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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Przeciwdziałanie zagrożeniom chemicznym, biologicznym, 
radiologicznym i jądrowym pochodzącym spoza UE – 
zdaniem kontrolerów zarządzanie zostało usprawnione, 
należy jednak zwiększyć celowość współpracy 
Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, działalność UE 
w krajach partnerskich mająca na celu przeciwdziałanie zagrożeniom chemicznym, biologicznym, 
radiologicznym i jądrowym (CBRJ) pochodzącym spoza UE poskutkowała zwiększeniem zdolności 
i polepszeniem współpracy na szczeblu krajowym i regionalnym. Decyzje o tym, które działania 
traktować priorytetowo, należy jednak podejmować, kierując się poziomem ryzyka. Finansowanie 
powinno koncentrować się na obszarach o największym znaczeniu dla bezpieczeństwa, a ponadto 
należy wypracować odpowiednie podejście do zarządzania ryzykiem. 

Inicjatywa UE w zakresie centrów doskonałości ds. CBRJ ma się przyczyniać do minimalizowania 
zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych pochodzących spoza UE. Jej 
głównym celem jest wspieranie współpracy między krajami partnerskimi oraz między 
podmiotami w ramach tych krajów. Jest to największy unijny cywilny program bezpieczeństwa 
zewnętrznego o budżecie wynoszącym 130 mln euro na lata 2014–2020.  

Kontrolerzy przeanalizowali sytuację w porównaniu ze sprawozdaniem specjalnym z 2014 r., 
które dotyczyło ustanowienia tego systemu, i doszli do wniosku, że inicjatywa przyczyniła się do 
ograniczenia zagrożeń. Jej wiarygodność i trwałość uzależnione są jednak od tego, na ile będzie 
ona w stanie się dostosować i sprostać kluczowym wyzwaniom. 

– Wydarzenia takie jak użycie sarinu i chloru w Iraku i Syrii, wybuch epidemii wirusa Ebola 
w Afryce Zachodniej czy awaria reaktora jądrowego w Fukushimie dobitnie przypominają o tym, 
jak poważne są zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe – powiedziała Bettina 
Jakobsen, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za 
sprawozdanie. – W ramach inicjatywy nie wypracowano jak dotąd odpowiedniego podejścia do 
zarządzania ryzykiem. Zamiast skoncentrować działania i środki na krajach o największym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa UE, skupiano się raczej na zwiększaniu liczby krajów partnerskich.  

http://www.eca.europa.eu/
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Kontrolerzy dostrzegają, że inicjatywa promowała kulturę bezpieczeństwa i współpracy. 
W większości krajów partnerskich powołano zespoły krajowe, które zapewniają współpracę 
między agencjami. Zdaniem kontrolerów współpraca regionalna, stanowiąca jeden z celów 
inicjatywy, została co prawda zainicjowana, ale wciąż brakuje odpowiedniego współdziałania 
między krajami partnerskimi, które w pierwszej kolejności chcą zaspokoić swoje potrzeby 
krajowe.  

Komisja udostępnia krajom partnerskim narzędzia i metodykę, aby wspomóc je w ocenie 
własnych potrzeb i opracowaniu krajowych planów działania, mających na celu minimalizowanie 
zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych. Nie zapewnia jednak 
wystarczających wskazówek co do sposobu identyfikowania zagrożeń i określania, które z nich 
powinny zostać potraktowane priorytetowo.  

Od 2014 r. wzrosło zaangażowanie ze strony delegatur UE. W opinii kontrolerów nie były one 
jednak dostatecznie aktywne, jeśli chodzi o promowanie inicjatywy i mobilizowanie woli 
politycznej. Na ocenę wyników i oddziaływania projektów oraz inicjatywy jako całości negatywnie 
wpłynął brak jasnych celów, odpowiednich wskaźników i danych zgromadzonych w terenie. 

Kontrolerzy zalecają zatem Komisji i ESDZ: 

• ustalanie priorytetów działań na podstawie wyników oceny ryzyka systemowego; 
• wzmocnienie regionalnego wymiaru inicjatywy; 
• zwiększenie roli delegatur UE w ramach inicjatywy; 
• określenie potencjalnych obszarów synergii i wskazanie innych dostępnych źródeł 

finansowania; 
• zwiększenie rozliczalności oraz lepsze wyeksponowanie działań i rezultatów przez 

poprawę monitorowania i oceny; 
• przebudowę portalu internetowego, aby umożliwić łatwy dostęp do informacji. 

Informacje dla redaktorów 

Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, 
a także innym zainteresowanym stronom, takim jak parlamenty narodowe, podmioty związane 
z danym sektorem i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana większość 
zaleceń formułowanych w tych sprawozdaniach jest wprowadzana w życie, co dowodzi korzyści 
płynących z prac Trybunału dla obywateli UE. 

Sprawozdanie specjalne nr 14/2018 pt. „Europejskie centra doskonałości ds. substancji 
chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych – niezbędne są dalsze postępy” jest 
dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE. 

 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx

