä annettu riittävästi ohjeita,
miten riskit olisi tunnistettava ja asetettava tärkeysjärjestykseen. Kyselylomakkeen avulla
havaittujen puutteiden perusteella laaditaan kansallinen CBRN‐toimintasuunnitelma riskien
lieventämiseksi.
23. Yhteisen tutkimuskeskuksen asiantuntijat auttoivat kumppanimaiden kansallisia CBRN‐
tiimejä24 vastaamaan kysymyksiin, mutta tarvearvioinnin kyselylomakkeen täyttäminen on
silti kumppanimaiden suorittama itse‐arviointi. Komissio suosittelee, että kansalliset tiimit
ottaisivat tarvearvioinnin kyselylomakkeen täyttämiseen ja toimintasuunnitelman laadintaan
mukaan edustajia useista eri ministeriöistä (ks. kaavio 1) ja muista tunnustetuista
yhteyspisteistä25. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoittaa, että kansalliset tiimit eivät
ottaneet toimintaan järjestelmällisesti mukaan CBRN‐alan kaikkien osa‐alueiden
asiantuntijoita.
24. Lokakuuhun 2017 mennessä kaikkiaan 58 kumppanimaasta 26 maata (45 prosenttia) oli
saanut tarvearvioinnin kyselylomakkeen täytettyä ja vain 18 kumppanimaata (31 prosenttia)
oli laatinut kansallisen toimintasuunnitelman. Neljä kumppanimaata oli laatinut kansallisen
toimintasuunnitelman käyttämättä tarvearvioinnin kyselylomaketta (ks. liite I).

24

Kansalliset CBRN‐tiimit koordinoivat työtä ja levittävät maassaan tietoa esimerkiksi
ministeriöille, virastoille sekä tutkimus‐ ja oppilaitoksille, jotka osallistuvat CBRN‐riskien
lieventämiseen eri tasoilla.

25

Esimerkiksi seuraavien tahojen yhteyspisteet: Interpol, Maailman terveysjärjestö,
päätöslauselmalla 1540 perustettu YK:n turvallisuusneuvoston komitea, biologisten aseiden
kieltosopimus, YK:n elintarvike‐ ja maatalousjärjestö, Kemiallisten aseiden kieltojärjestö,
Kansainvälinen atomienergiajärjestö sekä ohjelma luonnononnettomuuksien ja ihmisen
aiheuttamien katastrofien ehkäisemiseksi, niihin valmistautumiseksi ja niissä toimimiseksi.
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25. Yksi syy siihen, miksi kaikki kumppanimaat eivät ole täyttäneet tarvearviointia / tehneet
kansallista toimintasuunnitelmaa, on se, että kyse on vapaaehtoisesta prosessista, joka
edellyttää poliittista tahtoa. Toinen syy siihen, miksi vain muutamat kumppanimaat olivat
saaneet tarvearviointinsa täytettyä ja kansallisen toimintasuunnitelmansa valmiiksi, on
joissakin kumppanimaissa esiintyvä poliittinen epävakaus, joka vaikeuttaa suunnittelua.
Yhteinen tutkimuskeskus ei myöskään pystynyt vastaamaan riittävän nopeasti kaikkiin
tarvearvioinnin kyselylomaketta / kansallista toimintasuunnitelmaa koskeviin
avunpyyntöihin.
26. Kumppanimaiden kasvava tarve täyttää tarvearviointi / tehdä kansallinen
toimintasuunnitelma ja aloitteen jatkuva laajeneminen ovat selvästi panneet Yhteisen
tutkimuskeskuksen henkilöstöresurssit koetukselle. Aloitteelle kohdennettuja resursseja on
vähennetty: vuonna 2015 käytettävissä oli 200 henkilötyökuukautta ja vuonna 2017 enää
105 henkilötyökuukautta. Yhteisen tutkimuskeskuksen kyvyttömyys selviytyä työmäärästään
on viivästyttänyt työpajojen järjestämistä. Tilanne 31. lokakuuta 2017 oli se, että
tarvearvioinnin kyselylomaketta tai kansallista toimintasuunnitelmaa koskevaa työpajaa
joutui odottamaan pyynnön esittämisen tai edelliseen työpajaan osallistumisen jälkeen
keskimäärin 19 kuukautta. Vaarana on, että hyvä noste menetetään, jos tarvearviointeja ja
kansallisia toimintasuunnitelmia ei tehdä ajoissa, mikä heikentäisi aloitteen uskottavuutta.
Aloitteen tiettyjä näkökohtia on kehitetty kumppanimaissa tyydyttävästi
Aloite on auttanut lujittamaan CBRN‐alan hallintoa kumppanimaissa ja lisäämään
alueellista yhteistyötä…
27. Aloitteen kaksi merkittävintä saavutusta ovat kansallisten CBRN‐tiimien perustaminen ja
alueellisen yhteistyön käynnistyminen. Kansallisten rakenteiden perustaminen kesti kauan,
mikä viivästytti toimien toteuttamista. Lokakuuhun 2017 mennessä valtaosa maista (ks.
liite I) oli kuitenkin nimennyt kansallisen koordinaattorin ja perustanut kansallisen tiimin
varmistamaan viranomaisten välistä yhteistyötä ja parantamaan CBRN‐alan kansallista
hallintoa. Alan hallintoa vahvistavat myös tarvearvioinnin kyselylomakkeen täyttäminen ja
kansallisen toimintasuunnitelman laatiminen (ks. kohdat 22–24).
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28. Alueelliset sihteeristöt26 auttavat kumppanimaita tarpeiden arvioinnissa ja
käsittelemisessä ja helpottavat kumppanimaiden välistä koordinointia. Alueelliset
sihteeristöt edistävät CBRN‐verkoston luomista. Tilintarkastustuomioistuin totesi kuitenkin
erityiskertomuksessaan nro 17/2014, että niiden tekninen asiantuntemus on vähäistä.
Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto on pannut täysimääräisesti
täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen suosituksen osoittamalla kuusi paikalla toimivaa
teknisen avun asiantuntijaa (”paikalla toimivat asiantuntijat”) seitsemään alueelliseen
sihteeristöön27. Nämä paikalla toimivat asiantuntijat edistävät CBRN‐alan hallinnon luomista
kumppanimaissa antamalla teknistä tukea kansallisille tiimeille, kansallisille
koordinaattoreille ja alueellisille sihteeristöille. Asiantuntijat järjestävät koulutustilaisuuksia
ja harjoituksia, avustavat kansallisten tiimien tapaamisissa ja valmistelevat tarvearvioinnin
kyselylomakkeita ja kansallista toimintasuunnitelmaa koskevia työpajoja ja osallistuvat
niihin. Lisäksi asiantuntijat auttavat tehostamaan alueellista yhteistyötä jäsentämällä
tarpeita ja hankkeita, laatimalla tehtävänkuvauksia ja kohdistamalla seurantaa alueellisten
hankkeiden täytäntöönpanoon. Kumppanimailla on myönteinen käsitys näistä paikalla
toimivista asiantuntijoista.
29. Alueelliset sihteeristöt ovat tehostaneet yhteistyötä ja koordinointia myös muiden
kansainvälisten järjestöjen28 kanssa (ks. laatikko 1). Alueelliset sihteeristöt esimerkiksi
auttoivat kuutta kumppanimaata saamaan tukea biologisten aseiden kieltosopimuksen
täytäntöönpanon tukiyksiköltä (Implementation Support Unit).

26

Alueellinen sihteeristö koostuu sihteeristön päälliköstä ja UNICRIn alueellisesta
koordinaattorista.

27

Paikalla toimivista asiantuntijoista yksi vastaa kahdesta alueesta: Pohjois‐Afrikan ja Sahelin
alueesta sekä Lähi‐idästä.

28

Maailman terveysjärjestö, biologisten aseiden kieltosopimus, kemiallisten aseiden
kieltosopimus, Interpol ja YK:n turvallisuusneuvosto.
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Laatikko 1 – Muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen
Ebolakriisin jälkeen lokakuussa 2017 G7‐maiden yleismaailmallisen kumppanuuden
puheenjohtajavaltio Italia ja EU:n CBRN‐osaamiskeskukset järjestivät 11 Afrikan maan kanssa
työpajan, jossa määriteltiin toimenpiteitä bioturvallisuus‐ ja bioturvaamisriskien vähentämiseksi
Afrikassa.
Useiden kansainvälisten aloitteiden ja velvoitteiden29 mukaisesti laadittuja tarvearviointeja ja
toimintasuunnitelmia verrattiin ensimmäistä kertaa, minkä ansiosta eri aloitteisiin liittyviä olemassa
olleita tietoja voitiin koordinoida ja yhdistää. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston
on tarkoitus jatkaa tätä työtä, jotta voidaan hienosäätää toimenpiteitä, joilla pyritään käsittelemään
bioturvallisuuteen ja bioturvaamiseen liittyvän tulevan toiminnan tärkeimpiä painopisteitä.

30. Tilintarkastustuomioistuin totesi erityiskertomuksessa nro 17/2014, että kumppanimaat
eivät olleet riittävän tiiviisti mukana hankkeiden valinnassa, vaikka aloitteen piti olla
luonteeltaan alhaalta ylöspäin suuntautuva.
31. Hankkeesta 33 (maaliskuu 2013) lähtien hankkeita on käsitelty alueellisissa
keskustelutilaisuuksissa ja alhaalta ylöspäin suuntautuvia hankkeita30 on ollut kaksi kertaa
niin paljon (20) kuin ylhäältä alaspäin suuntautuvia (9) kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysasioiden pääosaston ehdottamia hankkeita (ks. liite VI). Ainakin puolessa hankkeista31
toteuttamiseen osallistuu paikallisia asiantuntijoita. Tilintarkastustuomioistuimen aiempaan
erityiskertomukseen nro 17/2014 sisältyvä suositus on pantu täysimääräisesti täytäntöön.
Aloitteen hankkeilla edistetään nykyisin entistä paremmin paikallista aloitteeseen
sitoutumista ja yhteisymmärrykseen perustuvaa kulttuuria.
32. Hanke‐ehdotusten esittämisen ja hanketäytäntöönpanon väliin jäävä aika, jonka
lyhentämistä tilintarkastustuomioistuin suositti, on edelleen pitkä (ks. liite VI) – keskimäärin

29

EU:n CBRN‐osaamiskeskusaloite, Maailman terveysjärjestön kansainvälinen terveyssäännöstö,
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1540 ja biologisten aseiden kieltosopimus.

30

Tarkastus kattoi hankkeet hankkeeseen 60 saakka ja se mukaan lukien. Tätä laskelmaa varten
otettiin kuitenkin huomioon kaikki hankkeet hankkeeseen 66 saakka. Paikalla annettavaa
teknistä apua koskevia hankkeita ei ole otettu mukaan laskelmaan.

31

Paikalla annettavaa teknistä apua ja välineistön toimitussopimuksia lukuun ottamatta.
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yli 18 kuukautta. Komissio on hiljattain muuttanut tuensaajien tarpeiden määrittelyyn
sovellettavaa lähestymistapaa, mutta tässä vaiheessa on vielä liian varhaista määrittää,
kuinka paljon uusi menetelmä nopeuttaa hankkeiden toimien aloittamista.
Tilintarkastustuomioistuin toteaakin, että suositus on pantu osittain täytäntöön.
33. Alueellisia toimintasuunnitelmia ei ole vielä laadittu. Valmiiksi saadut kansalliset
toimintasuunnitelmat ovat kannustaneet keskustelemaan mahdollisista alueellisista
toimista/hankkeista. Lisäksi alueelliset sihteeristöt keräävät ja yhdistävät tietoja kansallisista
tarpeista, jotta voidaan määritellä alueiden painopisteitä. Paikalla toimivat asiantuntijat
osallistuvat toisinaan tähän työhön. Kolmella alueella on alkanut kehittyä omaa toimintaa
luottamuksen kasvettua ja aloitteeseen sitoutumisen lisäännyttyä (ks. laatikko 2).
Laatikko 2 – Alueellisten tarpeiden määrittely
Kaikkien Kaakkois‐Aasian kumppanimaiden kansalliset asiantuntijat tapasivat huhtikuussa 2016
ensimmäistä kertaa keskustellakseen alueen painopisteistä (tarvearvioinnin kyselylomakkeiden,
kansallisten toimintasuunnitelmien, aiempien/käynnissä olleiden hankkeiden ja painopisteluettelon
pohjalta). Kokouksessa laadittiin seitsemän alueellista hanke‐ehdotusta. Tämä on myönteinen merkki
kasvavasta aloitteellisuudesta. Ehdotuksia oli kuitenkin tarpeen muokata merkittävästi, mikä johti
päätökseen, että alueelle sijoitetaan paikalla toimiva asiantuntija vuodesta 2018 alkaen.
Kaakkois‐ ja Itä‐Euroopan sihteeristö analysoi alueen olemassa olevat kansalliset
toimintasuunnitelmat ja aiemmat hanke‐ehdotukset, myös hylätyt ehdotukset. Lisäksi sihteeristö
pyysi kansallisia koordinaattoreita laatimaan luettelon kansallisista painopisteistä. Näiden tietojen
perusteella alue hyväksyi vuonna 2016 alueellisen strategian, joka käsittää kymmenen painopistettä.
Alue viimeistelee parhaillaan teknistä eritelmää kemiallisten ja biologisten jätteiden käsittelyä
koskevalle hanke‐ehdotukselle.
Atlanttiin rajoittuvassa Länsi‐Afrikassa kansalliset koordinaattorit arvioivat, että hankkeiden
toteuttajien ehdottamat toimet eivät vastanneet paikallisia tarpeita, koska tekniset eritelmät eivät
olleet riittävän täsmällisiä. Paikallisia asiantuntijoita palkattiin keräämään tietoja, analysoimaan ja
määrittelemään todellisia tarpeita ja laatimaan hanke‐ehdotuksia. Kahden viimeaikaisen hankkeen32

32

Vaarallisten aineiden kuljetus ja elintarviketurvallisuus.
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tekniset eritelmät laadittiin tämän perusteella. Käytännön avulla pystyttiin lyhentämään alkuvaiheen
kestoa.

34. Hankkeet ovat tuottaneet osan tai kaikki tavoitelluista tuotoksista. Moniin hankkeisiin
sisältyi koulutusta, joka vaihteli yleisestä johdatuksesta ja tietoisuuden lisäämisestä
käytännönläheisempiin valmiuksien kehittämisharjoituksiin. Toisinaan hankkeet käsittivät
EU:n jäsenvaltioihin kohdistuneita tutustumisvierailuja, hankkeilla toimitettiin CBRN‐
laitteistoja, tuotettiin koulutusmateriaalia – kuten käsikirjoja, parhaita käytäntöjä
käsitteleviä ohjeita, menetelmäoppaita ja kansallisia valmiussuunnitelmia – taikka ne otettiin
huomioon lainsäädännön ja määräysten hyväksymisen tai tarkistamisen yhteydessä (ks.
laatikko 3).
Laatikko 3 – Menestystarinapalkinnot
Kansallisia koordinaattoreita ja alueellisten sihteeristöjen päälliköitä kannustetaan tuomaan esiin
aloitteen menestystarinoita. Kansallisten koordinaattoreiden viidennessä vuosikokouksessa
jaetuilla osaamiskeskusaloitteen palkinnoilla juhlistettiin tällaisia saavutuksia.
Sambia sai suurimman kansallisen menestystarinan palkinnon siitä, että maan kansallinen CBRN‐
riskien hallintaa koskeva säädöskehys oli tarkistettu. Tarkistus johti vuonna 2015 hyväksyttyyn
terrorismin torjuntaa koskevaan muutoslakiin nro 2. Sen mukaisesti perustettiin kansallinen
terrorismin torjuntakeskus, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa valmius havaita ja hallita CBRN‐
riskejä ja reagoida niihin.

35. Kumppanimaat pitävät aloitteen puitteissa järjestettäviä teoreettisia ja
kenttäolosuhteissa toteutettavia simulointiharjoituksia33 suuressa arvossa34 (ks. laatikko 4).
Kyselytutkimukseen vastanneet totesivat, että useammille kenttäolosuhteissa toteutettaville
harjoituksille (ja niihin liittyvälle edeltävälle koulutukselle) olisi myönnettävä rahoitusta,
koska ne olivat paras käytännön koulutuksen muoto.

33

Teoreettinen simulointiharjoitus käsittää keskustelun, jossa osallistujat yksilöivät ja ehdottavat
toimia ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Kenttäolosuhteissa toteutettavilla harjoituksilla
testataan toiminnallisia valmiuksia reagoida CBRN‐onnettomuuteen.

34

Esimerkiksi hankkeet 4, 9, 17, 21, 22, 23, 33, 34, 42, 44, 46 ja 47.
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Laatikko 4 – FALCON I ‐harjoitus
Persianlahden yhteistyöneuvoston maat liittyivät aloitteeseen alueista viimeisenä. Vaikka alueellisia
hankkeita ei ole vielä kehitetty, alueellinen sihteeristö on saanut aikaan dynaamista kehitystä
järjestämällä helmikuussa 2016 työpajan ja teoreettisen simulointiharjoituksen, jossa keskityttiin
ydinaineiden havaitsemiseen ja niihin reagointiin ja jonka rahoittivat pääasiassa Yhdistyneet
arabiemiirikunnat ja ydinterrorismin torjuntaa koskeva maailmanlaajuinen aloite. FALCON‐harjoitus
oli ensimmäinen laatuaan, ja tarkoituksena oli tehostaa alueellista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa ja
parantaa kunkin maan35 hyväksymiä kansallisia skenaarioita. Ydinterrorismin torjuntaa koskeva
maailmanlaajuinen aloite, Kansainvälinen atomienergiajärjestö ja Maailman tullijärjestö osallistuivat
tapahtumaan tarkkailijoina.
Toinen vastaava harjoitus on tarkoitus järjestää vuosina 2018–2019. FALCON II ‐harjoituksessa
keskitytään ensin säteilyyn liittyvien havaitsemis‐ ja reagointivalmiuksien luomiseen ja sen jälkeen
teoreettisiin ja kenttäolosuhteissa toteutettaviin simulointiharjoituksiin.

… mutta merkittävät esteet haittaavat yhä aloitteen koko potentiaalin hyödyntämistä …
36. Edellisessä jaksossa kuvatuista saavutuksista huolimatta merkittäviä esteitä on edelleen.
Ne estävät sen, että aloitteen koko potentiaali saataisiin hyödynnetyksi, kun pyritään
luomaan verkostoitunutta CBRN‐yhteisöä kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla.
… kumppanimaassa
37. Useat tekijät vaikuttivat kielteisesti siihen, kuinka paljon kumppanimaissa pystyttiin
lujittamaan CBRN‐hallintoa ja lieventämään riskejä. Tällaisia tekijöitä olivat esimerkiksi koko
kansallisen tiimin ja erityisesti kansallisen koordinaattorin valtuuksien ja oikeudellisen
aseman rajoitukset. Muita esteitä olivat kansallisen tiimin jäseniksi käytettävissä olevien
henkilöiden ja jäsenten käytettävissä olon puute, poliittinen epävakaus ja rahoituksen puute.
Paikalla toimivat asiantuntijat avustivat useiden maiden kansallisten tiimien kokouksissa,
mutta tällainen tuki ei ole pitkällä aikavälillä kestävää.

35

Yhdistyneet arabiemiirikunnat isännöi tapahtuman, johon osallistuivat Jordanian hašemiittinen
kuningaskunta, Marokon kuningaskunta, Qatarin valtio, Saudi‐Arabian kuningaskunta, Kuwaitin
valtio, Omanin sulttaanikunta ja Bahrainin kuningaskunta.
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38. Kansalliset koordinaattorit ovat verkoston keskeisiä toimijoita, jotka koordinoivat CBRN‐
sidosryhmien työtä maassaan ja toimivat aloitteessa kansallisina yhteyspisteinä. Komission
tarkoituksena on, että kansallisista koordinaattoreista tulee keskitetty asiointipiste kaikkia
CBRN‐alaan liittyviä kysymyksiä varten. Eri instituutiot, joista kansallinen tiimi muodostuu, ja
maiden hallitukset eivät kuitenkaan useinkaan anna kansallisille koordinaattoreille riittävää
painoarvoa ja toimivaltaa.
39. Erityiskertomuksen nro 17/2014 antamisen jälkeen kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysasioiden pääosasto on osoittanut vakautta ja rauhaa edistävän välineen pitkäaikaisia
alueellisesta yhteistyöstä vastaavia toimihenkilöitä ainoastaan neljään EU:n edustustoon36
(Nairobi, Manila, Dakar ja Islamabad). Kahden ensiksi mainitun edustuston sijaintimaassa on
alueellinen sihteeristö, kun taas kahden viimeksi mainitun sijaintimaassa ei ole. Vakautta ja
rauhaa edistävän välineen pitkäaikaiset alueellisesta yhteistyöstä vastaavat toimihenkilöt
pitävät yhteyttä toiminta‐alueensa muihin EU:n edustustoihin. Heidän tehtävänsä eivät
kuitenkaan rajoitu pelkästään CBRN‐kysymyksiin, vaan käsittävät myös muita turvallisuuteen
liittyviä tehtäviä37.
40. EU:n edustustot osallistuvat aiempaa enemmän aloitteen edistämiseen ja poliittisen
tahdon muodostumiseen toimintamaassaan ja ‐alueellaan, mutta eivät vielä riittävästi.
CBRN‐kysymyksiä ei sisällytetty järjestelmällisesti toimintapolitiikkaan, turvallisuuteen eikä
poliittiseen vuoropuheluun. Edustustojen tietojen laajuus oli usein riippuvainen siitä, oliko
alueella vakautta ja rauhaa edistävän välineen pitkäaikaisia alueellisesta yhteistyöstä
vastaavia toimihenkilöitä. Joissakin ensisijaisten alueiden maissa EU:n edustusto ei ollut
osallistunut CBRN‐kysymysten käsittelyyn. Tilintarkastustuomioistuin katsoo kaiken
kaikkiaan, että Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio ovat panneet sen aiemmin antaman
suosituksen osittain täytäntöön.

36

Ammaniin osoitettu vakautta ja rauhaa edistävän välineen pitkäaikaisen alueellisesta
yhteistyöstä vastaavan toimihenkilön tehtävä on siirretty naapuruuspolitiikan ja
laajentumisneuvottelujen pääosastoon.

37

Esimerkiksi terrorismin torjunta, kriittisen infrastruktuurin suojelu ja laittoman kaupan torjunta.
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… tai alueella ja sen ulkopuolella
41. Tilintarkastustuomioistuimen yleisestä analyysista kävi ilmi, että useimmissa hankkeissa
alueellista yhteistyötä ei asetettu ensisijaiseksi tavoitteeksi, koska kaikki kumppanimaat
haluavat ensin käsitellä omia kansallisia tarpeitaan. Vaikka on selvästi tarpeen löytää
tasapaino CBRN‐riskien lieventämisen kansallisten valmiuksien kehittämisen ja alueellisen
yhteistyön vahvistamisen välillä, hankkeissa, joista oli käytettävissä riittävästi tietoja,
kansallisten ja alueellisten toimien suhde oli 70:30.
42. CBRN‐verkostojen vahvistaminen kansallisella ja alueellisella tasolla on keskeinen
edellytys sille, että voidaan varmistaa asianmukainen toiminta CBRN‐materiaaleihin liittyvän
onnettomuuden sattuessa. Aloitteella pyritään auttamaan kumppanimaita tekemään
yhteistyötä. Alueellista vuorovaikutusta oli kuitenkin harvoin. Alueellisia
keskustelutilaisuuksia (ks. kaavio 1 ja liite I), joissa käsitellään hankkeita, järjestetään
yleensä kaksi kertaa vuodessa, mutta kansalliset asiantuntijat kutsutaan niihin vain kerran
vuodessa, mikä rajoittaa tilaisuudessa käytettävissä olevaa asiantuntemusta. Kansainvälisen
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto järjestää myös vuosittain tapaamisen, johon
osallistuvat vain alueellisten sihteeristöjen päälliköt. Kansalliset koordinaattorit ja paikalla
toimivat asiantuntijat ovat todenneet, että olisi tarpeen järjestää säännöllisiä alueellisia
tapaamisia useammin, kutsua kansainvälisiä asiantuntijoita, järjestää lyhyitä
työpajoja/koulutustilaisuuksia ja pitää enemmän teoreettisia ja kenttäolosuhteissa
toteutettavia simulointiharjoituksia.
43. Tällä hetkellä ei ole keskustelufoorumia tai paikkaa, jossa kumppanimaiden kanssa
voitaisiin jakaa CBRN‐alaan liittyviä ohjeita, parhaita käytäntöjä, tutkimuksia taikka
kansainvälisiltä järjestöiltä tai muista ohjelmista (kuten rikosten ennalta ehkäisyä ja
torjuntaa koskevasta erityisohjelmasta, tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta,
poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan
rahoitusvälineestä ja Horisontti 2020 ‐ohjelmasta) rahoitetuista EU:n hankkeista saatuja
kokemuksia.
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… muiden rahoitusmahdollisuuksien etsimisessä
44. Aloitteen tulevaisuus riippuu paljolti kansallisten toimintasuunnitelmien toteuttamisesta.
Niissä luetellaan monia toimenpiteitä (ks. esimerkit liitteessä V), joita ei voida toteuttaa
kokonaisuudessaan käyttämällä pelkästään kansallisten talousarvioiden ja aloitteen varoja.
On kuitenkin muita rahoituslähteitä, joita voidaan käyttää, kuten Euroopan naapuruusväline,
Euroopan kehitysrahasto ja väline ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten.
45. Kansallinen toimintasuunnitelma on keskeinen asiakirja, joka helpottaa avunantajien
koordinointia CBRN‐alalla ja siten lisävarojen osoittamista kansallisten valmiuksien
kehittämiseen (ks. laatikko 5).
Laatikko 5 – Georgian kansallisen toimintasuunnitelman laatiminen
Georgia hyväksyi vuonna 2015 kansallisen CBRN‐toimintasuunnitelmansa, joka kattaa vuodet 2015–
2019. Vaikka suunnitelmaa ei laadittu käyttämällä aloitteen tarvearviointimenetelmää, Georgian
kansallinen toimintasuunnitelma oli yksi ensimmäisistä hyväksytyistä kumppanimaiden
suunnitelmista.
Suunnitelma käsittää 30 painopistettä ja 118 eri toimenpidettä. Georgian viranomaisten välinen
koordinointineuvosto kokoontuu vuosittain keskustelemaan kansallisen toimintasuunnitelman
toteuttamisesta. Tähän tilaisuuteen kutsutaan myös avunantajat.
Marraskuussa 2017 järjestetyn erityisen avunantajien koordinointikokouksen keskeisiin tuloksiin
kuului Georgian koostama tarpeidenarviointi, jonka pitäisi auttaa avunantajia, EU mukaan lukien,
suunnittelemaan CBRN‐alalla antamaansa apua. Kaksi EU:n jäsenvaltiota tarjosi lääketieteellisiä
hätävalmiuksia/pelastuspalvelua ja CBRN‐sotilasyksiköiden koulutusta koskevaa apua. Lisäksi
merkittävä EU:n ulkopuolinen avunantaja ilmoitti, että sen kaikki tuleva CBRN‐kysymyksiin liittyvä
Georgialle myönnettävä apu olisi kansallisen toimintasuunnitelman mukaista.

46. EU:n edustustoilla voi olla merkittävä rooli kartoitettaessa muita rahoituslähteitä.
Edustustot voivat sisällyttää CBRN‐aiheita, kuten elintarviketurvallisuuden,
bioturvallisuuden, bioturvaamisen, kemiallisen saastumisen, turvallisuusnormit ja CBRN‐
säädöskehykset, hankkeisiin, joita rahoitetaan kehitystoiminnan perinteisillä aloilla
(esimerkiksi maatalous‐, ympäristö‐, terveydenhuolto‐ ja oikeusaloilla). Suurin osa
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kyselytutkimukseen osallistuneista EU:n edustustoista ei ollut kuitenkaan etsinyt
lisärahoitusta CBRN‐toimille.
47. Valtaosa kyselytutkimukseen osallistuneista EU:n edustustoista ilmoitti, että
avunantajien koordinointikokouksia EU:n jäsenvaltioiden kanssa ei ollut vielä järjestetty.
48. Vaikka naapuruusmaat ovat aloitteen ja koko EU:n ensisijaista aluetta,
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto on osallistunut toimintaan tähän
mennessä vähäisessä määrin. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston
tiiviimpi vuorovaikutus muiden komission pääosastojen, kuten naapuruuspolitiikan ja
laajentumisneuvottelujen pääosaston ja EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen
avun operaatioiden pääosaston, kanssa helpottaisi myös niiden havaittujen puutteiden
korjaamista, joita ei ole pystytty käsittelemään aloitteen avulla.
Riittämätön seuranta ja arviointi
49. Aloitteella saavutetut tulokset olisi julkistettava, jotta voitaisiin ohjata tulevia strategisia
ja toiminnallisia valintoja ja saada aikaan aloitteen menestymisen kannalta riittävä kiinnostus
ja poliittinen sitoutuminen.
50. Vaikka kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosastolla on kokonaisvastuu
aloitteen seurannasta, tarvittava palaute saadaan muilta sidosryhmiltä. Ne keräävät tietoja
ja seuraavat ja arvioivat aloitteen toimia seuraavien lähteiden avulla:
a)

verkkopohjainen CBRN‐osaamiskeskusportaali (”portaali”)

b)

hankkeiden toteuttajien kanssa pidettävät ohjauskomitean kokoukset

c)

koordinointikomiteat, joihin osallistuu Euroopan ulkosuhdehallinnon, Yhteisen
tutkimuskeskuksen, UNICRIn ja hallintotiimin edustajia sekä paikalla toimivia
asiantuntijoita

d)

UNICRIn, hallintotiimin, paikalla toimivien asiantuntijoiden ja hankkeiden toteuttajien
laatimat raportit

e)

tulossuuntautuneet paikalle tehtävät seurantakäynnit
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f)

Yhteisen tutkimuskeskuksen arviointiraportit.

Portaali – potentiaalinen tiedotus‐ ja seurantaväline
51. Portaali on valtuutetuille käyttäjille tarkoitettu verkkofoorumi, jonka olisi kansainvälisen
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston mukaan sisällettävä kaikki hankeasiakirjat.
Tarkoituksena on myös tiedottaa suunnitelluista toimista sidosryhmille, julkaista keskeisten
kokousten pöytäkirjoja ja yhteystietoluetteloita. Julkaistut tiedot ovat kuitenkin hajanaisia,
epätäydellisiä ja huonosti jäsenneltyjä eivätkä ne ole helposti saatavilla käyttäjäystävällisessä
(tai mobiiliystävällisessä) formaatissa. Portaalia ylläpitää JRC, mutta portaali perustuu
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston toimittamiin hankeasiakirjoihin.
Portaalin koko potentiaalia toiminnan ja hallinnoinnin välineenä (ks. liite VII) tai
keskustelufoorumina (ks. kohta 43) ei tällä hetkellä hyödynnetä.
52. Hankkeiden toteuttajat etsivät portaalista tietoa aiemmista hankkeista saaduista
kokemuksista. Koska portaali on epätäydellinen eikä sisällä luetteloa hanketuotoksista,
tiedot eivät aina ole hankkeiden toteuttajien käytettävissä. Tämä on johtanut toisinaan
toimien päällekkäisyyteen. Esimerkiksi joitakin CBRN‐koulutuksen johdantokursseja on
toistettu useissa hankkeissa käyttämättä uudelleen vastaavaa aiemmin tuotettua
materiaalia, mikä olisi voinut vähentää kustannuksia.
Muut seurantavälineet
53. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto, Yhteinen tutkimuskeskus,
alueelliset sihteeristöt ja kansalliset koordinaattorit eivät keränneet ja yhdistäneet tietoja
järjestelmällisesti myöskään portaalin ulkopuolella. Toimintaan osallistuvien toimijoiden
suuri määrä, asiakirjojen puutteellinen säilyttäminen ja epätäydelliset hanketiedot
monimutkaistavat ja heikentävät komission toteuttamaa hankkeiden valvontaa, seurantaa ja
arviointia.
54. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto seurasi hankkeiden toimia
ohjauskomitean kokouksissa. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto ei
säilyttänyt asiakirjoja asianmukaisesti, minkä vuoksi tilintarkastustuomioistuin ei kuitenkaan
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pystynyt vahvistamaan, oliko säännöllisiä kokouksia pidetty ja oliko sopimusvelvoitteita
noudatettu.
55. Tilintarkastustuomioistuin suositteli erityiskertomuksessa nro 17/2014, että
päätöksenteko‐ ja täytäntöönpanoelinten välistä yhteistyötä olisi parannettava esimerkiksi
käynnistämällä koordinointikomitean toiminta uudelleen. Näitä kokouksia alettiin järjestää
uudelleen vuonna 2014, ja niitä järjestettiin tavallisesti kahdesti vuodessa. Kokoukset
helpottivat aloitteen hallinnointia antamalla yleiskuvan eri keskeisten toimijoiden38
toteuttamista toimista. Aiemman erityiskertomuksen nro 17/2014 suositus katsotaan täysin
toteutetuksi.
56. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto valvoo tuloksia myös
ulkopuolisten asiantuntijoiden paikalle tekemien tarkastuskäyntien avulla. Aloitteessa
kaikkiaan toteutetuista 60 hankkeesta oli tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen
ajankohtaan mennessä saatu valmiiksi vain kuusi tuloksiin painottunutta
seurantakertomusta, joista yksi koski paikalla annettavaa teknistä apua koskevaa hanketta.
Tuloksiin painottuvia seurantakäyntejä ei tehty Yhteisen tutkimuskeskuksen toteuttamiin
hankkeisiin, vaikka se ei voi arvioida niitä itse.
Tulosten arviointi on epätyydyttävää
57. Koska aloitteen ja hankkeiden tasolla ei ole selkeitä, asianmukaisesti määriteltyjä
tavoitteita eikä vastaavia tulos‐/vaikutusindikaattoreita39, tuloksia on mahdotonta arvioida
siltä kannalta, kuinka paljon valmiudet lieventää CBRN‐riskejä ja ‐uhkia ja varautua niihin
ovat parantuneet. Aloitteen saavutuksia ei voitu mitata myöskään siksi, ettei hankkeiden
seurauksia ja vaikutuksia ollut kytketty yleistavoitteisiin.
58. Yhteinen tutkimuskeskus vastaa kaikista hankearvioinneista, mutta se on ulkoistanut
niistä valtaosan ulkoisille asiantuntijoille syyskuusta 2016 lähtien. Kaikki arvioinnit ovat olleet
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Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto, Euroopan ulkosuhdehallinto, paikalla
toimivat asiantuntijat, UNICRI ja hallintotiimi.

