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Bekæmpelse af kemiske, biologiske, radiologiske og 
nukleare trusler fra lande uden for EU: Forvaltningen er 
styrket, men samarbejdet bør være mere målrettet, siger 
revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret konstaterer i en ny beretning, at EU's indsats i partnerlandene for 
at bekæmpe nukleare, radiologiske, biologiske og kemiske trusler (CBRN-trusler) fra lande uden 
for EU har forbedret kapaciteten og samarbejdet på nationalt og regionalt plan, men at 
aktiviteterne fortsat bør prioriteres i overensstemmelse med risikoniveauet. Finansieringen bør 
koncentreres på de områder, der er af relevans for sikkerheden, og der bør udvikles en passende 
risikostyringstilgang. 

Initiativet vedrørende EU's CBRN-ekspertisecentre sigter mod at imødegå kemiske, biologiske, 
radiologiske og nukleare trusler og risici fra lande uden for EU. Dets væsentligste mål er at 
tilskynde til samarbejde mellem og i partnerlande. Det er EU's største civile program for ekstern 
sikkerhed med et budget på 130 millioner euro for årene 2014-2020.  

Revisorerne har fulgt op på en særberetning fra 2014, som omhandlede oprettelsen af 
ordningen. De konkluderer, at initiativet bidrager til at afbøde trusler, men at dets troværdighed 
og bæredygtighed afhænger af dets evne til at tilpasse sig og adressere centrale udfordringer. 

"Episoder såsom anvendelsen af sarin- og klorgas i Irak og Syrien, udbruddet af Ebola i Vestafrika 
og reaktornedsmeltningen på atomkraftværket i Fukushima er kraftige påmindelser om farerne i 
forbindelse med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare risici," siger Bettina Jakobsen, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Initiativet har 
endnu ikke udviklet en passende risikostyringstilgang. Man har gjort meget for at øge antallet af 
partnerlande frem for at koncentrere indsatsen og finansieringen om de lande, der er mest 
relevante for EU's sikkerhed".  

Revisorerne anerkender, at initiativet har fremmet en kultur med sikkerhed og samarbejde. Der 
er udpeget nationale team i de fleste partnerlande med henblik på at sikre samarbejde mellem 
agenturerne. Revisorerne konstaterer, at det regionale samarbejde, som initiativet søger at 
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fremme, er begyndt, men at partnerlandene ikke indgår tilstrækkeligt i samspillet, idet de ønsker 
at adressere nationale behov først.  

Kommissionen udstyrer partnerlandene med værktøjer og en metode, der skal hjælpe dem til at 
vurdere deres egne behov og udvikle nationale handlingsplaner til at imødegå kemiske, 
biologiske, radiologiske og nukleare risici. Der vejledes imidlertid ikke tilstrækkeligt i at 
identificere og prioritere risici.  

Siden 2014 har EU-delegationerne involveret sig mere. De har dog ikke været aktive nok med 
hensyn til at fremme initiativet og mobilisere politisk vilje. Fraværet af klare mål, relevante 
indikatorer og data indsamlet på stedet påvirkede vurderingen af udfaldet og virkningerne af 
projekterne og af initiativet som helhed. 

Revisorerne anbefaler derfor, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten: 

• prioriterer aktiviteterne på grundlag af en systemisk risikovurdering 
• styrker initiativets regionale dimension 
• styrker EU-delegationernes rolle i initiativet yderligere 
• fastlægger potentielle synergier og andre tilgængelige finansieringskilder 
• for så vidt angår aktiviteterne og resultaterne øger ansvarligheden og synligheden 

gennem bedre overvågning og evaluering 
• omlægger den webbaserede CBRN-portal, så den giver nem adgang. 

Bemærkninger til redaktører 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter 
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, 
bliver gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's 
borgere til gode. 

Særberetning nr. 14/2018: "EU's ekspertisecentre vedrørende kemiske, biologiske, radiologiske 
og nukleare spørgsmål: behov for yderligere fremskridt" foreligger på Revisionsrettens websted 
(eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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