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„Kovojant su cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir
branduolinėmis grėsmėmis, kylančiomis už ES ribų,
valdymas pagerėjo, tačiau būtinas geresnis
bendradarbiavimas“, – teigia auditoriai
Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad ES veiksmai šalyse partnerėse kovojant
su cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir branduolinėmis grėsmėmis (ChBRB), kylančiomis
už ES ribų, pagerino gebėjimus ir bendradarbiavimą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, tačiau
atsižvelgiant į rizikos lygį veiksmams dar būtina suteikti prioritetus. Finansavimą reikėtų sutelkti į
saugumo požiūriu svarbias sritis ir būtina parengti tinkamą rizikos valdymo metodą.
ES ChBRB kompetencijos centrų iniciatyva siekiama mažinti chemines, biologines, radiologines ir
branduolines grėsmes ir rizikas, kylančias už ES ribų. Jos pagrindiniai tikslai yra skatinti
bendradarbiavimą tarp šalių partnerių ir jų viduje. Tai didžiausios apimties ES civilinė išorės
saugumo programa, kuriai 2014–2020 m. laikotarpiui skirtas 130 milijonų eurų biudžetas.
Auditoriai išnagrinėjo, kaip buvo atsižvelgta į 2014 m. specialiąją ataskaitą, skirtą šios schemos
struktūrai. Jie padarė išvadą, kad Iniciatyva prisideda prie grėsmių mažinimo, tačiau jos
patikimumas ir tvarumas priklauso nuo jos gebėjimo prisitaikyti prie pagrindinių sunkumų ir juos
įveikti.
„Tokie įvykiai kaip neseniai Irake ir Sirijoje panaudotos zarino ir chloro dujos, Ebolos viruso
protrūkis Vakarų Afrikoje ir Fukušimos branduolinio reaktoriaus išsilydimas akivaizdžiai primena
apie pavojus, kurie gali kilti iškilus cheminėms, biologinėms, radiologinėms ir branduolinėms
(ChBRB) grėsmėms, –sakė už ataskaitą atsakinga Europos Audito Rūmų narė Bettina Jakobsen. –
Dar nėra parengtas tinkamas Iniciatyvos rizikos valdymo metodas. Daug pastangų padėta
siekiant padidinti šalių partnerių skaičių, užuot sutelkus pastangas ir finansavimą į šalis, nuo kurių
labiausiai priklauso ES saugumas.“
Auditoriai pripažįsta, kad Iniciatyva skatina saugumo ir bendradarbiavimo kultūrą. Daugumoje
šalių partnerių paskirtos nacionalinės grupės, įgaliotos užtikrinti bendradarbiavimą tarp agentūrų.
Regioninis bendradarbiavimas, kurį Iniciatyva siekiama skatinti, prasidėjo, – teigia auditoriai, –
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos pagrindines mintis.
Visa ataskaita pateikta www.eca.europa.eu.
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tačiau vis dar nepakankama šalių partnerių sąveika, kadangi jos siekia visų pirma tenkinti
nacionalinius poreikius.
Komisija šalims partnerėms teikia priemones ir metodiką, skirtą joms padėti įvertinti savo pačių
poreikius ir parengti nacionalinius veiksmų planus cheminėms, biologinėms, radiologinėms ir
branduolinėms grėsmėms mažinti. Tačiau dar nėra pakankamai gairių kaip grėsmes nustatyti ir
suskirstyti pagal svarbą.
Nuo 2014 m. ES delegacijų dalyvavimas pagerėjo. Tačiau jos nepakankamai aktyviai skatino
Iniciatyvą ir telkė politinę valią, teigia auditoriai. Dėl aiškių tikslų, svarbių rodiklių ir vietoje
surenkamų duomenų stygiaus sumažėjo galimybė atlikti projektų išdavų ir poveikio bei Iniciatyvos
kaip visumos vertinimą.
Todėl mes rekomenduojame Komisijai ir EIVT:
•
•
•
•
•
•

suskirstyti veiklą pagal svarbą remiantis sistemingu rizikos vertinimu;
sustiprinti Iniciatyvos regioninį aspektą;
ir toliau stiprinti ES delegacijų vaidmenį vykdant Iniciatyvą;
nustatyti galimas sinergijas ir kitus turimus finansavimo šaltinius;
padidinti atskaitomybę už veiklą ir rezultatus bei jų matomumą gerinant stebėjimą ir
vertinimą;
Nuodugniai patikrinti ChBRB internetinį portalą siekiant užtikrinti lengvą prieigą.

Pastabos leidėjams
Europos Audito Rūmai pristato savo specialiąsias ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei
kitoms suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės
suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dauguma mūsų
ataskaitose pateikiamų rekomendacijų yra praktiškai įgyvendinamos. Šis aukštas tikslų
įgyvendinimo lygis atspindi mūsų darbo naudą ES piliečiams.
Specialiąją ataskaitą Nr. 14/2018 „ES cheminiai, biologiniai, radiologiniai ir branduoliniai
kompetencijos centrai: reikalinga didesnė pažanga“rasite 23 ES kalbomis Europos Audito Rūmų
interneto svetainėje (eca.europa.eu).
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