39

Näin oli 70 prosentissa hankkeista.
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asiakirjoihin perustuvia, ja aineisto niihin on saatu Yhteiseltä tutkimuskeskukselta.
Tilintarkastustuomioistuin totesi, että kolmasosaa arvioinneista ei ollut saatu päätökseen,
koska käytettävissä ei ollut riittävästi hankeasiakirjoja (ks. kohta 51).
59. Vaikka arvioinnit perustuivat asiakirjoihin, lopullisten arviointien tekeminen kesti
keskimäärin 19 kuukautta loppuraporttien julkaisemisesta (ja vielä enemmän hankkeen
valmistumisesta) laskettuna. Väliarvioinnit saatiin valmiiksi vasta, kun hankkeet oli saatu
lähes päätökseen. Mahdolliset suositukset olivat usein tosiasiassa tarpeettomia, koska niitä
ei ehditty enää toteuttaa40.
60. Se, että useimmat hankkeet ovat itsenäisiä toimia, joihin ei liity pitkäaikaista
suunnitelmaa, ei edistä niiden kestävyyttä. Valtaosassa tilintarkastustuomioistuimen
tarkastamista hankkeista ei ollut varauduttu varmistamaan seurausten kestävyyttä. Vaikka
joissakin hankkeissa on hankittu pelastustyöntekijöille CBRN‐laitteistoja, monista
kumppanimaista puuttuu peruslaitteistoa, joten toteutettavat toimet ovat usein liian
kehittyneitä maiden teknisiin valmiuksiin nähden. Koska CBRN‐kysymyksiä ei ole asetettu
etusijalle, kansallinen rahoitus on rajallista, mikä vaarantaa hankkeilla saavutettujen
seurausten jatkuvuuden. Vain muutama koulutustoimi – kouluttajien koulutustoimet
mukaan lukien – on jatkunut hankkeen päättymisen jälkeen.
JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
61. Aloite on EU:n suurin ulkoinen siviiliturvallisuudenalan ohjelma. Konseptiin sisältyy
ainutlaatuinen alueellinen ja viranomaisten välinen lähestymistapa, jonka ansiosta
toimintaan osallistuu monia toimijoita (ks. kohdat 8–10). Kaiken kaikkiaan aloite on yksi
tärkeimmistä välineistä, joilla pyritään lieventämään EU:n ulkopuolelta aiheutuvia CBRN‐
uhkia ja ‐riskejä (kohta 4). Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että aloitteella on voitu
lieventää näitä CBRN‐uhkia, mutta monia haasteita on vielä jäljellä (ks. kohdat 16–60).

40

Esimerkiksi hankkeen 6 loppuarvioinnissa suositeltiin parantamaan ajan ja varojen hallintaa ja
ilmoittamaan varojen riittämättömyydestä hanketta valvoville tahoille varhaisessa vaiheessa.
Hankkeen 22 jälkiarvioinnissa suositeltiin laajentamaan valmiustoimintaan liittyvien alojen
määrittelyä ottamalla mukaan useampia erilaisia sidosryhmiä, jotta mukaan saataisiin myös
lääkinnällisten palvelujen tarjoajat.
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62. Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ovat panneet kaikilta osin täytäntöön kolme
niistä kuudesta suosituksesta, jotka sisältyvät tilintarkastustuomioistuimen
erityiskertomukseen nro 17/2014, ja kaksi niistä on pantu täytäntöön osittain (liite II ja
kohdat 11, 16–21, 28, 30–32, 39 ja 40 sekä 55). Kumppanimaat ovat nykyisin enemmän
mukana hankkeiden käynnistämisessä ja täytäntöönpanossa, alueellisen tason
organisoitumista on vahvistettu ja päätöksentekijöiden ja täytäntöönpanoelinten välinen
yhteistyö on parantunut. Vaikka edistystä on tapahtunut, EU:n edustustojen rooli ja
hankkeiden täytäntöönpanon nopeus eivät vieläkään ole tyydyttäviä (kohdat 27–48).
Tilintarkastustuomioistuimen aiemmin antamista suosituksista yhtä, jossa ehdotettiin EU:n
rahoituksen keskittämistä EU:n turvallisuuden kannalta merkityksellisimmille alueille ja jonka
komissio hyväksyi, ei ole pantu täytäntöön (ks. kohdat 16–21).
63. Aloitteen onnistuminen riippuu kyvystä mukautua ja vastata edessä oleviin keskeisiin
haasteisiin. Jäljempänä esitettävillä suosituksilla, joiden tavoitteena on korjata tarkastuksen
aikana havaitut puutteet, pyritään vahvistamaan ja ylläpitämään aloitetta edelleen.
64. Aloitteen toimiin sovellettavaa asianmukaista riskienhallinnan lähestymistapaa ei ole
vielä kehitetty koko aloitetta, hankkeiden valintavaihetta eikä kumppanimaiden tarpeiden
määrittelyä varten (kohdat 18–23).
65. Komissio tarjoaa kumppanimaille välineitä ja menetelmiä, jotka auttavat niitä arvioimaan
omia tarpeitaan ja laatimaan kansallisia toimintasuunnitelmia CBRN‐riskien lieventämiseksi
(ks. kohdat 22 ja 23). Siitä ei kuitenkaan anneta riittävästi ohjeita, miten riskejä olisi
tunnistettava ja asetettava tärkeysjärjestykseen (ks. kohta 23). Tästä puutteesta huolimatta
tarvearvioinnin kyselylomake ja kansallinen toimintasuunnitelma ovat edelleen keskeisiä
tekijöitä, jotka tukevat aloitetta. Komissio ei kuitenkaan pysty vastaamaan riittävän nopeasti
kaikkien kumppanimaiden avunpyyntöihin, jotka koskevat niiden tarpeiden tunnistamista ja
tärkeysjärjestykseen asettamista. Tämä uhkaa viivästyttää vakavasti sekä kyselylomakkeiden
täyttämistä että toimintasuunnitelmien laatimista (ks. kohta 26).
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Suositus 1
Toimet on priorisoitava järjestelmäriskinarvioinnin perusteella
Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi
a)

toteutettava EU:n yhteinen analyysi, jossa tunnistettaisiin EU:n ulkoiset CBRN‐riskit, jotta
sisäiset ja ulkoiset toimet voidaan kytkeä toisiinsa kokonaisvaltaisesti.

Komission olisi
b)

sisällytettävä järjestelmäriskinarviointi tarvearviointia ja kansallista toimintasuunnitelmaa
koskeviin menetelmiin

c)

vastattava nopeasti kaikille kumppanimaille, jotka pyytävät apua tarvearviointinsa tekemiseen
ja kansallisen toimintasuunnitelmansa laatimiseen.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: kesäkuu 2019.

66. Kumppanimaissa on tilintarkastustuomioistuimen aiempien suositusten perusteella
tehtyjen parannusten lisäksi kehitetty useita aloitteeseen liittyviä näkökohtia. Aloitteella on
edistetty turvallisuuden ja yhteistyön kulttuuria (ks. kohdat 22 ja 31). Kansallisia CBRN‐
tiimejä on nimetty valtaosassa kumppanimaista. Hankkeilla on saatu aikaan useimmat
odotetuista tuotoksista. Sidosryhmät ovat arvostaneet erityisesti valmiuksien kehittämistä
koskevia käytännön harjoituksia (ks. kohdat 34 ja 35).
67. Alueellinen yhteistyö on aloitettu, mutta se on vielä puutteellista, koska kumppanimaat
eivät ole riittävästi vuorovaikutuksessa keskenään ja haluavat käsitellä ensin omia kansallisia
tarpeitaan (ks. kohdat 33 ja 41–43).
Suositus 2
Aloitteen alueellista ulottuvuutta on vahvistettava
Komission olisi lisättävä alueellisten toimien määrää, esimerkiksi teoreettisten ja kenttäolosuhteissa
toteutettavien simulointiharjoitusten määrää.
Toteuttamisen tavoiteajankohta: joulukuu 2019.

68. EU:n edustustojen osallistuminen aloitteeseen on parantunut
tilintarkastustuomioistuimen aiemman erityiskertomuksen nro 17/2014 antamisen jälkeen.
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Ne eivät kuitenkaan edistäneet aloitetta ja poliittista tahdon muodostumista riittävän
aktiivisesti (ks. kohdat 39 ja 40). CBRN‐kysymyksiä ei sisällytetty järjestelmällisesti
toimintapolitiikkaan, turvallisuuteen eikä poliittiseen vuoropuheluun.
Suositus 3
EU:n edustustojen roolia aloitteessa on vahvistettava edelleen
Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi yhdessä
a)

osoitettava CBRN‐kysymyksiin liittyviä tehtäviä nimetyille koordinaattoreille ja/tai vakautta ja
rauhaa edistävän välineen pitkäaikaisille alueellisesta yhteistyöstä vastaaville toimihenkilöille
kaikissa EU:n edustustoissa

b)

sisällytettävä CBRN‐kysymykset toimintapolitiikkaan, turvallisuuteen ja poliittiseen
vuoropuheluun.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: joulukuu 2018.

69. Komission pääosastojen ja avunantajayhteisön välinen vuorovaikutus oli vähäistä, etenkin
käytettävissä olevaan mahdolliseen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä (ks. kohdat 44–48).
Suositus 4
On etsittävä mahdollisia synergioita ja muita käytettävissä olevia rahoituslähteitä
Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi
työskenneltävä yhdessä naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston ja muiden
asiaankuuluvien komission pääosastojen kanssa sekä muiden avunantajien kanssa, jotta voidaan
etsiä mahdollisia synergioita ja käytettävissä olevia rahoituslähteitä, joita voitaisiin käyttää entistä
paremmin CBRN‐toimien tueksi.
Toteuttamisen tavoiteajankohta: kesäkuu 2019.

70. Komission toteuttama seuranta ja arviointi olivat puutteellisia epätäydellisten ja
hajanaisten tietojen, asiakirjojen puutteellisen säilyttämisen ja kumppanimaiden
riittämättömän osallistumisen vuoksi (ks. kohdat 51–60). Selkeiden tavoitteiden, niihin
liittyvien indikaattoreiden ja paikalla kerättyjen tietojen puute heikensivät hankkeiden ja
koko aloitteen seurausten ja vaikutusten arviointia.
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Suositus 5
Vastuuvelvollisuutta sekä toimien ja tulosten näkyvyyttä on lisättävä parantamalla seurantaa ja
arviointia
Komission olisi
a)

muunnettava aloitteen kokonaistavoite tarkemmiksi tavoitteiksi, joita voidaan käyttää
hanketasolla, jolloin tuloksia voitaisiin mitata hanketasolta aina kansalliselle, alueelliselle ja koko
aloitteen tasolle asti

b)

määriteltävä tulos‐ ja vaikutusindikaattoreita, jotta aloitteen vaikuttavuutta voitaisiin arvioida
vertaamalla niitä asetettuihin tavoitteisiin.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: joulukuu 2019.

71. Verkkopohjaisella CBRN‐portaalilla on huomattavaa potentiaalia toimia aloitteen toimien
täytäntöönpanon ja hallinnoinnin tietokantana, mutta portaali ei ole vielä tehokas,
täydellinen, ajan tasalla oleva ja jäsennelty toimien, saatujen kokemusten ja parhaiden
käytäntöjen tietolähde (ks. kohdat 51–59).
Suositus 6
Verkkopohjainen portaali on uudistettava siten, että kaikki aloitteen toimia koskevat tiedot ovat
helposti käytettävissä
Komission olisi varmistettava, että
a)

kaikki tarvittavat tiedot ovat sen verkkopohjaisessa portaalissa sellaisten käyttäjien saatavilla,
joilla on asianmukaiset pääsyvaltuudet

b)

parhaita käytäntöjä koskevat tiedot ja ohjeet ovat käytettävissä CBRN‐portaalin välityksellä.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: joulukuu 2018.
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Tilintarkastustuomioistuimen III jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Karel
Pinxtenin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 24. huhtikuuta 2018
pitämässään kokouksessa.
Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus‐Heiner LEHNE
presidentti

1
Liite I
Aloite lukuina

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin CRIS‐järjestelmän tietojen perusteella.

Kaikkiaan kahdeksan aluetta ja 58 kumppanimaata lokakuussa 2017

Lukumäärä

AAF

NAS

SEEE

MIE

GCC

ECA

CA

SEA

Yhteensä

Kumppanimaat

10

6 (+1)

10

3

3

11

5

10

58

Kansalliset
koordinaattorit

10

6

10

3

3

11

5

9

57

Kansalliset tiimit

10

1

9

3

0

10

3

8

46

Keskustelutilaisuudet

12

7

14

9

5

9

6

13

e.s.

Täytetyt
tarvearvioinnin
kyselylomakkeet

6

1

4

2

1

5

3

4

26

Valmiit kansalliset
toimintasuunnitelmat

4

0

3

1

0

4

0

6

18

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Yhteisen tutkimuskeskuksen asiakirjojen, paikalla annettua teknistä apua
koskevien raporttien, keskustelutilaisuuksien pöytäkirjojen ja CRIS‐järjestelmän perusteella.
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Liite II
Erityiskertomukseen nro 17/2014 sisältyvien suositusten seuranta
Suositukset

Nykytilanne

Tässä kertomuksessa olevat
viittaukset

Ei ole pantu täytäntöön.

Kohdat 16–21

Olisi parannettava alueellisten

Pantu täytäntöön

Kohta 28

sihteeristöjen valmiuksia lisäämällä

kokonaisuudessaan.

Olisi keskitettävä EU:n rahoitus EU:n
turvallisuuden kannalta
merkityksellisimmille alueille, jotta
toimista saadaan suorin mahdollinen
hyöty.

teknistä asiantuntemusta.
Olisi laajennettava EU:n edustustojen

Pantu osittain täytäntöön.

Kohdat 39 ja 40

Olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, joiden

Pantu täytäntöön

Kohdat 30 ja 31

avulla kumppanimaita saataisiin

kokonaisuudessaan.

roolia etenkin maissa, joihin on
perustettu alueellisia sihteeristöjä.

hankkeiden käynnistämisen lisäksi
mukaan myös niiden täytäntöönpanoon.
Tämä lisäisi kumppanimaiden
sitoutumista toimenpiteisiin ja varmistaisi
niiden kestävyyden.
Pantu osittain täytäntöön.

Kohta 32

Olisi parannettava päätöksenteko‐ ja

Pantu täytäntöön

Kohta 55

täytäntöönpanoelinten välistä yhteistyötä

kokonaisuudessaan.

Olisi pyrittävä edelleen parantamaan
menettelyjä, jotta hanke‐ehdotusten
esittämisen ja hanketäytäntöönpanon
väliin jäävää aikaa kyettäisiin
lyhentämään.

esimerkiksi käynnistämällä
koordinointikomitean toiminta uudelleen.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Liite III
Alueelliset sihteeristöt ja kumppanimaat lokakuussa 2017
Lyhenne
SEA

Alue
Kaakkois‐Aasia

AAF

Atlanttiin rajoittuva Länsi‐
Afrikka

NAS

Pohjois‐Afrikka ja Sahel

SEEE

Kaakkois‐ ja Itä‐Eurooppa

CA

Keski‐Aasia

MIE
ECA

Lähi‐itä
Itä‐ ja Keski‐Afrikka

GCC

Persianlahden
yhteistyöneuvoston maat

Osallistujamaat
Brunei, Kambodža, Indonesia, Laos,
Malesia, Myanmar, Filippiinit, Singapore,
Thaimaa, Vietnam
Benin, Kamerun, Norsunluurannikko,
Gabon, Liberia, Mauritania, Marokko,
Senegal, Sierra Leone, Togo
Algeria, Burkina Faso, Libya, Mali,
Marokko, Niger, Tunisia
Albania, Armenia, Azerbaidžan, Bosnia ja
Hertsegovina, entinen Jugoslavian
tasavalta Makedonia, Georgia, Moldova,
Montenegro, Serbia, Ukraina
Afganistan, Kirgisia, Pakistan,
Tadžikistan, Uzbekistan
Irak, Jordania, Libanon
Burundi, Kongon demokraattinen
tasavalta, Etiopia, Ghana, Kenia, Malawi,
Ruanda, Seychellit, Tansania, Uganda,
Sambia
Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Qatar,
Saudi‐Arabia

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston ja Euroopan
ulkosuhdehallinnon tietojen perusteella.
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Liite IV
Aloitteen maantieteellinen jakautuminen
Tilanne tammikuussa 2014

Tilanne lokakuussa 2017

Näissä kartoissa käytetyt nimet, rajat ja merkinnät eivät ole virallisesti vahvistettuja tai Euroopan unionin hyväksymiä nimiä
ja rajoja.

1
LIITE V
Esimerkkejä neljän kumppanimaan kansallisiin toimintasuunnitelmiin sisältyvistä CBRN‐painopisteistä

Lähde: UNICRIn julisteet, jotka perustuvat Norsunluurannikon, Libanonin, Laosin demokraattisen kansantasavallan ja Georgian antamiin tietoihin.
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Liite VI
Hankkeet

Alhaalta
ylöspäin

Nro

Hankkeen nimi

Budjetti (euroa)

Alue

66

Lääkkeiden laittoman kaupan torjunta ja lääkkeiden turvallisuuden
parantaminen Itä‐ ja Keski‐Afrikassa (MEDISAFE)

Valmisteilla

ECA

Hybridi

65

Kemiallisten ja biologisten jätteiden käsittelyn parantaminen Keski‐
Aasian maissa turvallisuusriskien lieventämisen parantamiseksi

3 000 000

CA

Kyllä

3 000 000

NAS, SEEE

1 000 000

NAS

Kyllä

Valmisteilla

SEA

e.s.

64
63
62

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaohjelma 2017 (EU P2P)
CBRN‐erikoislaitteistojen hankkiminen rajatylittävästä valvonnasta
vastaavan henkilöstön kouluttamista varten
CBRN‐osaamiskeskukselle paikalla annettava tekninen tuki
Asianmukainen kemikaalien hallinta ja kemikaalijätteiden käsittely
Kaakkois‐Aasiassa (SEACHEM)

2 999 815

SEA

Kyllä

60

Ydinturvallisuutta koskeva tuki Itä‐ ja Keski‐Afrikan
osaamiskeskukselle

3 500 000

ECA

285 000

59

Alkamispäivä

Päättymispäivä

Käsitellyt
CBRN‐alat

CB
2.6.2016

CB

Ei

61

Persianlahden yhteistyöneuvoston alueen CBRN‐osaamiskeskuksen
alueellisen sihteeristön vahvistaminen

Idean muotoilu

RN
Liittyy hankkee‐
seen 55

CBRN
CBRN

3.4.2014

1.9.2017

1.9.2020

C

Kyllä

8.11.2016

7.11.2019

RN

GCC

e.s.

15.9.2015

14.9.2016

CBRN

15.1.2017

30.4.2018

CBRN

14.1.2020

CBRN

58

Erityislaitteistojen hankinta CBRN‐alan rikosteknisiä tutkimuksia
varten Kaakkois‐ ja Itä‐Euroopan osaamiskeskusten alueella

1 871 115

SEEE

Kyllä

8.4.2014
liittyy hankkee‐
seen 57

57

CBRN‐tapausten tutkintaan sisältyvien rikospaikalla tehtäviin
rikosteknisiin tutkimuksiin liittyvien valmiuksien parantaminen
Kaakkois‐ ja Itä‐Euroopan osaamiskeskusten alueella

1 399 670

SEEE

Kyllä

8.4.2014

2

Alhaalta
ylöspäin

Nro

Hankkeen nimi

Budjetti (euroa)

Alue

56

Paikalla annettava tekninen apu 2
CBRN‐osaamiskeskusten Algerissa ja Taškentissa sijaitseville
sihteeristöille paikalla annettava tekninen apu

2 130 250

CA, NAS

e.s.

55

CBRN‐aineiden valvontaa ja havaitsemista koskevien rajatylittävien
valmiuksien parantaminen

3 500 000

NAS, AAF

Kyllä

54

Lääkinnälliseen CBRN‐onnettomuuksiin varautumiseen ja reagointiin
liittyvien valmiuksien parantaminen

2 999 965

MIE

53

Kansallisten säädöskehysten vahvistaminen sekä bioturvallisuutta ja
bioturvaamista koskevan erityiskoulutuksen tarjoaminen Keski‐Aasian
maissa

5 000 000

52

CBRN‐erikoislaitteistojen hankinta pelastustyöntekijöille Kaakkois‐ ja
Itä‐Euroopan osaamiskeskuksen alueella

Idean muotoilu

Alkamispäivä

Päättymispäivä

Käsitellyt
CBRN‐alat

10.11.2019

CBRN

2.7.2013

30.9.2019

CBRN

Kyllä

26.2.2014

17.7.2019

CBRN

CA

Kyllä

25.3.2015

22.12.2015

21.12.2018

B

1 697 563

SEEE

Kyllä

10.7.2013
liittyy hankkee‐
seen 44

11.12.2015

10.6.2018

CBRN

2 969 700

SEEE, CA, AAF

e.s.

15.9.2015

14.9.2018

CBRN

2 634 042

AAF, ECA

Kyllä

1.10.2015

30.6.2019

CBRN

927 608

CA

Ei

5.1.2015

4.1.2018

B

CBRN‐osaamiskeskusten Georgiassa, Keniassa ja Marokossa
sijaitseville sihteeristöille paikalla annettava tekninen apu
51

50
49

Erikoislaitteiden hankinta CBRN‐uhkiin varautumisen ja reagoinnin
valmiuksien parantamiseksi
Yhteinen terveys‐hanke Pakistanissa

1.4.2014

48

Tautitapausten alueellisen hallinnan parantaminen Atlanttiin
rajoittuvan Länsi‐Afrikan alueen kumppanimaiden CBRN‐
osaamiskeskuksissa

3 499 600

AAF

Kyllä

1.6.2014

1.1.2016

31.12.2018

B

47

Kaakkois‐Aasiassa toteutettava kaksikäyttötuotteita koskeva EU:n
kenttätyöohjelma

3 472 100

SEA

Kyllä

3.4.2014

1.9.2015

31.8.2018

CBRN

46

CBRN‐riskien lieventämistä koskevien Kaakkois‐Aasian CBRN‐
valmiuksien parantaminen ensitoimien, bioturvallisuuden ja
bioturvaamisen, tietoisuuden lisäämisen ja säädöskehyksen osalta

3 000 000

SEA

Kyllä

3.4.2014

10.7.2015

9.7.2018

CBRN

3

Nro

Hankkeen nimi

Budjetti (euroa)

Alue

Alhaalta
ylöspäin

45

Liikkuvan laboratorion perustaminen virusperäisen
verenvuotokuumeen tautitapauksia koskevia paikalla tehtäviä
toimenpiteitä varten Länsi‐Afrikan CBRN‐valmiuksien parantamisen
yhteydessä (EUWAM‐Lab)

2 579 854

AAF

Ei

2 953 550

SEEE

Kyllä

2 249 250

SEEE, MIE,
GCC,NAS CA

2 978 000

ECA, AAF

Kyllä

44

Ensitoimiin liittyvien CBRN‐valmiuksien parantaminen ja alueellisen
yhteistyön tehostaminen Kaakkois‐Euroopassa, Etelä‐Kaukasiassa,
Moldovassa ja Ukrainassa

Idean muotoilu

Käsitellyt
CBRN‐alat

Alkamispäivä

Päättymispäivä

18.9.2014

17.11.2017

B

1.1.2015

30.4.2018

CBRN

1.9.2015

30.6.2017

CBRN

6.5.2014

5.1.2015

4.1.2018

C

1.6.2014

1.1.2015

31.12.2017

C

10.7.2013

Kaksikäyttötuotteita koskeva EU:n kenttätyöohjelma
43

42

Kemikaaliturvallisuus Keski‐ ja Itä‐Afrikan alueella

Ei

41

Suuririskiset kemialliset laitokset ja riskien lieventäminen Atlanttiin
rajoittuvan Länsi‐Afrikan alueella

3 000 000

AAF, NAS

Kyllä

40

Terveyslaboratorioiden tukeminen mahdollisten biologisten riskien
minimoimiseksi

4 495 712

SEEE, NAS,
MIE, CA

Ei

18.12.2013

17.12.2017

B

39

Terveysturvan parantaminen satamissa, lentokentillä ja
rajanylityspaikoilla

1 432 757

CA,GCC,
MIE,NAS

Ei

24.7.2013

23.11.2015

B

3 500 000

CA, MIE

Ei

30.12.2013

29.7.2019

CBRN

3 626 410

SEEE, MIE,NAS

Ei

6.1.2014

5.7.2018

B

6 400 000

SEEE, MIE,NAS

Ei

1.1.2014

31.12.2017

B

3 871 800

AAF

Kyllä

20.3.2013

1.1.2014

31.12.2017

CB

3 914 034

MIE

Kyllä

1.9.2012

23.12.2013

22.6.2017

CBRN

38

37

36
35
34

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskeva kenttätyö
Vektorivälitteisten tautien ehkäiseminen Välimeren ja Mustanmeren
alueilla uusia verkostoja perustamalla (MEDILABSECURE)

Välimeren alueen epidemiologien koulutusohjelman (MEdiPIET)
kehittäminen ja konsolidointi
Jätteiden käsittely Atlanttiin rajoittuvassa Länsi‐Afrikassa
CBRN‐valmiuksien sekä kemiallisten ja lääketieteellisten
hätävalmiuksien parantaminen

4

Alhaalta
ylöspäin

Nro

Hankkeen nimi

Budjetti (euroa)

Alue

33

CBRN‐alaa koskevan kansallisen lainsäädäntökehyksen vahvistaminen
ja erityis‐ sekä teknisen koulutuksen tarjoaminen CBRN‐valmiuksien
parantamiseksi

2 699 069

AAF, ECA

Kyllä

400 000

MIE, NAS,
SEEE,AAF

Ei

614 883

CA,MIE, AAF,
NAS, SEEE,SEA

600 000

32

31

30

29

28
27
26

25

24

23

Välimeren aluetta koskeva kentällä toimivien epidemiologien
koulutusohjelma (MediPIET)

Yliopisto‐ ja instituuttiverkosto, jonka tarkoituksena on tiedottaa
kemiallisiin aineisiin liittyvistä kaksikäyttöongelmista

Rikosoikeudellisen ydinmateriaalitutkimuksen alan osaamisverkosto
Kaakkois‐Aasian alueella
Alueellisten inhimillisten resurssien kehittäminen ydinturvallisuuden,
turva‐alan ja turvallisuusvalvonnan osalta Thaimaassa toteutettavan
maisterintutkintotason koulutusohjelman avulla
Ydin‐ ja säteilymateriaaleja koskevan yhdennetyn kansallisen
turvajärjestelmän kehittämisen tukeminen
Biologisten riskien hallinta
Kansallisten CBRN‐alan lainsäädäntöpuitteiden vahvistamisen
edellytykset
Tiedon lisääminen ja parhaiden käytäntöjen siirtäminen
bioturvallisuuden/bioturvaamisen/biologisten riskien hallinnan aloilla

Ydin‐ ja säteilymateriaalien havaitsemista ja hallintaa sekä väestön
niiltä suojaamista koskevan menetelmän kehittäminen

Kemiallisia, biologisia, säteily‐ ja ydinuhkia aiheuttaviin aineisiin
liittyvien havainnointi‐ ja toimintavalmiuksien kehittäminen

Käsitellyt
CBRN‐alat

Idean muotoilu

Alkamispäivä

Päättymispäivä

20.3.2013

15.9.2013

28.2.2017

CBRN

1.1.2013

31.12.2014

B

Kyllä

21.12.2012

20.4.2015

C

SEEE, SEA

Kyllä

21.12.2012

20.12.2016

RN

624 451

SEA

Kyllä

21.12.2012

20.3.2016

RN

1 000 000

SEA

Kyllä

21.12.2012

20.12.2016

RN

480 000

SEA

Kyllä

21.12.2012

30.6.2015

B

299 936

MIE, NAS

Kyllä

17.12.2012

16.12.2014

CBRN

434 010

MIE

Ei

12.12.2012

11.4.2015

B

599 830

AAF

Kyllä

18.12.2012

17.12.2017

RN

492 405

AAF, SEEE,
MIE, NAS, SEA

Ei

10.12.2012

9.12.2014

CBRN

5

Nro

Budjetti (euroa)

Alue

677 766

AAF, SEA

700 000

AAF,SEA

400 000

AAF, CA,
ECA,MIE, NAS,
SEEE, SEA

399 719

AAF,
CA,MIE,NAS,
SEEE, SEA

17

Ghanassa ja Keniassa kehitettävä kansallinen valmiussuunnitelma,
jonka avulla pyritään vastaamaan laittomiin toimiin, joihin liittyy
kemiallisia, biologisia, säteily‐ ja ydinmateriaaleja

240 000

16

Ydinmateriaaleja koskevan yhdennetyn kansallisen turvajärjestelmän
kehittämisen tukeminen

15

Laboratorioiden bioturvallisuuden ja bioturvaamisen parantaminen
kehitettävän laboratorioiden varastointijärjestelmän avulla

22

21
20

19

Hankkeen nimi
CBRN‐onnettomuuksien yhteydessä toteutettavista ensitoimista
vastaaville tahoille annettava tekninen erikoiskoulutus

Alueellisten rajavalvontavalmiuksien tukeminen CRN‐materiaalien
yksilöimiseksi ja havaitsemiseksi

Päättymispäivä

Kyllä

17.12.2012

16.12.2014

CBRN

Kyllä

21.12.2012

20.12.2016

CRN

Ei

1.3.2013

30.6.2015

CBRN

Ei

1.3.2013

31.12.2014

B

ECA,AAF

Kyllä

15.5.2013

15.5.2015

CBRN

400 000

NAS, AAF

Kyllä

1.1.2013

30.9.2015

RN

480 000

SEA

Ei

1.8.2013

30.6.2015

CBRN

400 000

SEEE

Ei

1.4.2013

31.3.2015

CBRN

319 924

ECA

Ei

1.1.2013

30.6.2015

CBRN

Sopimusta ei ole tehty.
Turvallisten tiedonhallintajärjestelmien ja tiedonvaihtomekanismien
luomiseen ja parantamiseen tähtäävien menettelyiden ja ohjeiden
kehittäminen sääntelyvalvonnan piiriin kuuluvien CBRN‐materiaalien
osalta

18

13

Idean muotoilu

Käsitellyt
CBRN‐alat

Alkamispäivä

Kansainvälinen yliopisto‐ ja instituuttiverkosto, jonka tarkoituksena
on tiedottaa bioteknologian alaan liittyvistä kaksikäyttöongelmista

14

Alhaalta
ylöspäin

Ensitoimiin liittyvien valmiuksien parantamiseen tarkoitettu tekninen
erikoiskoulutus (CBRN FRstCap)

Valmiuksien parantaminen ja tiedottaminen, jotta Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa kyettäisiin yksilöimään paremmin
kemiallisia, biologisia, säteily‐ ja ydinmateriaaleja koskevat uhat ja
vastaamaan niihin

6

Nro

Hankkeen nimi

Budjetti (euroa)

Alue

12

EU:n ja Kaakkois‐Aasian maiden välinen kokemustenvaihto
bioturvallisuuden ja bioturvaamisen aloja koskevan lainsäädännön ja
säännösten lujittamisesta sekä alueellisiin osaamiskeskuksiin
perustuvat relevantit laboratorioiden hallintojärjestelmät – vaihe 2

320 000

SEA

1 915 452

11

10

9

Kemiallisten, biologisten, säteily‐ ja ydinmateriaalien
väärinkäyttöriskeihin liittyvien hyvien käytäntöjen ja laitosten välisten
menettelyiden edistäminen
CBRN‐riskien lieventämistä koskevien verkko‐opiskelukurssien
kehittäminen

CBRN‐tapahtumia koskeva Libanonin kansallinen valmiussuunnitelma

Alhaalta
ylöspäin

Idean muotoilu

Käsitellyt
CBRN‐alat

Alkamispäivä

Päättymispäivä

Ei

1.4.2013

31.3.2015

B

AAF,MIE,NAS,
SEEE,SEA

Ei

1.1.2013

31.12.2014

CBRN

399 806

AAF,CA,ECA,MI
E,NAS,
SEEE,SEA

Kyllä

1.1.2013

31.3.2015

CBRN

159 900

MIE

Ei

1.1.2013

31.12.2014

CBRN

8

Kansallisten CBRN‐alan lainsäädäntöpuitteiden vahvistamisen
edellytykset

800 000

SEA

Kyllä

1.1.2013

30.6.2015

CBRN

7

Bioturvallisuuden ja bioturvaamisen alaan liittyvät ohjeet, menettelyt
ja standardointi

1 199 576

SEEE, SEA

Kyllä

1.1.2013

31.3.2015

B

480 000

SEA

Kyllä

1.1.2013

31.12.2014

CB

1 440 000

AAF,CA,MIE,NA
S

Ei

1.1.2013

31.12.2014

CBRN

959 675

SEEE,SEA

Kyllä

1.1.2013

31.12.2014

CBRN

1 920 000

AAF,NAS,SEEE,
SEA

Kyllä

1.1.2013

30.6.2015

B

160 000

SEEE

Ei

1.1.2013

31.3.2015

CBRN

6

5
4

3

2

Tiedon lisääminen ja parhaiden käytäntöjen siirtäminen kemiallisten
ja biologisten jätteiden käsittelyn alalla

Tiedon lisääminen ja CBRN‐materiaalien tuonnin ja viennin seurantaa
koskevien parhaiden käytäntöjen siirtäminen
Laitosten välinen CBRN‐valmiusohjelma (ICP)
Tiedon lisääminen ja parhaiden käytäntöjen siirtäminen
bioturvallisuuden/bioturvaamisen/biologisten riskien hallinnan aloilla

Kemiallisia, biologisia, säteily‐ ja ydinuhkia aiheuttaviin aineisiin
liittyvien havainnointi‐ ja toimintavalmiuksien kehittäminen
(CBRNcap)

7

Nro

1

Hankkeen nimi
Rikostentorjuntaan liittyvien valmiuksien yksilöinti ja parantaminen
järjestäytyneen rikollisuuden ja kemiallisten aineiden laittoman
kaupan osalta, toimista vastaaville tullivirkailijoille tarkoitettu
koulutus ja välineistö mukaan lukien

Lähde: CBRN‐portaali ja CRIS‐järjestelmä.

