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Tarkistus 1
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään menetelmiä ja asettamaan 
ehtoja, joiden pohjalta voitaisiin laatia 
EU:n tason avoin luettelo kemikaaleista 
ja biologisista aineista sekä myrkyistä, 
joihin liittyy erityinen turvallisuusriski
(mukaan lukien esimerkiksi taloudellisia 
tappioita, ympäristövahinkoja, 
myrkyllisyyttä ja mahdollista leviämistä 
koskevat ehdot);

Or. en

Tarkistus 2
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa sisäisen turvallisuuden alalla jo 
pidemmälle ehtineitä jäsenvaltioita 
jakamaan muiden kanssa tietojaan, 
teknologiaansa ja infrastruktuuriansa alan 
arkaluonteisuudesta ja kansallisesta 
luonteesta huolimatta, jotta voidaan välttää 
päällekkäisyyksiä ja luoda Euroopan 
laajuisia synergiaetuja;

2. kehottaa sisäisen turvallisuuden alalla jo 
pidemmälle ehtineitä jäsenvaltioita 
jakamaan muiden kanssa tietojaan, 
teknologiaansa ja infrastruktuuriansa ja 
käynnistämään yhteisiä strategisia 
hankkeita alan arkaluonteisuudesta ja 
kansallisesta luonteesta huolimatta, jotta 
voidaan välttää hajontaa ja 
päällekkäisyyksiä ja luoda Euroopan 
laajuisia synergiaetuja; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa luomaan 
säännöllisesti päivitettävän tietokannan 
jäsenvaltioissa käytettävissä olevista 
lääketieteellisistä vastatoimista, joilla 
voidaan reagoida kemialliseen, 
biologiseen sekä säteily- ja 
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ydinturvallisuuteen liittyviin tilanteisiin, 
jakamaan olemassa olevaa kapasiteettia 
ja koordinoimaan kyseisten vastatoimien 
ostamista koskevaa kestävää politiikkaa;

Or. fr

Tarkistus 3
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. vaatii, että käsiteltäessä 
jäsenvaltioiden yhteisiä tietokantoja ja 
arkaluonteisia tutkimustuloksia pannaan 
täytäntöön soveltuvat turvalausekkeet ja 
huolehditaan turvallisuudesta, koska 
tietoturvan painottaminen kannustaa 
entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja tietojen 
jakamiseen jäsenvaltioiden viranomaisten 
ja elinten välillä;

Or. en

Tarkistus 4
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii laatimaan eurooppalaiset laatu- ja 
turvallisuusnormit ja kehittämään 
kemialliseen, biologiseen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuteen liittyvien laitteiden ja 
teknologioiden eurooppalaisen 
sertifiointijärjestelmän;

3. vaatii laatimaan ja panemaan 
täytäntöön eurooppalaiset laadukkaat 
turvallisuusmenettelyt ja -normit ja 
kehittämään kemialliseen, biologiseen sekä 
säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvien 
laitteiden ja teknologioiden eurooppalaisen 
sertifiointijärjestelmän;

Or. en
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Tarkistus 5
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii laatimaan eurooppalaiset laatu- ja 
turvallisuusnormit ja kehittämään 
kemialliseen, biologiseen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuteen liittyvien laitteiden ja 
teknologioiden eurooppalaisen 
sertifiointijärjestelmän;

3. vaatii laatimaan eurooppalaiset 
laitteistojen laatu- ja turvallisuusnormit ja 
kehittämään kemialliseen, biologiseen sekä 
säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvien 
laitteiden ja teknologioiden eurooppalaisen 
sertifiointijärjestelmän;

Or. fr

Tarkistus 6
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa laatimaan yhdessä 
Europolin kanssa kaikkien kemiallisten, 
biologisten sekä säteily- ja ydinaineiden 
tietokannan, jonka avulla seurataan 
tarkoin näiden aineiden kauppaa ja 
laitonta kauppaa;

Or. en

Tarkistus 7
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että kaikenlainen 
altistuminen kemiallisille, biologisille 
sekä säteily- ja ydinaineille on vaarallista 
ja voi aiheuttaa haittaa terveydelle;

