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Boj proti kemičnim, biološkim, radiološkim in jedrskim 
nevarnostim iz držav zunaj EU – po besedah revizorjev je 
upravljanje boljše, toda sodelovanje bi moralo biti bolj 
usmerjeno 
Z ukrepi EU za boj proti kemičnim, biološkim, radiološkim in jedrskim nevarnostim iz držav zunaj 
EU so se izboljšale zmogljivosti in sodelovanje na nacionalni in regionalni ravni, vendar bo treba 
glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča določiti prednostni vrstni red dejavnosti 
glede na tveganje. Treba bi bilo osredotočiti financiranje na področja, ki so pomembna za 
varnost, in zasnovati ustrezen pristop k obvladovanju tveganj. 

Pobuda za centre odličnosti EU na področju kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih tveganj iz 
držav zunaj EU je namenjena zmanjševanju teh tveganj. Njen glavni cilj je spodbujanje 
sodelovanja med partnerskimi državami in v njih. Pobuda je največji civilni zunanjevarnostni 
program EU. Njen proračun za obdobje 2014–2020 znaša 130 milijonov EUR.  

Revizorji so preverjali nadaljnje ukrepanje po posebnem poročilu iz leta 2014, v katerem je bila 
obravnavana vzpostavitev sheme. Zaključili so, da pobuda prispeva k zmanjševanju nevarnosti, 
toda njena kredibilnost in vzdržnost sta odvisni od sposobnosti za prilagajanje in spoprijemanje s 
ključnimi izzivi. 

„Dogodki, kot so uporaba plina sarina in klorovega plina v Iraku in Siriji, izbruh bolezni, ki jo 
povzroča virus ebole, v zahodni Afriki ter taljenje jedrskega reaktorja v Fukušimi, so jasna 
opozorila na nevarnosti, ki izhajajo iz kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih tveganj,“ je 
izjavila članica Evropskega računskega sodišča Bettina Jakobsen, pristojna za poročilo. 
„Zaenkrat še ni bil razvit ustrezen pristop k obvladovanju tveganj za pobudo. Veliko naporov je 
bilo vloženih v povečanje števila partnerskih držav, namesto da bi osredotočili prizadevanja in 
financiranje na države, ki so najpomembnejše za varnost EU.“  

Revizorji ugotavljajo, da pobuda spodbuja kulturo varnosti in sodelovanja. V večini partnerskih 
držav so bile imenovane nacionalne ekipe, da bi se zagotovilo sodelovanje med agencijami. Po 
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besedah revizorjev se je regionalno sodelovanje, za katerega si prizadeva pobuda, začelo, vendar 
partnerske države še premalo sodelujejo, saj naprej želijo obravnavati nacionalne potrebe.  

Komisija partnerskim državam zagotavlja orodja in metodologijo, da bi jim pomagala oceniti 
njihove potrebe in pripraviti nacionalne akcijske načrte za blaženje kemičnih, bioloških, 
radioloških in jedrskih tveganj. Vendar ni dovolj navodil o ugotavljanju in prednostnem 
razvrščanju tveganj.  

Od leta 2014 se je izboljšala vključenost delegacij EU, vendar te niso bile dovolj dejavne pri 
promoviranju pobude in krepitvi politične volje. Zaradi pomanjkanja jasnih ciljev, ustreznih 
kazalnikov in podatkov, zbranih na terenu, je bilo težje oceniti izid in učinek projektov ter pobude 
kot celote. 

Revizorji zato Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje priporočajo, naj: 

• prednostno razvrstita dejavnosti na podlagi ocene sistemskega tveganja, 
• okrepita regionalni vidik pobude, 
• še povečata vlogo delegacij EU v pobudi, 
• opredelita potencialne sinergije in druge razpoložljive vire financiranja, 
• izboljšata odgovornost za dejavnosti in rezultate ter njihovo prepoznavnost z izboljšanim 

spremljanjem in vrednotenjem, 
• prenovita spletni portal o kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih tveganjih, da bo 

dostop lažji. 

Pojasnila za urednike 

Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu 
EU ter zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in 
predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo 
Sodišča koristno za državljane. 

Posebno poročilo 14/2018 – Centri odličnosti EU na področju zmanjševanja kemičnih, bioloških, 
radioloških in jedrskih tveganj: potreben je večji napredek – je v 23 jezikih na voljo na spletišču 
Evropskega računskega sodišča (eca.europa.eu). 
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