Budjetti (euroa)

Alue

Alhaalta
ylöspäin

640 000

SEEE

Ei

Idean muotoilu

Alkamispäivä

Päättymispäivä

1.1.2013

31.3.2015

Käsitellyt
CBRN‐alat

C

1
Liite VII
Portaaliin sisältyvät ja sisältymättömät tiedot

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

KOMISSION JA EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINNON (EUH) VASTAUKSET
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN
ERITYISKERTOMUKSEEN
”KEMIALLISEN, BIOLOGISEN JA RADIOAKTIIVISEN MATERIAALIN SEKÄ
YDINMATERIAALIN ALAN EU:N OSAAMISKESKUKSET: EDISTYSTÄ KAIVATAAN
EDELLEEN”
TIIVISTELMÄ
III. Komissio ja EUH ovat samaa mieltä kuin tilintarkastustuomioistuin päätelmässään. Ne ovat
kuitenkin eri mieltä tilintarkastustuomioistuimen huomautuksista, joiden mukaan suositusta
keskittää EU:n rahoitus EU:n turvallisuuden kannalta merkityksellisimmille alueille ei ole pantu
täytäntöön.
Alhaalta ylöspäin suuntautuva, kaikki vaarat huomioon ottava ja vapaaehtoisuuteen perustuva
lähestymistapa on kemiallisen, biologisen ja radioaktiivisen materiaalin sekä ydinmateriaalin alan
osaamiskeskusaloitteen keskeinen piirre. Sen päätavoitteena on edistää ja tukea alueellista
yhteistyötä kemiallisen, biologisen ja radioaktiivisen materiaalin sekä ydinmateriaalin alalla ja näin
vaikuttaa EU:n suojaamiseen ulkopuolisilta uhkilta.
EU:n tarkistetun CBRN-toimintasuunnitelman (”Toimintasuunnitelma toimintavalmiuden
parantamiseksi kemialliseen, biologiseen sekä säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyviä riskejä
vastaan”, komission tiedonanto COM(2017) 610) kolmas tavoite perustuu aloitteen täyden
potentiaalin ja saavutusten hyödyntämiseen etenkin ”heijastusvaikutusten” luomisen osalta, kun
aloitteen toimijoiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden yhteistyötä lujitetaan EU:n sisäisen
turvallisuuden edistämiseksi.
Näiden peruspiirteiden mukaisesti aloitetta on pidettävä pitkäaikaisena hankkeena, jonka tavoitteena
on kehittää tehokkaita alueellisia CBRN-riskien lieventämiseen tarkoitettuja valmiuksia. Aloitteen
täytäntöönpanon ensimmäisinä vuosina keskityttiin rakentamaan luottamusta kumppanimaissa ja
niiden välillä, jotta ne pystyivät aloittamaan keskustelun turvallisuuteen liittyvistä asioista ja
tekemään ehdotuksia alueellisista hankkeista, jotka koskevat yhä arkaluonteisempia
turvallisuuskysymyksiä. Kun otetaan huomioon alhaalta ylöspäin suuntautuva ja vapaaehtoisuuteen
perustuva lähestymistapa, tällaista prosessia ei kuitenkaan voida viedä eteenpäin väkisin, jottei
hankkeen uskottavuus kärsisi. Kahden viime vuoden aikana aloite on saavuttanut kypsän
kehitysvaiheen ja kumppanimaiden välille on syntynyt luja luottamus, minkä ansiosta yhteistyötä
CBRN-turvallisuuden alalla voidaan alkaa nyt syventää. Koska kumppanimaiden välinen luottamus
on parantunut ja koska ne osallistuvat aloitteeseen ja tukevat sitä aiempaa enemmän, komissio on
voinut alkaa luotsata pyöreän pöydän keskusteluita ja ohjata hanke-ehdotusten laatimista. Kehitys ei
ole kuitenkaan ollut yhtenäistä, sillä kaikilla kahdeksalla alueella on omat erityispiirteensä ja niihin
vaikuttavat monet tekijät, jotka puolestaan vaikuttavat komission päätöksiin rahoituksen
myöntämisestä. Vaikka komissio on tietoinen ja vakuuttunut siitä, että aloitteessa keskitytään
ensisijaisesti EU:n naapuruusmaihin, joille on myönnetty eniten hankerahoitusta, joidenkin
naapurialueiden tilanteet ja niiden vaikutus tiettyjen toimien toteutettavuuteen on otettava myös
huomioon.
Esimerkiksi Syyrian kriisi, Irakin tilanne ja niistä johtuvat pakolaisten ja siirtymään joutuneiden
henkilöiden virrat ovat vähentäneet Lähi-idän kumppanimaiden kiinnostusta alueelliseen
yhteistyöhön. Nämä tapahtumat ovat pakottaneet Jordanian, Irakin ja Libanonin (Lähi-idän alueen
osaamiskeskusten jäseniä) keskittymään alueellisen yhteistyön sijasta maiden sisäisiin ongelmiin.
Libyan tilanteeseen liittyvät alueelliset kriisit vaikuttavat myös Pohjois-Afrikan ja Sahelin
alueeseen, jolla yhteistyö alkoi muita alueita myöhemmin. Vaikeista olosuhteista huolimatta
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osaamiskeskuksen alueellinen sihteeristö onnistui paitsi pitämään yhteistyön käynnissä myös
aloittamaan hankkeen, joka liittyy rajavalvontaan. Tällä osa-alueella alueellisten valmiuksien
kehittäminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan parantaa EU:n turvallisuutta suojauduttaessa
järjestäytyneeseen rikollisuuteen, huumeisiin ja ihmiskauppaan liittyviltä uhilta.
Arkaluonteisia aiheita on alettu käsitellä myös Kaakkois- ja Itä-Euroopan alueella. Siellä aloitettiin
hiljattain hanke, jonka tavoitteena on ”tehostaa rikosteknisiä tutkimusvalmiuksia CBRNtapahtumien tutkinnassa Kaakkois- ja Itä-Euroopan alueella”. Tavoitteeseen pyritään jakamalla
tietoa ja järjestämällä osa-alueellisia harjoituksia.
EU:n naapuruusmaiden ulkopuolella sijaitsevien osaamiskeskusalueiden osalta on tärkeää todeta,
ettei niiden merkitystä EU:n turvallisuudelle tule aliarvioida, kun kyse on CBRN:stä. Tämä koskee
etenkin biologista materiaalia: esimerkiksi ebolan ja lintuinfluenssan kaltaiset ihmisten ja eläinten
taudit syntyivät kumpikin EU:n naapuruusmaiden ulkopuolella, mutta ne aiheuttivat konkreettisia
riskejä EU:n kansalaisten terveydelle ja EU:n taloudelle. Osaamiskeskus osallistui tällaisten riskien
ehkäisemiseen useilla hankkeilla, jotka liittyivät epidemioiden hallintaan Atlanttiin rajoittuvan
Länsi-Afrikan ja Kaakkois-Aasian alueilla. Tältä osin on todettava, ettei pitkä välimatka takaa
suojaa. Näiden syiden vuoksi komissio (kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto)
suunnittelee yhteyden luomista EU:n naapuruusmaiden ja muiden alueiden välille bioturvallisuuden
ja biouhkilta suojautumisen alalla: EU:n naapuruusmaiden ulkopuolella toteutettujen toimien pitäisi
vastata naapuruusalueella toteutettuja toimia. Mallina voisi toimia Välimeren aluetta koskeva
kentällä toimivien epidemiologien onnistunut koulutusohjelma (MediPIET).
Esimerkiksi CBRN-riskien lieventämistoimien toteuttaminen Itä- ja Keski-Afrikan alueella on
tärkeää, koska tämän maailman osan CBRN-turvallisuus voi vaikuttaa nopeasti muihinkin alueisiin,
myös EU:hun. Ydinturvallisuuden parantamiseen Itä- ja Keski-Afrikan alueella tähtäävä hanke 60
auttaa tehostamaan ydinvoimapolitiikkaa vaarallisten radioaktiivisten materiaalien ja
ydinmateriaalien sekä isännättömien lähteiden salakuljetuksen estämiseksi. On olemassa vaara, että
tällaisia suuririskisiä radioaktiivisia materiaaleja ja ydinmateriaaleja salakuljetetaan satamien kautta
muualle maailmaan. Sama koskee Itä- ja Keski-Afrikan alueella olevia laboratorioita, joista voidaan
varastaa taudinaiheuttajia ja biologisia aineita (näiden laboratorioiden riittämättömien turvatoimien
vuoksi).
Näiden toimien lisäksi ilmastonmuutosta koskevassa vuoden 2018 toimenpide-asiakirjassa
osaamiskeskukselle on määritetty ensisijainen tehtävä: sen katsotaan olevan foorumi, jonka
tehtävänä on tiedottaa kumppanimaille ilmastoturvallisuudesta kansallisten tiimien ja kansallisten
tietokeskusten kautta. Asiakirjassa osoitetaan osaamiskeskukselle myös lisäresursseja, jotta voidaan
aloittaa ja rahoittaa uusia hankkeita, joissa käsitellään EU:hun ja sen naapuruusmaihin kohdistuvia,
ilmastonmuutoksesta johtuvasta taudinlevittäjien siirtymisestä aiheutuvia riskejä. Tämä toimi
pohjautuu biouhkilta suojautumisen verkostoihin, jotka on perustettu hankkeessa 37
(MEDILABSECURE) sekä MediPIET-ohjelmaa tukevissa hankkeissa 32 ja 36.
Näiden seikkojen perusteella komissio uskoo, että kun arvioidaan, onko tätä suositusta noudatettu,
perusteena pitäisi käyttää monitahoisempaa ja monipuolisempaa määritelmää siitä, mitä ovat ”EU:n
turvallisuuden kannalta merkityksellisimmät alueet”, kun otetaan huomioon CBRN-riskien
ja -uhkien luonne ja laajuus sekä CBRN-osaamiskeskusten peruspiirteet.
IV. Komissio ja EUH ovat yhtä mieltä siitä, että kattavaan ja järjestelmälliseen lähestymistapaan
perustuvasta (jo aloitetusta) riskinarvioinnista, joka kattaa tahalliset, luonnon aiheuttamat ja
tahattomat riskit, on hyötyä aloitteelle. Se osoittaa aloitteen arvon aiempaa paremmin sekä
kumppanimaille ja alueille että EU:lle itselleen.
Komissio tarjoaa aloitteen soveltamisalalla kumppanimaille työkaluja ja asiantuntemusta, joilla
voidaan kartoittaa vaaroja (tarvearviointikyselylomakkeen 300 kysymyksen perusteella) ja riskejä
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puuttuvien tai vain osittain tyydyttävien valmiuksien (jotka on määritetty puutteiksi
tarvekartoituksen tuloksissa) luettelon perusteella. Näiden havaintojen perusteella laaditaan
kansallinen CBRN-toimintasuunnitelma, jotta voidaan lieventää määritettyjä riskejä. Keskustelujen
aikana kansallista työryhmää pyydetään asettamaan nämä toimet tärkeysjärjestykseen sen mukaan,
millaista aiempaa tietoa ryhmällä on tämän nimenomaisen riskin esiintymistodennäköisyydestä
maassa. Tämä lähestymistapa on saanut kumppanimaat ja komission kiinnostumaan aiempaa
kattavammasta ja objektiivisemmasta riskinarviointimenetelmästä (paikalla annetun avun
tukemana), josta on keskusteltu ja jota ollaan lisäämässä tarvekartoituksen ja kansallisen
toimintasuunnitelman toteuttamismenettelyyn. Tämä parannettu riskinarviointityökalu mukautetaan
tarvekartoituksen aikana määritettyihin riskeihin, ja siitä tulee osa kansallisen CBRNtoimintasuunnitelman laatimisessa käytäviä keskusteluja. Lisäksi siitä on apua, kun toimet asetetaan
tärkeysjärjestykseen kansallista toimintasuunnitelmaa varten.
Tehostaakseen riskiperusteista lähestymistapaa komission yksiköt ja EUH alkoivat käyttää muita
tiedonlähteitä ja riskinarviointeja, joita ovat tuottaneet joko avoimet, kaupalliset tai salaiset lähteet.
On kuitenkin todettava, että turvallisuuteen liittyvissä tiedonlähteissä käsitellään enimmäkseen
tahallisia riskejä, eivätkä ne siis kata kaikkia osaamiskeskusaloitteeseen kuuluvia CBRN-riskejä
(luonnon aiheuttamia, vahinkoja jne.). Tahattomat riskit (vahingot, luonnon aiheuttamat) arvioidaan
sen vuoksi täydentävillä menetelmillä, jotka lisätään vähitellen osaamiskeskusten menetelmiin.
V. Riskinarviointiosaa vahvistetaan, ja se lisätään tarvearvioinnissa sekä kansallisen
toimintasuunnitelman laatimisessa käytettäviin menetelmiin. Näin pitäisi voida lisätä
kumppanimaiden tietoisuutta riskinarvioinnin toteuttamisen tärkeydestä, esitellä mahdollisia
lähestymistapoja ja antaa ohjeita sekä tukea niitä aiempaa paremmin toimien priorisoinnissa.
Myös teoreettisten ja kenttäolosuhteissa toteutettavien harjoitusten merkityksen ja määrän
kasvaminen parantaa riskinarviointia, koska ne helpottavat kumppanimaiden valmiuksien
puutteiden ja niistä aiheutuvien riskien määrittämistä.
VI. Tämän lisäksi aloitteella on perustettu CBRN-kysymyksiä käsittelevien tietokeskusten
vakiintunut alueellinen ja maailmanlaajuinen verkosto, jonka jäsenet luottavat toisiinsa ja vaihtavat
tietoa myös osaamiskeskusten virallisten kokousten ulkopuolella.
Aivan äskettäin saatiin näyttöä verkoston toiminnan onnistumisesta (osaamiskeskusverkoston
välillinen vaikutus) Atlanttiin rajoittuvan Länsi-Afrikan alueella, kun Burkina Fason kansallinen
tietokeskus, jolle maan viranomaiset ilmoittivat maassa tapahtuneesta radioaktiivisen materiaalin
varkaudesta, ilmoitti siitä välittömästi Malin kansalliseen tietokeskukseen. Näin nämä kaksi maata
pystyivät keskustelemaan mahdollisista toimista, joihin olisi ryhdyttävä asian käsittelemiseksi ja
rajayhteistyön aloittamiseksi osaamiskeskuksen kautta.
VII. Alueelliset sihteeristöt ja kansalliset tietokeskukset ymmärtävät, että niistä voi tulla vähitellen
alueen keskitetty asiointipiste, joka käsittelee CBRN:ään liittyviä alueellisia ja kansallisia asioita.
Niillä on keskeinen tehtävä tässä koordinointityössä, alueellisten tapahtumien järjestämisessä
(esimerkkinä Rabatissa järjestetty Länsi-Afrikan maiden ebolaepidemian jälkeinen työpaja
lokakuussa 2017), alueellisten toimintasuunnitelmien laatimisessa tai alueellisten teoreettisten ja
kenttäolosuhteissa toteutettavien harjoitusten tai rajatylittävien harjoitusten perusteiden
laatimisessa.
Esimerkki alueellisesta yhteistyöstä: BACAC (Keski-Aasian ja Kaukasian alueen
bioturvallisuusliitto) pyysi Keski-Aasian osaamiskeskuksen sihteeristöä osallistumaan vuoden 2018
lopussa pidettävän vuotuisen alueellisen konferenssinsa järjestelyihin tiiviissä yhteistyössä ISTC:n
ja osaamiskeskuksen meneillään olevan hankkeen nro 53 kanssa.
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VIII. Komission yksiköt ja EUH aloittivat yhdessä menettelyn, jonka tavoitteena on lisätä EU:n
edustustojen osallistumista aloitteeseen. Asiassa on edistytty jonkin verran, ja alueellisten
sihteeristöjen, hankkeiden toteuttajien ja hallintotiimin kanssa pidetään nyt aiempaa
säännöllisemmin ja tiiviimmin yhteyttä. Joidenkin edustustojen antama tuki oli ratkaisevan tärkeää,
sillä sen avulla keskeiset kumppanimaat (Etiopia, Mongolia, Pakistan ja Sierra Leone) saatiin
mukaan toimintaan tai niiden osallistuminen sai uutta pontta, kun poliittinen kiinnostus aloitetta
kohtaan heräsi.
Kaikkien edustustojen täysimääräinen osallistuminen kaikissa 59:ssä osaamiskeskusten
kumppanimaassa on varsin kunnianhimoinen tavoite, kun otetaan huomioon määrärahojen
supistuminen, kasvava työmäärä ja tämän menettelyn päättämiseen tarvittava aika. Komissio ja
EUH uskovat kuitenkin, että tämän tavoitteen saavuttamisessa on edistytty.
Tammikuussa 2018 kyseisten edustustojen päälliköitä on kehotettu virallisella ilmoituksella
ryhtymään tiettyihin toimiin, jotta kumppanimaiden ja mahdollisten kumppanimaiden EU:n
edustustojen osallistuminen olisi järjestelmällisempää ja jotta voitaisiin lisätä aloitteen poliittista
näkyvyyttä edustustojen akkreditointimaassa (-maissa).
Lisäksi aloite on lisätty poliittisen vuoropuhelun / ”turvallisuutta koskevien osioiden” asialistalle
vuoden 2017 loppupuolella.
Dakarin, Islamabadin, Manilan ja Nairobin alueellisten yhteistyöviranomaisten työn tuloksena
kyseisten alueiden edustustot saavat tätä nykyä paljon paremmin tietoa CBRN-osaamiskeskusten
toiminnasta.
IX. Komission kanssa käydyn keskustelun perusteella EUH on lisännyt mukautetut alatavoitteet ja
suorituskykyindikaattorit vakautta ja rauhaa edistävän välineen vuosia 2018–2020 koskevaan
suuntaa-antavaan monivuotiseen ohjelmaan.
Indikaattorien ja seurannan peruspuitteiden parantamiseen tähtäävät toimet on aloitettu
ulkopuolisen konsultin kanssa. Tavoitteena on parantaa ohjelma-asiakirjoja, tehtävänmäärittelyä ja
myös raportointia.
X. EU:n osaamiskeskusten CBRN-portaali on tärkeä yhteistyöväline aloitteessa, joka on täysin
hajautettu ja toimii kahdeksalla alueella maailmassa. On selvää, että se on saavuttanut
kapasiteettinsa rajat. Portaali on luonteeltaan yhteistyöhön perustuva, ja se on kehittynyt sitä mukaa
kuin aloite on kasvanut nykyiseen 60 maata käsittävään kokoonsa. Siksi myös mukautukset ovat
tarpeen. Nykyisen portaalin rakennetta päivitetään parhaillaan.
Tietotekniikan nopean kehityksen vuoksi on tehty päätös, että samaan aikaan kehitetään uuden
portaalin
taustajärjestelmää.
Uusi
portaali
perustuu
eri
standardin
mukaiseen
ohjelmistoprotokollaan, mikä parantaa sen siirrettävyyttä, ylläpitoa, parantamista ja käytettävyyttä.
Yhteinen tutkimuskeskus tekee parastaikaa toteutettavuustutkimusta tästä kehityshankkeesta.
XI. Komissio ja EUH hyväksyvät kaikki tuomioistuimen suositukset.
JOHDANTO
2. CBRN-riskit ovat kehittyvä uhka, ja kasvavasta suuntauksesta on merkkejä etenkin kemiallisten
aineiden osalta.
4. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto varmistaa edellä mainittujen toimien
välisen yhteyden sekä päällekkäisyyden välttämisen. Kaikkien toimien tavoitteena on lieventää
CBRN-riskejä. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto hallinnoi EU P2P -aloitteen
kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan osa-aluetta CBRN-osaamiskeskusaloitteen yhteydessä
(hankkeet 38, 43, 47 ja 64). Kansainvälinen tiede- ja teknologiakeskus (ISTC) sekä Ukrainan tiede-
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ja teknologiakeskus (STCU) ovat puolestaan saaneet tukea monista hankkeista (53, 52, 50), toimista
ja harjoituksista (Sunkar, Lionshield) ja osallistuneet niiden toteuttamiseen.
9. Osa EU:n edustustojen roolia osaamiskeskusaloitteen yhteydessä on luoda yhteyksiä asiaan
liittyvien maiden kansallisiin viranomaisiin ja EU:n jäsenvaltioiden suurlähetystöihin, jotta
varmistetaan, että kansallisten tietokeskusten työ tunnetaan hyvin ja että molemmat tahot tukevat
niitä. Poliittinen tuki on ratkaisevan tärkeää, jotta kansallisten tietokeskusten CBRN-kysymyksiin
liittyvä koordinointityö olisi tehokasta.
HUOMAUTUKSET
16. Katso myös vastaus kohtaan III.
Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto keskittyy pääasiassa tahallisiin riskeihin ja myös EU:hun
kohdistuviin välittömiin uhkiin sen rajoilla. Osaamiskeskusaloite on pitkän aikavälin ohjelma, jonka
tavoitteena on estää kaikkiin vaaroihin liittyvät riskit (tahallisten lisäksi myös vahingot ja luonnon
aiheuttamat). Osaamiskeskusten toimiin kuuluu alueellisten hankkeiden lisäksi myös paikalla
annettava
tekninen
apu,
tarvearviointikyselylomakkeen
käsittely,
kansallisten
toimintasuunnitelmien laatiminen ja CBRN:ään liittyvä yleinen hallinto. Kaikki nämä toimet
palvelevat samaa tarkoitusta ja täydentävät toisiaan. Sen vuoksi hankkeen osuutta rahoituksesta ei
tulisi tarkastella irrallaan muista toimista.
Vaikka Välimeren eteläpuolinen alue (Pohjois-Afrikka ja Sahel sekä Lähi-itä) on prioriteetti, se on
myös hyvin monimutkainen alue, joissa alueellisten hankkeiden aloittaminen on ollut vaikeaa ennen
kuin riittävä luottamus ja kypsyysvaihe on saavutettu, kuten jäljempänä selitetään.
Lähi-idän alueella turvallisuustilanne on ollut hyvin mutkikas jo vuosia. Tällaisten olosuhteiden
vuoksi on ollut poikkeuksellisen haastavaa yrittää edistää alueellista yhteistyötä osaamiskeskusten
kumppanimaiden välillä. Sen sijaan Libanon, Irak ja Jordania keskittyvät ennen muuta kansallisiin
ongelmiinsa ja tarpeisiinsa. Keskusteluja ja tiedonvaihtoa on kuitenkin jatkettu: komissio katsoo,
että sitä tulisi pitää jo sinänsä osoituksena aloitteen menestyksellisyydestä.
Lisäksi kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto on jo alkanut ottaa yhteyttä Lähiidän osaamiskeskuksen kumppaneihin. Sen uudessa, osaamiskeskuksen tukemassa (hanke 68)
koulutus- ja ohjausohjelmassa tämä on ollut prioriteetti, ja tavoitteena on parantaa näiden maiden
CBRN-riskeihin liittyviä valmiuksia. Samalla kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden
pääosasto kehottaa EU:n edustustoja käyttämään muita rahoitusvälineitä (pääasiassa
kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä (DCI) ja Euroopan naapuruusvälinettä (ENI)), jotta ne voivat
täyttää kansalliset tarpeet kahdenväliseltä pohjalta. Näiden toimien perusajatuksena on siis käyttää
muita keinoja samojen tavoitteiden (osaamiskeskusten valmiuksien lisääminen) saavuttamiseen,
sillä kun kumppaneiden tarpeet otetaan huomioon, ne ovat valmiita aloittamaan alueellisen
yhteistyön uudelleen oikealla hetkellä. Tämän suunnitelman mukaisesti on erittäin tärkeää, että
keskusteluja jatketaan osaamiskeskusten puitteissa huolimatta hankkeiden ja toimien
jonkinasteisesta pitkittymisestä.
Kaakkois- ja Itä-Euroopan alueella, jolla on 10 maata myös Länsi-Balkanilta ja Kaukasian alueelta,
on käsitelty tehokkaasti myös EU:n kannalta merkittäviä haasteita. Maat ovat alkaneet keskittyä
”koviin turvallisuuskysymyksiin” liittyviin aiheisiin, joita ovat esimerkiksi radioaktiivisten
materiaalien rikostekninen tutkimus ja CBRN-iskuihin liittyvät ensitoimet, ja ne ovat järjestäneet
yhteisiä harjoituksia, joissa testataan hankkeiden vaikutusta.
Pohjois-Afrikan ja Sahelin alueella yhteistyö on alkanut myöhemmin kuin muilla alueilla, mutta
siinä on määritetty nopeasti sekä alueen että EU:n kannalta tärkeät kysymykset. Hanke 55, jonka
tavoitteena on ”parantaa CBRN-aineiden valvontaa ja havaitsemista koskevia rajatylittäviä
valmiuksia”, vaikuttaa terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Hankkeen vaikeudet
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johtuvat siitä, että siinä käsitellään erittäin arkaluonteisia aiheita ja kumppanimaiden ”koviin
turvallisuuskysymyksiin” liittyviä rakenteita, esimerkiksi asevoimia.
17. Komissio ja EUH tietävät, että resurssit ovat rajalliset. Juuri siksi on päätetty olla laajentamatta
CBRN-osaamiskeskusta maantieteellisesti siten, että siihen kuuluisi Afrikan eteläosa (EteläAfrikka, Namibia jne.) tai Etelä- tai Väli-Amerikka, vaikka aloitteiden ja sen tavoitteiden
soveltamisala on maailmanlaajuinen. Kohteena ovat vain muutamat, pääasiassa EU:n (laajemmassa)
naapurustossa sijaitsevat mahdolliset kumppanimaat, jotka ovat suurimpia ”aukkoja” aloitteen
kattavuudessa nykyisten alueellisten sihteeristöjen osalta. Niissä on tärkeitä CBRN-kysymyksiin
liittyviä riskejä/resursseja (esimerkiksi Kazakstan) tai niitä pidetään resurssina sen vuoksi, että niillä
katsotaan olevan valmiuksia stimuloida aloitteeseen liittyvää pysähtynyttä alueellista yhteistyötä /
kehitystä (Kuwait).
Kumppanimaiden luontoissuoritukset lisäävät CBRN-riskien lieventämisessä käytettävissä olevia
resursseja sekä kahdenvälistä apua EU-mailta tai EU:n ulkopuolisilta mailta (esimerkiksi Puolalta ja
Yhdysvalloilta Kaakkois- ja Itä-Euroopan alueella; Ranskalta ja Saksalta Atlanttiin rajoittuvassa
Länsi-Afrikassa).
Pitää paikkansa, että maantieteellinen laajentuminen tarkoittaa keskimäärin pienempää taloudellista
apua yhdelle maalle. Tavoitteen soveltamisalana ja päämääränä on kuitenkin alueellisen yhteistyön
tukeminen, koska CBRN-riskit ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä. Etiopia, Kuwait, Pakistan
ja Azerbaidžan ovat kaikki uusia osaamiskeskusten kumppanimaita, mikä tehostaa
osaamiskeskusten alueellisen yhteistyön vaikutusta. Hiljattain (maaliskuussa 2018) Dushanbessa
järjestetyssä Keski-Aasian pyöreän pöydän keskustelussa Pakistan esimerkiksi tarjoutui jakamaan
korkean tason biologisia ja radioaktiivisiin aineisiin liittyviä valmiuksia Keski-Aasian
kumppanuusmaidensa kanssa.
Jos hankkeet rajattaisiin pienempään määrään maita, ne eivät vaikuttaisi CBRN-turvallisuuteen niin
tehokkaasti kuin silloin, kun ne kattavat koko alueen. Siksi kumppanimaiden määrän kasvua tulee
tarkastella pikemminkin keinona saattaa aloite päätökseen ja parantaa sen CBRN-riskien
lieventämiseen liittyvien tavoitteiden tuloksia ja sitä kautta EU:n turvallisuutta.
Lisäksi komissio hyödynsi CBRN-osaamiskeskusten hyvää mainetta kumppanimaissa ja
verkostossaan tavoittaakseen ne maat, joiden kanssa tehtävä yhteistyö on EU:n strategisten etujen
mukaista. Tällaisia maita ovat Afganistan sekä Pakistan ja Etiopia (jotka ovat nyt jäseniä), mutta
myös Nigeria ja Egypti, joiden kanssa komissio on käynyt kahdenvälisiä keskusteluja, vaikka ne
eivät ole vielä liittyneet aloitteeseen.
Ei myöskään sovi unohtaa osaamiskeskusaloitteen luonnetta: koska se perustuu alhaalta ylöspäin ja
vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan lähestymistapaan, komission yksiköiden / EUH:n ei olisi ollut
mielekästä hylätä maita, jotka sitoutuvat osallistumaan CBRN-riskien lieventämiseen ja CBRNuhkien torjumiseen tähtääviin alueellisiin ponnisteluihin.
18. Tätä hankerahoituksessa tapahtunutta muutosta voidaan selittää kahdella tapaa.
Ensinnäkin ajatusta ”EU:hun kohdistuvasta riskistä” ei tule rajoittaa EU:n naapuruusmaihin CBRNmateriaalien yhteydessä. Kuten vastauksessa kohtaan III on selitetty, viimeisimmät EU:hun
kohdistuneet riskit biologisen materiaalin alalla olivat ihmisiin ja eläimiin tarttuvia tauteja (ebola ja
lintuinfluenssa), jotka olivat peräisin naapuruusmaiden ulkopuolelta. Näissä tapauksissa Atlanttiin
rajoittuvaan Länsi-Afrikkaan ja Kaakkois-Aasiaan kohdistuvissa hankkeissa priorisoitiin EU:n
välitöntä etua, joskin naapuruusmaiden ulkopuolella. Tämä esimerkki osoittaa, että varsinkaan
biologisen materiaalin alalla välimatka ei takaa turvallisuutta. Sen vuoksi komissio on vakuuttunut
siitä, että naapuruusmaihin keskittyminen on hyvin tärkeää, mutta siihen ei tule suhtautua liian
tiukasti, kun otetaan huomioon CBRN-riskien luonne. Tämän mukaisesti kansainvälisen yhteistyön
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ja kehitysasioiden pääosasto selvittää mahdollisuutta käyttää naapuruusmaihin perustuvaa
MediPIET-ohjelmaa (hanke 36) mallina samanlaisten hankkeiden aloittamiseksi muilla alueilla.
Tavoitteena on ehkäistä ja lieventää riskejä biologisen materiaalin alalla.
CBRN-riskien lieventämistoimien toteuttaminen Itä- ja Keski-Afrikan alueella on tärkeää, koska
tämän maailman osan CBRN-turvallisuus voi vaikuttaa nopeasti muihinkin alueisiin, myös EU:hun.
Ydinturvallisuuden parantamiseen Itä- ja Keski-Afrikan alueella tähtäävä hanke 60 auttaa
tehostamaan ydinvoimapolitiikkaa vaarallisten radioaktiivisten materiaalien ja ydinmateriaalien
sekä isännättömien lähteiden salakuljetuksen estämiseksi. On olemassa vaara, että tällaisia
suuririskisiä radioaktiivisia materiaaleja ja ydinmateriaaleja salakuljetetaan satamien kautta muualle
maailmaan. Sama koskee Itä- ja Keski-Afrikan alueella olevia laboratorioita, joista voidaan varastaa
taudinaiheuttajia ja biologisia aineita (näiden laboratorioiden riittämättömien turvatoimien vuoksi).
Toiseksi erityisolosuhteet joillakin EU:n naapurialueilla, kuten vastauksessa kohtaan III on selitetty,
vaikuttivat kielteisesti siihen, millaisia mahdollisuuksia pyöreän pöydän keskusteluissa oli
suunnitella alueellisia hankkeita. Ne vaikuttivat myös komission tekemiin rahoituspäätöksiin.
Esimerkiksi Lähi-idän alueen kumppanimaiden kansalliset painopisteet eivät edistäneet hankeehdotuksia, joiden soveltamisala oli alueellinen, mikä on kuitenkin aloitteen perimmäinen tavoite.
Pohjois-Afrikan ja Sahelin alueella yhteistyö aloitettiin muita alueita myöhemmin, mutta silti tällä
herkällä alueella käynnistettiin hanke, joka koski niinkin arkaluonteista ja tärkeää aihetta kuin
rajavalvontaa. Vaikeat tilanteet näillä kummallakin alueella ovat olleet komissiolle sekä
mahdollisuus aloittaa hankkeita erittäin ”koviin turvallisuuskysymyksiin” liittyvistä aiheista että
myös haaste hankkeiden määrän osalta.
Kaakkois- ja Itä-Euroopan tilanne on erilainen. Alue on yksi edistyneimpiä kahdeksasta
osaamiskeskusalueesta kumppaneiden sitoutuneisuuden sekä yhteistyöhalukkuuden ja
arkaluonteisia aiheita (kuten äskettäin radioaktiivisia materiaaleja koskeva rikostekninen tutkinta)
koskeviin yhteisiin harjoituksiin osallistumisen osalta. Tämä alue on valittu testaamaan komission
uutta aloitetta, joka koskee CBRN-tutkimuskilpailua; se aloitetaan kesäkuussa 2018 kaikkien
kansallisten tietokeskusten vuotuisessa kokouksessa. Kaakkois- ja Itä-Eurooppa oli ensimmäinen
alue, joka hyötyi tiiviimmästä yhteydestä Vyskovissa sijaitsevaan NATOn CBRN-keskukseen
vuonna 2017. Se oli niin ikään ensimmäinen alue, joka sisällytti muuttoliike- ja sisäasioiden
pääosaston Horizon 2020 -aloitteen mukaisia, CBRN-asioiden sisäistä ja ulkoista ulottuvuutta
vahvistavia hankkeita (esimerkkeinä EDEN ja eNOTICE) prioriteettina uuteen EU
CBRN -toimintasuunnitelmaan. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto on jo
sitouttanut maantieteellisiin alueisiin keskittyvät linjansa sekä naapuruuspolitiikan ja
laajentumisneuvottelujen pääosaston, jotta kahdenvälisiä kysymyksiä käsittelevien hankkeiden
rahoittamiseen
voidaan
käyttää
kehitysyhteistyön
rahoitusvälineestä
ja
Euroopan
naapuruusvälineestä saatavaa rahoitusta.
19. Sitä, että hankkeiden valintaperusteena on saapumisjärjestys, ei välttämättä pidä tulkita ahtaasti.
Se on pikemminkin merkki siitä, että valinnassa priorisoidaan hankkeita, jotka ovat rahoittamisen
kannalta kypsempiä kuin muut, joista on vielä järjestettävä lisäkuulemisia tai alueellista yhteistyötä
(kuten Pohjois-Afrikan ja Sahelin alueella, jossa vei aikaa suunnitella ensimmäinen kypsä
alueellinen hanke nro 55). Yksi osaamiskeskusaloitteen eniten tunnustusta saaneista saavutuksista
on se, että se on pystynyt perustamaan todellisen maailmanlaajuisen CBRN-asioita käsittelevän
yhteisön. Tässä mielessä sillä, että rahoitusta on päätetty myöntää aktiivisimmille jäsenille ja
alueille, pyritään saamaan aikaan myönteistä jäljittelevää dynamiikkaa.
Myönteisen kilpailun edistäminen 59 kumppanimaan kesken oli myös niiden ”menestystarinoista”
annettavien tunnustusten tavoitteena, jotka myönnettiin viimeisimmässä kansallisten tietokeskusten
vuotuisessa kokouksessa.
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Katso kumppanimaiden lisäämisestä kohtaan 17 annettu vastaus.
20. Aloitteen alhaalta ylöspäin suuntautuvan rakenteen ansiosta komissio voi ohjata keskusteluja,
mutta se ei voi pakottaa kumppanimaita käsittelemään aiheita ja aloittamaan hankkeita sellaisilla
(edes CBRN-aihepiiriin kuuluvilla) aloilla, joiden ei katsota olevan yhteisiä alueellisia tarpeita.
Pakottaminen heikentäisi aloitteen uskottavuutta ja vaarantaisi aloitteessa saavutetun edistymisen
myös arkaluonteisilla osa-alueilla.
Monissa luettelon niistä hankkeista, jotka ovat ”CBRN”-otsikon alla, käsitellään C- ja Bkomponenttia (kemiallinen ja biologinen materiaali) ja (toisinaan) myös RN-komponenttia
(radioaktiivinen materiaali). Esimerkiksi hanke 54 ”Lääkinnälliseen CBRN-onnettomuuksiin
varautumiseen ja reagointiin liittyvien valmiuksien parantaminen” kattaa kaikki CBRN-materiaalit.
Se on kuitenkin suunniteltu sen mukaan, mitä tarpeita alueella oli Syyriassa sariinikaasulla tehtyjen