Or. fr

Tarkistus 8
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että kemikaalien 
verkkokauppaan liittyvät vaarat 
edellyttävät lisätutkimuksia ja 
erityistoimia;

Or. en

Tarkistus 9
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että Euroopassa tarvitaan alan 
hajautuneisuuden vuoksi eurooppalaista 
siviiliturvallisuuden alan 
teollisuuspolitiikkaa; suosittelee lisäämään 
pk-yritysten ja -teollisuus alojen tukea ja 
edistämään eurooppalaisten yritysten 
yhteistyötä; toivoo, että otettaisiin käyttöön 
yleinen projektinhallinta, joka voisi 
huolehtia kaikista kemiallisen, biologisen 
sekä säteily- ja ydinturvallisuuden 
hankkeista;

4. katsoo, että Euroopassa tarvitaan alan 
hajautuneisuuden vuoksi eurooppalaista 
siviiliturvallisuuden alan 
teollisuuspolitiikkaa; suosittelee lisäämään 
pk-yritysten ja -teollisuusalojen tukea, 
koska ne muodostavat tärkeän osan 
seitsemännen tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelman turvallisuuden aihealueen 
innovaatioista, ja edistämään 
eurooppalaisten yritysten (rajatylittävää) 
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yhteistyötä; toivoo, että otettaisiin käyttöön 
yleinen projektinhallinta, joka voisi 
huolehtia kaikista kemiallisen, biologisen 
sekä säteily- ja ydinturvallisuuden 
hankkeista ja joka kattaisi kaikki 
kemialliseen, biologiseen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuteen liittyvän uhan 
vaiheet: ehkäisemisen, havaitsemisen ja 
reagoinnin; kehottaa komissiota 
ehdottamaan strategiaa Euroopan 
biologisen puolustusteollisuuden 
kehittämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 10
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että Euroopassa tarvitaan alan 
hajautuneisuuden vuoksi eurooppalaista 
siviiliturvallisuuden alan 
teollisuuspolitiikkaa; suosittelee lisäämään 
pk-yritysten ja -teollisuus alojen tukea ja 
edistämään eurooppalaisten yritysten 
yhteistyötä; toivoo, että otettaisiin käyttöön 
yleinen projektinhallinta, joka voisi 
huolehtia kaikista kemiallisen, biologisen 
sekä säteily- ja ydinturvallisuuden 
hankkeista;

4. katsoo, että Euroopassa tarvitaan alan 
hajautuneisuuden vuoksi eurooppalaista 
siviiliturvallisuuden alan 
teollisuuspolitiikkaa; suosittelee lisäämään 
pk-yritysten ja -teollisuusalojen tukea, 
koska ne ovat keskeisessä asemassa 
innovaatioiden edistämisessä ja talouden 
elpymisessä, ja edistämään eurooppalaisten 
yritysten yhteistyötä; toivoo, että otettaisiin 
käyttöön yleinen projektinhallinta, joka 
voisi huolehtia kaikista kemiallisen, 
biologisen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuden hankkeista;

Or. en

Tarkistus 11
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan teollisuutta korvaamaan 
mahdollisuuksien mukaan suuririskiset 
kemikaalit matalampiriskisillä 
vaihtoehdoilla aina kun se on 
taloudellisesti mahdollista;

Or. en

Tarkistus 12
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää, että komissio luokitellessaan 
kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuden alan yhdyshenkilöitä 
ennakoi vaikutuksia eurooppalaisilla 
teollisuudenaloilla, erityisesti kemian- ja 
bioteollisuudessa;

5. pyytää, että komissio luokitellessaan 
kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuden alan yhdyshenkilöitä 
ennakoi vaikutuksia eurooppalaisilla 
teollisuudenaloilla, erityisesti kemian- ja 
bioteollisuudessa, jotta vältetään 
eurooppalaisia teollisuudenaloja 
rankaisevan sääntelyn täytäntöönpano;

Or. fr

Tarkistus 13
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää, että komissio luokitellessaan 
kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuden alan yhdyshenkilöitä 
ennakoi vaikutuksia eurooppalaisilla 
teollisuudenaloilla, erityisesti kemian- ja 

5. pyytää, että komissio luokitellessaan 
kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuden alan yhdyshenkilöitä 
ennakoi vaikutuksia eurooppalaisilla 
teollisuudenaloilla;
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bioteollisuudessa;

Or. fr

Tarkistus 14
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoitus on säilytettävä;
kehottaa luomaan Euroopan laajuista 
soveltavaa tutkimusta ja aloittamaan 
mittavat esittelyohjelmat;

6. kehottaa luomaan Euroopan laajuista 
soveltavaa tutkimusta laitosten 
turvallisuuden alalla, jotta suojellaan 
väestöä ja ympäristöä;

Or. fr

Tarkistus 15
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoitus on säilytettävä; kehottaa luomaan 
Euroopan laajuista soveltavaa tutkimusta ja 
aloittamaan mittavat esittelyohjelmat;

6. katsoo, että kemiallista, biologista sekä 
säteily- ja ydinturvallisuutta koskevan 
tutkimuksen ja kehittämisen 
yhteisörahoitus on säilytettävä; kehottaa 
luomaan Euroopan laajuista soveltavaa 
tutkimusta ja aloittamaan mittavat 
esittelyohjelmat; kannustaa luomaan 
kemialliseen, biologiseen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuteen liittyviin uhkiin 
erikoistuneita asiantuntijakeskuksia ja 
edistämään tutkijoiden liikkuvuutta;

Or. fr
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Tarkistus 16
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoitus on säilytettävä; kehottaa luomaan 
Euroopan laajuista soveltavaa tutkimusta ja 
aloittamaan mittavat esittelyohjelmat; 

6. katsoo, että tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoitus on säilytettävä seitsemännessä 
puiteohjelmassa ja sitä seuraavissa 
puiteohjelmissa; kehottaa luomaan 
Euroopan laajuista soveltavaa tutkimusta ja 
aloittamaan mittavat esittelyohjelmat;

Or. en

Tarkistus 17
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa turvallisuustutkimuksen 
merkitystä horisontaalisena kysymyksenä, 
jota sovelletaan kemiallisen, biologisen 
sekä säteily- ja ydinmateriaalin 
ennaltaehkäisyyn ja havaitsemiseen sekä 
siihen reagointiin tehostettaessa EU:n 
kykyä vastata turvallisuusuhkiin;

Or. en

Tarkistus 18
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suosittelee, että luodaan 
arviointilaboratorioiden verkosto, jonka 

7. suosittelee, että luodaan 
arviointilaboratorioiden verkosto, jonka 
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avulla teknologioiden ja hyvien 
käytäntöjen tehokkuus voidaan sertifioida;

avulla teknologioiden ja hyvien 
käytäntöjen tehokkuus voidaan sertifioida, 
jotta maksimoidaan osana seitsemännen 
puiteohjelman turvallisuuden aihealuetta 
investoidut varat;

Or. fr

Tarkistus 19
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suosittelee, että luodaan 
arviointilaboratorioiden verkosto, jonka 
avulla teknologioiden ja hyvien 
käytäntöjen tehokkuus voidaan sertifioida;

7. suosittelee, että luodaan 
arviointilaboratorioiden verkosto, jonka 
avulla teknologioiden ja hyvien 
käytäntöjen tehokkuus voidaan sertifioida, 
hyödyntäen myös kansalaisyhteiskunnan 
ja yksityisten yritysten asiantuntemusta;

Or. en

Tarkistus 20
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. vaatii jäsenvaltioita lopettamaan 
uraanin ja köyhdytetyn uraanin 
tuottamisen, testaamisen ja käyttämisen;

Or. fr
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Tarkistus 21
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa hyödyntämään teknologioiden 
kaksoiskäyttöä siviili- ja 
sotilastarkoituksiin synergiaetujen 
synnyttämiseksi; kehottaa tekemään hyvin 
määriteltyjen strategisten 
yhteistyörakenteiden puitteissa yhteistyötä 
Euroopan puolustusviraston, Euroopan 
avaruusjärjestön, Naton ja kolmansien 
maiden kanssa;