kemiallisten iskujen jälkeen. Tässä tapauksessa ihmisten kouluttaminen kemiallisen materiaalin
alalla vaikutti myös biologisia materiaaleja koskevien valmiuksien lisääntymiseen. Samaa
perustelua voidaan käyttää hankkeisiin 34, 46 ja 54. Kansallisen CBRN-lainsäädäntökehyksen
lujittamiseen tähtäävien hankkeiden voidaan lisäksi katsoa kattavan koko tähän alaan liittyviä
kysymyksiä (esimerkiksi hanke 33).
Komissio on kuitenkin samaa mieltä siitä, että kun tavoitteena on kehittää aloitetta enemmän
turvallisuuskysymysten suuntaan, yhteistyötä INTCENin kanssa on tehostettava. Uusi 18. lokakuuta
2017 päivätty toimintasuunnitelma koskee toimintavalmiuden parantamista kemialliseen,
biologiseen sekä säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyviä riskejä vastaan (ks. COM(2017) 610 final).
Sen tavoitteen 3 (”Sisäisten ja ulkoisten yhteyksien kehittäminen EU:n tärkeimpien alueellisten ja
kansainvälisten kumppaneiden kanssa CBRN-turvallisuuden alalla”) myötä on suunniteltu aiempaa
järjestelmällisempää yhteistyötä toimielinten välille.
21. Komissio yhtyy tilintarkastustuomioistuimen näkemykseen, jonka mukaan aloitetta ei tule
vaarantaa laajentamalla sitä muille aihealueille, etenkin kun otetaan huomioon rakenteellinen työ,
jota uusiin aihealueisiin keskittyminen edellyttää kansallisten tiimien valmiuksien laajentamisen
kannalta.
Komissio ja EUH kuitenkin uskovat, että osaamiskeskusrakenteiden potentiaalia tukea muita EU:n
kannalta hyödyllisiä toimia, joita rahoitetaan eri budjettikohdista, tulisi käyttää EU:n edun
mukaisella tavalla, jotta saavutetaan CBRN-turvallisuuteen liittyvät tavoitteet.
Tässä mielessä aloitteen laajentaminen muille aihealueille (ts. räjähteisiin) liittyy suoraan
poliittiseen tehtävään, joka on seurausta EU:n maailmanlaajuisen strategian täytäntöönpanon
”heijastusvaikutuksesta”
(ks.
”Toimintasuunnitelma
toimintavalmiuden
parantamiseksi
kemialliseen, biologiseen sekä säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyviä riskejä vastaan”, COM(2017)
610 final).
Aloitteen alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa voidaan viime kädessä pitää myös
vakuutuksena sen riskin varalta, että aihealueet laajenisivat CBRN-kysymysten ulkopuolelle: monet
kumppanimaat ja alueelliset sihteeristöt ovat jo ilmaisseet huolensa tästä mahdollisuudesta.
Näiden perustelujen ja kehityskulkujen pohjalta myös komissio katsoo, ettei CBRN-aihealuetta tule
tulkita liian laajasti ja että se pitää rajata CBRN:n ja järjestäytyneen rikollisuuden yhtymäkohtaan
liittyviin riskeihin (kuten lääkeväärennöksiin ja niiden salakuljetukseen). Lisäksi ne on joka
tapauksessa arvioitava tapauskohtaisesti.
22. Komissio sisällyttää riskinarviointiosan tarvearvioinnissa ja kansallisen toimintasuunnitelman
laatimisessa käytettäviin menetelmiin. Näin pyritään lisäämään kumppanimaiden tietoisuutta
riskinarvioinnin toteuttamisen tärkeydestä, esittelemään mahdollisia lähestymistapoja ja antamaan
ohjeita sekä tukemaan niitä aiempaa paremmin toimien priorisoinnissa.
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23. Kansallisen tiimin koostumus kuuluu kokonaan kumppanimaan ja kansallisen tietokeskuksen
vastuulle. Ne vastaavat myös muiden kansallisten asiantuntijoiden, jotka eivät kuulu kansalliseen
tiimiin, osallistumisesta tarvearviointikyselyn täyttämiseen ja kansallisen toimintasuunnitelman
laatimiseen. Komissio kuitenkin usein ehdottaa muita osallistujia, joiden hyväksymistä kansalliset
tietokeskukset voivat harkita.
Komissio on rekrytoinut paikalla annettavan teknisen avun tiimejä myös kunkin alueen
erityistarpeiden perusteella, ja tarkoituksena on ollut korjata valmiuksissa havaittuja puutteita.
Tällä hetkellä paikan päällä annettava tekninen apu kattaa kaikki alueet.
25. Aloitteen poliittisen näkyvyyden lisäämisen oletetaan luovan kumppanimaissa poliittista tahtoa
tarvearvioinnin tekemiseen / kansallisen toimintasuunnitelman laatimiseen.
Henkilöstövähennyksiä koskevan yleisen politiikan täytäntöönpano vaikuttaa myös
osaamiskeskusaloitteelle kohdistettuun henkilöstöön. Tämän vuoksi vuonna 2017 oli erittäin
haasteellista vastata kaikkien kumppanimaiden pyyntöihin, jotka koskivat apua
tarvearviointikyselyn täyttämisessä ja kansallisten toimintasuunnitelmien laatimisessa.
Yhteinen tutkimuskeskus suunnittelee parhaillaan vuosille 2018 ja 2019 alustavaa aikataulua, jossa
otetaan huomioon kumppanimaista tulleet erilaiset pyynnöt. Yhteinen tutkimuskeskus varmistaa,
että kun Euroopan komissio avustaa kumppanimaita, tarvearviointikyselyn täyttämisen / kansallisen
toimintasuunnitelman laatimisen menetelmiä noudatetaan täysimääräisesti ja että prosessi
toteutetaan sen johdolla. Tutkimuskeskus kuitenkin odottaa, että myös paikalla annettavan teknisen
avun asiantuntijat ja/tai ulkoiset asiantuntijat antavat tässä tukeaan. Tarvearviointikyselyjen
täyttämiseen ja kansallisten toimintasuunnitelmien laatimiseen varattuja resursseja on lisätty
vuosiksi 2018 ja 2019.
26. Kumppanimaat jonottavat nyt tukea tarvearviointikyselyn täyttämiseen ja kansallisen
toimintasuunnitelman laatimiseen, ja tämä tulisikin nähdä myönteisenä merkkinä aloitteen
edistymisestä. Kansallisia CBRN-tarpeita koskevat tiedot ovat hyvin usein arkaluonteisia, ja siksi
vei hetken, ennen kuin kumppanit olivat halukkaita ja luottavaisia jakamaan näitä tietoja EU:n
kaltaisen ulkopuolisen toimijan kanssa. Epäröintivaihe näyttää nyt kuitenkin olevan ohi, ja sen
tilalle on tullut myönteinen kilpailuhenkinen dynamiikka, joka on osoitus aloitteeseen
sitoutumisesta ja/tai siitä, että kansallista toimintasuunnitelmaa pidetään saavutuksena.
Tässä mielessä osaamiskeskusaloite kompastuu jossain määrin omaan menestykseensä, koska
komission on nyt lisättävä valmiuttaan antaa enemmän teknistä apua, vaikkei siihen tarvittavia
resursseja selvästikään ole riittävästi.
37. Kansallisten tietokeskusten institutionaaliseen hyväksyntään ja niille annettavaan poliittiseen
tukeen vaikuttaa yleensä se, miten tärkeänä korkean tason poliittiset päättäjät pitävät
osaamiskeskusaloitetta. Aloitteen poliittista näkyvyyttä pyritään lisäämään siten, että EU:n
edustustot osallistuvat aiempaa järjestelmällisemmin aloitteen edistämiseen, ja lisäksi tukemalla
kansallisten tietokeskusten tehtävää diplomaattisesti. Myös alueellisen yhteistyöviranomaisen rooli
on tärkeä niillä alueilla, joilla sellainen on.
Alueellisten sihteeristöjen näkyvyys on niin ikään tärkeää. Tästä syystä kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysasioiden pääosasto on päättänyt suurentaa alueellisten sihteeristöjen toiminnan talousarviota
vuodesta 2018 alkaen.
38. EUH lähetti 26. tammikuuta 2018 osaamiskeskusaloitteen kumppanimaissa sijaitseville EU:n
edustustoille ohjeet, joilla nimenomaan pyritään saavuttamaan tämä tavoite. Kyseissä ohjeissa
pyydetään muun muassa suunnittelemaan toimia, joiden tavoitteena on ”lisätä tietoisuutta
aloitteesta, sen tavoitteista ja tuloksista EU:n jäsenvaltioissa, asiaan liittyvissä kansainvälisissä
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organisaatioissa ja muiden tärkeiden rahoittajien keskuudessa”. Ohjeissa tätä kuvataan myös
toimeksi, ”joka voi johtaa siihen, että kansallinen tietokeskus / kansallinen tiimi muuttuu vähitellen
keskitetyksi asiointipisteeksi kaikkien kyseisissä maissa toteutettavien, CBRN-kysymyksiin
liittyvien hankkeiden ja toimien osalta”.
Kansallisten tietokeskusten painoarvon lisäämiseksi on tärkeää, että kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysasioiden pääosasto ja EUH työskentelevät yhdessä kansallisten tietokeskusten, alueellisten
sihteeristöjen ja EU:n edustustojen välisen koordinoinnin ja yhteistyön kehittämiseksi.
Lähtökohtana voi olla yksinkertainen logistinen koordinointi: EU:n edustustoja olisi kehotettava
järjestämään joko pyöreän pöydän keskusteluja tai epävirallisia ad hoc -tapaamisia alueellisen
sihteeristön päällikön ja joidenkin edustustojen alueella olevien kansallisten tietokeskusten sekä
EU:n jäsenvaltioiden suurlähetystöjen ja paikallisten viranomaisten kanssa. Kustannukset tästä
olisivat maltilliset, etenkin kun otetaan huomioon alueellisille sihteeristöille näkyvyyden/logistiikan
parantamiseen myönnetty suuremmat määrärahat. Sen sijaan kansallisen tietokeskuksen
näkyvyyden ja painoarvon kannalta vaikutus olisi merkittävä.
39. Jotta aloitteen alueellisten koordinointiviranomaisten roolin merkitystä voitaisiin korostaa, EUH
ja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto lähettivät 21. helmikuuta 2018 yhteisen
muistion niille EU:n edustustoille, joiden osalta tällaista tukea pidettiin tarpeellisena.
40. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto ja EUH aloittivat yhdessä menettelyn,
jonka tavoitteena on lisätä EU:n edustustojen osallistumista aloitteeseen. Asiassa on edistytty jonkin
verran. Alueellisten sihteeristöjen, hankkeiden toteuttajien ja hallintotiimin kanssa pidetään nyt
säännöllisesti ja tiiviisti yhteyttä. Joidenkin edustustojen antama tuki oli ratkaisevan tärkeää, sillä
sen avulla keskeiset kumppanimaat saatiin mukaan toimintaan, tai niiden osallistuminen sai uutta
pontta, kun poliittinen kiinnostus aloitetta kohtaan heräsi.
Kaikkien edustustojen täysimääräinen osallistuminen kaikissa 59:ssä osaamiskeskusten
kumppanimaassa on varsin kunnianhimoinen tavoite saavuttaa 3–4 vuodessa, kun otetaan huomioon
määrärahojen supistuminen, kasvava työmäärä ja tämän menettelyn päättämiseen tarvittava aika.
Komissio ja EUH uskovat kuitenkin, että tämän tavoitteen saavuttamisessa on edistytty.
EUH:n pääsihteeri on hiljattain vauhdittanut tätä prosessia lähettämällä virallisia muistioita tiedoksi
osaamiskeskusten kumppanimaiden edustustojen päälliköille (tammikuu 2018) sekä EUH:n
poliittisten asioiden apulaispääsihteerille ja maantieteellisistä alueista vastaaville päälliköille
(marraskuu 2017), jotta EU:n edustustojen osallistumista ja aloitteen poliittista näkyvyyttä voitaisiin
lisätä.
Dakarin, Islamabadin, Manilan ja Nairobin alueellisten yhteistyöviranomaisten työn tuloksena
kyseisten alueiden edustustot saavat tätä nykyä paljon paremmin tietoa CBRN-osaamiskeskusten
toiminnasta. Kaakkois-Aasiassa on nyt yleinen käytäntö, että edustustot pitävät hankkeeseen
liittyvien tapahtumien avauspuheenvuorot. Lisäksi virkamiehet ovat tiedottaneet aloitteesta EU:n
jäsenvaltioiden ulkomaanedustustoihin.
Aloite sai poliittista näkyvyyttä, kun CBRN-osaamiskeskusten paneeli (johon osallistuivat
kansalliset tietokeskukset, alueellinen sihteeristö, UNICRI ja Euroopan komission Yhteinen
tutkimuskeskus) järjestettiin Filippiineillä syyskuussa 2015 pidetyn ASEAN-maiden alueellisen
foorumin ”Raising awareness and promoting ARF cooperation on chemical, biological, radiological
and nuclear (CBRN) risk mitigation” -työpajan yhteydessä.
Aloite oli osa toimia, jotka mainittiin BANDAR SERI BEGAWAN -toimintasuunnitelmassa, jonka
tavoitteena on lujittaa ASEAN-maiden ja EU:n tehostettua kumppanuutta (2013–2017). Aloite on
myös osa sen seuraajaa, ASEAN–EU-toimintasuunnitelmaa (2018–2022). Se kuului myös ASEANmaiden ja EU:n terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjuntaa koskevaan
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toimintasuunnitelmaan (2014–2017). CBRN-osaamiskeskusten toiminnasta on raportoitu jatkuvasti
suunnitelmien mukaisesti.
41. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto myöntää, että monissa hankkeissa
keskityttiin lopulta kumppanimaiden valmiuksien kehittämiseen alueellisen tason toimien sijasta.
On kuitenkin huomattava, ettei alueellista lähestymistapaa voida täysin soveltaa, jos asianmukaisia
kansallisia valmiuksia ei ole.
Lisäksi monet toteutetut hankkeet olivat laajuudeltaan ja lähestymistavaltaan alueellisia: MediPIEThanke kohdistui EU:n koko naapurustoon, hanke 41 suuririskisiin kemiallisiin laitoksiin ja riskien
lieventämiseen Atlanttiin rajoittuvan Länsi-Afrikan alueella ja hanke 48 tautitapausten alueellisen
hallinnan parantamiseen Atlanttiin rajoittuvan Länsi-Afrikan alueen kumppanimaiden CBRNosaamiskeskuksissa.
42. Kokousten järjestäminen kuuluu alueellisten sihteeristöjen tehtäviin, ja kansainvälisen
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto on päättänyt lisätä alueellisten sihteeristöjen määrärahoja
vuodesta 2018 alkaen.
Vuonna 2016 tämä pääosasto alkoi sisällyttää teoreettisia ja kenttäolosuhteissa toteutettavia
harjoituksia kaikkiin keskeisiin hankkeisiin.
Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston, EU:n pelastuspalveluasioiden ja
humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston ja naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen
pääosaston yksiköiden välillä käydään tehostettua tiedonvaihtoa, joka koskee alueellisia
katastrofinhallintaohjelmia. Sen puitteissa selvitetään muutamien yhteisten harjoitusten ja
koulutustilaisuuksien mahdollisuutta. Lähtökohtana olisivat kaikkien kannalta tärkeät maat, joihin
keskukset on perustettu (Algeria, Marokko, Jordania ja Georgia). Tiedonvaihdon tavoitteena on
vahvistaa aloitetta ja muuttaa se ainutlaatuiseksi ja voimakkaaksi verkostoksi.
44. Komissio ja EUH ovat täysin samaa mieltä tästä kohdasta. Ne ovat jo ottaneet yhteyttä
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston sekä naapuruuspolitiikan ja
laajentumisneuvottelujen pääosaston kyseisiin maantieteellisiin osastoihin, jotta voidaan luoda
synergiaa ja saada aloitteelle uusia rahoituslähteitä.
Tätä prosessia helpottaa se, että muut EU:n elimet voivat käyttää aloitetta foorumina omille
ohjelmilleen ja hankkeilleen osaamiskeskuksen kautta muodostuneen alueellisen verkoston avulla.
Esimerkki osaamiskeskusten mukautuvuudesta on ilmastonmuutosta koskevan vuoden 2018
toimenpide-asiakirjan luonnos, jossa osaamiskeskukselle on määritetty ensisijainen tehtävä: sen
katsotaan olevan foorumi, jonka tehtävänä on tiedottaa kumppanimaille ilmastonmuutoksesta
kansallisten tiimien ja kansallisten tietokeskusten kautta. Asiakirjassa osoitetaan
osaamiskeskukselle myös lisäresursseja, jotta voidaan aloittaa uusi hanke, jossa käsitellään EU:hun
ja sen naapuruusmaihin kohdistuvia, ilmastonmuutoksesta johtuvasta tautien ja niiden levittäjien
siirtymisestä aiheutuvia riskejä.
Lisäksi käydään alustavia keskusteluja MediPIET-hankkeen (jota rahoitetaan tällä hetkellä
osaamiskeskushankkeista 32 ja 36) mahdollisesta siirtämisestä naapuruuspolitiikan ja
laajentumisneuvottelujen pääosastoon vuoden 2019 jälkeen Euroopan naapuruuspolitiikan
resurssiksi. Jos tämä onnistuu, tätä mallia voidaan soveltaa myös muihin osaamiskeskushankkeisiin
etenkin EU:n naapuruusmaissa.
46. EUH lähetti 26. tammikuuta 2018 osaamiskeskusaloitteen kumppanimaissa olevien EU:n
edustustojen päälliköille ohjeet, joissa nimenomaan mainitaan tämä tavoite (ks. myös vastaus
kohtaan 38). Pyyntö ”nimittää edustuston poliittiselta osastolta työntekijä, joka toimii