8. kehottaa hyödyntämään teknologioiden 
kaksoiskäyttöä siviili- ja 
sotilastarkoituksiin synergiaetujen 
synnyttämiseksi; kehottaa tekemään hyvin 
määriteltyjen strategisten 
yhteistyörakenteiden puitteissa yhteistyötä 
Euroopan puolustusviraston, Euroopan 
avaruusjärjestön, Naton ja kolmansien 
maiden kanssa; korostaa, että on tärkeää 
järjestää EU:n jäsenvaltioiden yhteisiä 
kemialliseen, biologiseen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuteen liittyviä 
vaaratilanteita koskevia ennaltaehkäisy-
ja torjuntaharjoituksia, joihin 
osallistuisivat asevoimat, jäsenvaltioiden 
pelastuspalveluyksiköt ja unionin 
pelastuspalvelumekanismi;

Or. el

Tarkistus 22
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa hyödyntämään teknologioiden 
kaksoiskäyttöä siviili- ja 
sotilastarkoituksiin synergiaetujen 
synnyttämiseksi; kehottaa tekemään hyvin 
määriteltyjen strategisten 
yhteistyörakenteiden puitteissa yhteistyötä 
Euroopan puolustusviraston, Euroopan 
avaruusjärjestön, Naton ja kolmansien 
maiden kanssa;

8. kehottaa hyödyntämään teknologioiden 
kaksoiskäyttöä siviili- ja 
sotilastarkoituksiin synergiaetujen 
synnyttämiseksi; kehottaa tekemään hyvin 
määriteltyjen strategisten 
yhteistyörakenteiden puitteissa yhteistyötä 
Euroopan puolustusviraston, Nato-maiden, 
kuten Yhdysvaltojen ja Kanadan, ja 
kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuden alaan perehtyneiden
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kolmansien maiden kanssa vaihtamalla 
hyviä käytänteitä, käymällä jäsenneltyä 
vuoropuhelua asiantuntijoiden kanssa ja 
kehittämällä yhteisesti voimavaroja;

Or. fr

Tarkistus 23
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa hyödyntämään teknologioiden 
kaksoiskäyttöä siviili- ja 
sotilastarkoituksiin synergiaetujen 
synnyttämiseksi; kehottaa tekemään hyvin 
määriteltyjen strategisten 
yhteistyörakenteiden puitteissa yhteistyötä 
Euroopan puolustusviraston, Euroopan 
avaruusjärjestön, Naton ja kolmansien 
maiden kanssa;

8. kehottaa erottamaan toisistaan selkeästi 
kunkin kemiallisen, biologisen sekä 
säteily- ja ydinaineen siviili- ja 
sotilaskäytön; kehottaa tekemään hyvin 
määriteltyjen strategisten 
yhteistyörakenteiden puitteissa yhteistyötä 
Euroopan puolustusviraston, Euroopan 
avaruusjärjestön, Naton ja kolmansien 
maiden kanssa;

Or. fr

Tarkistus 24
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa laatimaan tutkimuksen 
ydinlaitosten turvallisuudesta erityisesti 
terrori-iskun tapauksessa;

Or. fr
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Tarkistus 25
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. suhtautuu myönteisesti yhteisen 
tutkimuskeskuksen hankkeisiin, joilla 
tuetaan kansainvälisen 
atomienergiajärjestön (AIEA) ohjelmia ja 
ydinenergian käytön valvontaa; kehottaa 
pyrkimään siihen, että sen ja 
jäsenvaltioiden tietokannat ja 
tutkimustulokset olisivat keskinäisesti 
tarkasteltavissa;

9. suhtautuu myönteisesti yhteisen 
tutkimuskeskuksen (YTK) hankkeisiin, 
joilla tuetaan kansainvälisen 
atomienergiajärjestön (AIEA) ohjelmia ja 
ydinenergian käytön valvontaa; kehottaa 
pyrkimään siihen, että sen ja 
jäsenvaltioiden tietokannat ja 
tutkimustulokset olisivat keskinäisesti 
tarkasteltavissa;