11

akkreditointimaanne (-maidenne) yhteyshenkilönä” vauhdittaa tehtävän suorittamista EU:n
edustustoissa.
Kaakkois-Aasian EU:n edustustot auttavat kumppanimaita käyttämään niiden (alustavia) kansallisia
toimintasuunnitelmia, kun selvitetään mahdollisuuksia saada rahoitusta muilta rahoittajilta.
Esimerkiksi Filippiineillä syyskuussa 2015 pidetyn ASEAN-maiden alueellisen foorumin ”Raising
awareness and promoting ARF cooperation on chemical, biological, radiological and nuclear
(CBRN) risk mitigation” -työpajassa, jonka puheenjohtoon EU osallistui, järjestettiin aikaa
kohdennetuille tapaamisille. Niissä kumppanimailla oli tilaisuus tavata mahdollisia rahoittajamaita
ja kansainvälisiä organisaatioita (Maailman terveysjärjestö (WHO), Kemiallisten aseiden
kieltojärjestö (OPCW), Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA).
48. Komissio yhtyy tähän huomautukseen. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston
sekä naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston ja EU:n pelastuspalveluasioiden ja
humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston välillä on jo tiedonvaihtoa, mutta se voitaisiin
virallistaa.
Georgian osalta EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto
osallistui tammikuussa 2018 naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston johtamaan
tutustumismatkaan, joka liittyi turvallisuuden, oikeusvaltion sekä kriisinehkäisyn ja -hallinnan alan
vuotuiseen toimintaohjelmaan. Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto on
kohdentanut CBRN-alaan liittyvää apua vuoden 2018 toimintasuunnitelmassaan Georgian
hallituksen laatiman tarvearvioinnin perusteella. EU:n muut toimet mahdollistavat kansallisessa
CBRN-alan koordinoinnissa olevien rakenteellisten heikkouksien korjaamisen.
Lisäksi naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto sekä kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysasioiden pääosasto ovat selvittäneet vuoden 2017 loppupuolelta alkaen mahdollisuutta siirtää
MediPIET-hanke viime mainitulle pääosastolle vuodesta 2020 alkaen.
50. Yksi alueellisten yhteistyöviranomaisten (kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden
pääosaston henkilökuntaa) päätehtävistä on seurata aloitteen toteutumista omilla alueillaan. Heiltä
saadut tiedot yhdistetään kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston hankepäällikön
tehtäviin kuuluvasta sopimusperusteisesta seurannasta saatuihin tietoihin. Myös muilta
sidosryhmiltä saadut tiedot otetaan huomioon, ja niihin sisältyvät tilintarkastustuomioistuimen
mainitsemat välineet.
Komissio on samaa mieltä siitä, että seurannan peruspuitteet (sekä tulos-/vaikutusindikaattorit) on
määriteltävä paremmin hanketasolta aloitetasolle. Tämä voidaan saavuttaa lähitulevaisuudessa siten,
että kumppanimaiden edistymistä mittaavina välineinä käytetään kattavaa ja järjestelmällistä
lähestymistapaa riskinarvioinnissa sekä tarvearviointikyselyjä ja kansallisia toimintasuunnitelmia.
Kumppanimaiden osallistuminen hankkeiden seurantaan lisääntyy koko ajan. Monet alueelliset
sihteeristöt ovat hiljattain päättäneet järjestää sihteeristössä säännöllisesti (2–4 kertaa vuodessa)
edistymisen seurantakokouksia, joihin osallistuvat kaikki hankkeiden toteuttajat. Tämän lisäksi
Euroopan komission kanssa pidetään kuuden kuukauden välein seurantakokouksia.
51. EU:n osaamiskeskusten CBRN-portaali on tärkeä yhteistyöväline aloitteessa, joka on täysin
hajautettu ja toimii kahdeksalla alueella maailmassa. Portaali on luonteeltaan yhteistyöhön
perustuva, ja se on kehittynyt sitä mukaa kuin aloite on kasvanut nykyiseen 60 maata käsittävään
kokoonsa. Siksi myös mukautukset ovat tarpeen. Nykyisen portaalin rakennetta päivitetään
parhaillaan.
Tietotekniikan nopean kehityksen vuoksi on tehty päätös, että samaan aikaan kehitetään uuden
portaalin
taustajärjestelmää.
Uusi
portaali
perustuu
eri
standardin
mukaiseen
ohjelmistoprotokollaan, mikä parantaa sen siirrettävyyttä, ylläpitoa, parantamista ja käytettävyyttä.

12

Yhteinen tutkimuskeskus tekee parastaikaa toteutettavuustutkimusta tästä kehityshankkeesta. Siihen
sisältyy käyttöoikeustasojen ja rekisteröityneiden käyttäjien roolien yksinkertaistaminen,
asiakirjojen säilytysmoduulin rakenteen uudelleenjärjestäminen ja keskustelufoorumin
uudelleenaktivointi. Yhteinen tutkimuskeskus jatkaa osaamiskeskusportaalin päivittämistä, koska
hankkeeseen liittyvät asiakirjat ja tuotokset ovat tutkimuskeskuksen käytettävissä, ja ne tallennetaan
asianmukaiselle käyttöoikeustasolle.
EU:n muiden CBRN-hankkeiden (joita rahoitetaan joko EU:n CBRN-toimintasuunnitelmasta tai
turvallisuustutkimusohjelmasta, mikäli mahdollista) parhaat käytännöt ja ohjeet tulevat saataville
osaamiskeskusportaaliin.
52. Seurantakertomukset (kuuden kuukauden ajalta) toimitetaan alueelliselle sihteeristölle ja
kansallisille tietokeskuksille. Hankkeen tiettyjen tuotosten käyttäminen edellyttää kumppanimaiden
ennakkohyväksyntää (salassapitolauseke maakohtaisille arkaluonteisille tiedoille).
Osaamiskeskusten hankkeisiin liittyvät asiakirjat ja tuotokset tallennetaan osaamiskeskusportaaliin
asianmukaisin käyttö- ja katselu-/muokkausoikeuksin. Jotta asiakirjojen säilytysmoduuli olisi
aiempaa helppokäyttöisempi, asiakirjojen säilytysmoduulin rakenteen uudelleenjärjestämistä
suunnitellaan parhaillaan. Myös katselu- ja muokkausoikeuksia yksinkertaistetaan.
53. Kuten vastauksessa kohtaan 51 on todettu, järjestelmällistä tiedonkeruuta kaikilta toimintaan
osallistuvilta toimijoilta ja asiakirjojen säilyttämistä on parannettava ja niin myös tehdään. Tämä on
kuitenkin vaikeaa, ennen kuin portaali on täysin toiminnassa ja luotettava. Näin ei ole aikaisemmin
aina ollut, mikä on johtanut sekaannuksiin ja hanketietojen epätäydellisyyteen.
54. Katso vastaukset kohtiin 51 ja 53.
56. Tulosperusteisen seurantajärjestelmän mukaista arviointia (jota kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysasioiden pääosasto hallinnoi kaikkien yksiköiden osalta) ei tehdä kaikissa hankkeissa vaan
vain tietylle määrälle hankkeita yksiköiden päälliköiden vuosittain asettaman tärkeysjärjestyksen
mukaisesti. Arvioitavien hankkeiden talousarvion on myös oltava yli miljoona euroa.
Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei komission tarvitsisi varmistaa, että käytettävissä on asianmukaiset
hankkeen seuranta- ja arviointityökalut, jotta hankkeen tuloksia voidaan seurata. Tämän vuoksi
yhteistä tutkimuskeskusta on pyydetty tekemään järjestelmällinen tekninen arviointi kaikista
osaamiskeskushankkeista.
57. Komissio myöntää puutteet tavoitteisiin ja indikaattoreihin nähden ja on yhtä mieltä siitä, että
niiden välille on luotava selvä kytkös. Näiden puutteiden korjaamiseksi kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysasioiden pääosasto ja Yhteinen tutkimuskeskus ovat jo aloittaneet indikaattoreiden
suunnittelutyön, jossa käytetään apuna kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan alalla jo toteutettuja
toimia. Tähän vaikuttaa myös se, että alueellisten ja osa-alueellisten teoreettisten ja
kenttäolosuhteissa toteutettavien harjoitusten järjestämistä aloitteessa painotetaan nyt aiempaa
enemmän, koska harjoituksia voidaan pitää indikaattoreina hankkeiden vaikutuksesta.
58. Lisätoimiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että osaamiskeskusportaalia päivitetään
säännöllisesti lisäämällä sinne Yhteisen tutkimuskeskuksen saatavilla olevia hankkeisiin liittyviä
asiakirjoja. Arviointiprosessissa tuotetut asiakirjat tallennetaan osaamiskeskusportaaliin.
Tietyissä tapauksissa arviointia täydennettiin palautteella, jota oli kerätty muista lähteistä kuin
hankkeisiin liittyvistä asiakirjoista.
Hankkeiden ohjauskomiteat keräävät järjestelmällisesti tietoa arviointia varten sitä varten
laadittujen arviointilomakkeiden avulla (koulutusosista). Sekä jäsenvaltioiden korkean tason
asiantuntijat että teknisen avun asiantuntijat ovat osallistuneet tähän jo kahden vuoden ajan, ja
heidän palautettaan käytetään arvioinnissa.

13

59. Henkilöstövähennyksiä koskevan yleisen politiikan täytäntöönpano vaikuttaa myös
osaamiskeskusaloitteelle kohdistettuun Yhteisen tutkimuskeskuksen henkilöstöön. Tämän vuoksi
Yhteinen tutkimuskeskus nimesi kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston kanssa
tehdyn sopimuksen nojalla riippumattomia tutkimus- ja innovaatioasiantuntijoita kemiallisen
materiaalin, biologisen materiaalin ja radioaktiivisen materiaalin alalle arvioimaan hankkeen
toteuttamista mainitun pääosaston hyväksymän arviointimenetelmän mukaisesti ja koordinoi näiden
asiantuntijoiden toimintaa.
Tehtävään nimettyjen asiantuntijoiden ryhmä laati vakiomuotoiset arviointikertomukset jokaisesta
hankkeesta Yhteisen tutkimuskeskuksen työryhmän valvonnassa. Lisäksi Yhteinen tutkimuskeskus
on ryhtynyt toimiin, jotta osaamiskeskusten hankkeiden arviointi saataisiin ajan tasalle ja jotta
arviointikertomukset laadittaisiin ajoissa sen vuoksi, että mahdollisten suositusten osalta voitaisiin
ryhtyä toimiin. Tältä osin tilanne onkin jo parantunut.
60. EU:n edustustojen lisääntyvän osallistumisen toivotaan vahvistavan myös hankkeen puitteissa
toteutettujen hankkeiden tulosten pysyvyyttä.
JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
62. Komissio ei ole samaa mieltä siitä, että suositusta keskittää EU:n rahoitus EU:n turvallisuuden
kannalta merkityksellisimmille aloille ei olisi pantu täytäntöön.
Katso vastaus kohtaan III sekä vastaukset kohtiin 16, 17, 18 ja 19.
65. Komissio sisällyttää riskinarviointiosan tarvearvioinnissa ja kansallisen toimintasuunnitelman
laatimisessa käytettäviin menetelmiin. Näin pyritään lisäämään kumppanimaiden tietoisuutta
riskinarvioinnin toteuttamisen tärkeydestä, esittelemään mahdollisia lähestymistapoja ja antamaan
ohjeita sekä tukemaan niitä aiempaa paremmin toimien priorisoinnissa.
Suositus 1
Komissio ja EUH hyväksyvät suosituksen.
a) EUH ja komission yksiköt selvittävät, onko tällaisen analyysin tekeminen mahdollista.
Keskusteluja muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston ja sen CBRN-asioiden neuvoa-antavan ryhmän
sekä EU:n jäsenvaltioiden hiljattain nimitettyjen CBRN-koordinaattoreiden kanssa jatketaan ja
tarvittaessa niitä tehostetaan mahdollisen synergian löytämiseksi (esimerkiksi nykyisten CBRNalaan liittyvien koulutuslaitosten ja -asiantuntijoiden kartoittaminen; osallistuminen rajatylittäviin
teoreettisiin ja kenttäolosuhteissa toteutettaviin harjoituksiin).
b)
Riskinarviointiosa
lisätään
osaamiskeskusten
tarvearvioinnissa
ja
kansallisen
toimintasuunnitelman laatimisessa käytettäviin menetelmiin. Näin pyritään lisäämään
kumppanimaiden tietoisuutta riskinarvioinnin toteuttamisen tärkeydestä, esittelemään mahdollisia
lähestymistapoja ja antamaan ohjeita sekä tukemaan niitä aiempaa paremmin toimien
priorisoinnissa.
c) Komissio (kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto sekä Yhteinen tutkimuskeskus)
on laatinut vuosille 2018 ja 2019 alustavan aikataulun, jossa otetaan huomioon kumppanimaista
tulleet erilaiset pyynnöt. Yhteinen tutkimuskeskus varmistaa, että kun Euroopan komissio avustaa
kumppanimaita, tarvearviointikyselyn täyttämisen / kansallisen toimintasuunnitelman laatimisen
menetelmiä noudatetaan täysimääräisesti ja että prosessi toteutetaan sen johdolla. Tutkimuskeskus
kuitenkin odottaa, että myös paikalla annettavan teknisen avun asiantuntijat ja/tai ulkoiset
asiantuntijat antavat tässä tukeaan ja että tähän osoitetaan myös riittävästi resursseja.
Suositus 2
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Komissio hyväksyy suosituksen. Se on jo alkanut toteuttaa alueellisia toimia sekä
kenttäolosuhteissa toteutettavia ja teoreettisia harjoituksia alueellisella ja alemmallakin tasolla.
Osaamiskeskusaloitteen alueelliset pyöreän pöydän keskustelut ovat osoittaneet, että aloitteeseen
sitoutuminen sekä alueelliseen verkostoitumiseen, yhteistyöhön ja erilaisiin toimien suunnitteluun
liittyvät hankkeet ovat lisääntyneet. Myös yhteyksiä luodaan vilkkaammin kansainvälisiin
organisaatioihin (Afrikan unioni, ASEAN, ISTC, Ukrainan tiede- ja teknologiakeskus, WHO,
OPCW,
Euroopan
turvallisuusja
yhteistyöjärjestö,
Yhdistyneiden
kansakuntien
turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1540 perustettu komitea, biologisia ja toksiiniaseita
koskevan yleissopimuksen mukainen komitea, BACAC jne.).
Lisäksi selvitetään tarkemmin mahdollisuutta järjestää yhteisiä harjoituksia ja koulutusta EU:n
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston sekä naapuruuspolitiikan
ja
laajentumisneuvottelujen
pääosaston
hallinnoimien,
meneillään
olevien
katastrofinhallintaohjelmien kanssa.
Suositus 3
Komissio ja EUH hyväksyvät suosituksen.
a) EUH ja komissio selvittävät, onko vastuuta CBRN-alan kysymyksistä mahdollista ulottaa
terrorismintorjunnan asiantuntijoihin niissä edustustoissa, joissa heitä on nimitetty.
b) CBRN on jo sisällytetty joihinkin turvallisuutta koskeviin vuoropuheluihin. Tulevaisuudessa niin
voidaan tehdä nykyistä säännöllisemmin.
Suositus 4
Komissio ja EUH hyväksyvät suosituksen.
Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto on jo aloittanut keskustelut
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston kanssa ja kyseisistä maantieteellisistä
alueista vastaavien omien osastojensa kanssa. EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun
operaatioiden pääosaston kanssa on myös aloitettu keskustelut katastrofinhallinnasta.
Suositus 5
Komissio hyväksyy suosituksen.
Yhteinen tutkimuskeskus sekä kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston
tulosperusteisen seurantajärjestelmän ulkoinen tukitiimi antavat pääosastolle tukea indikaattoreiden
parantamisessa ja yksinkertaistamisessa. Ne tukevat myös monivuotisen suuntaa-antavan ohjelman,
vuotuisten toimintaohjelmien ja toteutettujen hankkeiden yhteensovittamisessa.
Suositus 6
Komissio hyväksyy suosituksen.
EU:n osaamiskeskusten CBRN-portaali on tärkeä yhteistyöväline aloitteessa, joka on täysin
hajautettu ja toimii kahdeksalla alueella maailmassa. Portaali on luonteeltaan yhteistyöhön
perustuva, ja se on kehittynyt sitä mukaa kuin aloite on kasvanut nykyiseen 60 maata käsittävään
kokoonsa. Siksi myös mukautukset ovat tarpeen. Nykyisen portaalin rakennetta päivitetään
parhaillaan.
Tietotekniikan nopean kehityksen vuoksi on tehty päätös, että samaan aikaan kehitetään uuden
portaalin
taustajärjestelmää.
Uusi
portaali
perustuu
eri
standardin
mukaiseen
ohjelmistoprotokollaan, mikä parantaa sen siirrettävyyttä, ylläpitoa, parantamista ja käytettävyyttä.
Yhteinen tutkimuskeskus tekee parastaikaa toteutettavuustutkimusta tästä kehityshankkeesta.
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a) Nykyisen osaamiskeskusportaalin rakennetta päivitetään parhaillaan. Siihen sisältyy
käyttöoikeustasojen ja rekisteröityneiden käyttäjien roolien yksinkertaistaminen, asiakirjojen
säilytysmoduulin rakenteen uudelleenjärjestäminen ja keskustelufoorumin uudelleenaktivointi.
Yhteinen tutkimuskeskus jatkaa osaamiskeskusportaalin päivittämistä, koska hankkeeseen liittyvät
asiakirjat ja tuotokset ovat tutkimuskeskuksen käytettävissä, ja ne tallennetaan asianmukaiselle
käyttöoikeustasolle.
b) EU:n muiden CBRN-hankkeiden (joita rahoitetaan joko EU:n CBRN-toimintasuunnitelmasta tai
turvallisuustutkimusohjelmasta, mikäli mahdollista) parhaat käytännöt ja ohjeet tulevat saataville
osaamiskeskusportaaliin.
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Tapahtuma

Päivämäärä

Tarkastuksen suunnittelumuistio hyväksytty/ Tarkastus alkoi

25.4.2017

Kertomusluonnos lähetetty komissioon (tai muulle
tarkastuskohteelle)
Lopullinen kertomus hyväksytty kuulemismenettelyn jälkeen

2.3.2018

Komission ja EUH:n viralliset vastaukset saatiin kaikilla kielillä

25.5.2018

24.4.2018

EU:n CBRN-osaamiskeskusaloite on keskeinen järjestelmä
EU:n ulkopuolelta aiheutuvien kemiallisten, biologisten,
säteily- ja ydinuhkien ja riskien lieventämiseksi. Riskit ovat
pienet, mutta on havaittavissa merkkejä siitä, että ne ovat
kasvamassa. Jos ne toteutuvat, vaikutus globaaliin
terveyteen, ympäristöön ja talouteen voi olla suuri.
Aloitteella pyritään vahvistamaan kumppanimaiden
valmiuksia valmiuksienkehittämishankkeilla ja
yhteistyöverkostolla. Tilintarkastustuomioistuin tutki,
oliko EU:n CBRN-aloite lieventänyt CBRN-uhkaa. Se totesi,
että uhka oli lieventynyt, mutta monia haasteita on vielä
jäljellä. Tilintarkastustuomioistuin esittää useita aloitetta
parantavia suosituksia.
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