Or. fr

Tarkistus 26
Michèle Rivasi

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa kehittämään Euroopan 
laajuiset koulutus- ja tiedotusohjelmat; 
panee kiinnostuneena merkille yhteisen 
tutkimuskeskuksen alaisesta 
eurooppalaisesta ydinturvallisuuden 
koulutuskeskuksesta laaditun 
toteutettavuustutkimuksen;

10. vahvistaa, että kemiallisilla, 
biologisilla sekä säteily- ja ydinaineilla 
suoritetut kokeet ovat vaarallisia 
lähialueiden ympäristölle ja väestölle, ja
kehottaa kehittämään näitä uhkia koskevat 
Euroopan laajuiset koulutus- ja 
tiedotusohjelmat; panee kiinnostuneena 
merkille yhteisen tutkimuskeskuksen 
alaisesta eurooppalaisesta 
ydinturvallisuuden koulutuskeskuksesta 
laaditun toteutettavuustutkimuksen;

Or. fr
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Tarkistus 27
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa kehittämään Euroopan 
laajuiset koulutus- ja tiedotusohjelmat; 
panee kiinnostuneena merkille yhteisen 
tutkimuskeskuksen alaisesta 
eurooppalaisesta ydinturvallisuuden 
koulutuskeskuksesta laaditun 
toteutettavuustutkimuksen;

10. kehottaa kehittämään Euroopan 
laajuiset koulutus- ja tiedotusohjelmat, kun 
otetaan huomioon Internetin tarjoamat 
mahdollisuudet toimia tärkeänä lähteenä 
tiedotettaessa kansalaisille kemialliseen, 
biologiseen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuteen liittyvistä 
kysymyksistä; panee kiinnostuneena 
merkille yhteisen tutkimuskeskuksen 
alaisesta eurooppalaisesta 
ydinturvallisuuden koulutuskeskuksesta 
laaditun toteutettavuustutkimuksen;

Or. en

Tarkistus 28
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa kehittämään Euroopan 
laajuiset koulutus- ja tiedotusohjelmat;
panee kiinnostuneena merkille yhteisen 
tutkimuskeskuksen alaisesta 
eurooppalaisesta ydinturvallisuuden 
koulutuskeskuksesta laaditun 
toteutettavuustutkimuksen;

10. kehottaa kehittämään Euroopan 
laajuiset koulutus- ja tiedotusohjelmat; 
painottaa, että on tärkeää koordinoida 
varhaisvaroitusjärjestelmiä ja 
tiedottamista EU:n kansalaisille 
kemialliseen, biologiseen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuteen liittyvistä 
vaaratilanteista; panee kiinnostuneena 
merkille yhteisen tutkimuskeskuksen 
alaisesta eurooppalaisesta 
ydinturvallisuuden koulutuskeskuksesta 
laaditun toteutettavuustutkimuksen; 

Or. el
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Tarkistus 29
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa kehittämään Euroopan 
laajuiset koulutus- ja tiedotusohjelmat; 
panee kiinnostuneena merkille yhteisen 
tutkimuskeskuksen alaisesta 
eurooppalaisesta ydinturvallisuuden 
koulutuskeskuksesta laaditun 
toteutettavuustutkimuksen;

10. kehottaa kehittämään kemialliseen, 
biologiseen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuteen liittyviä uhkia 
koskevat Euroopan laajuiset koulutus- ja 
tiedotusohjelmat; panee kiinnostuneena 
merkille yhteisen tutkimuskeskuksen 
alaisesta eurooppalaisesta 
ydinturvallisuuden koulutuskeskuksesta 
laaditun toteutettavuustutkimuksen;

Or. fr

Tarkistus 30
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. myöntää, että on kehitettävä 
kemiallisia, biologisia sekä säteily- ja 
ydinaineita koskevaa 
pelastussuunnittelua, ja painottaa, että 
paikallisviranomaisten on osallistuttava 
aktiivisesti yleisölle tiedottamiseen sekä 
torjuntatoimiin kemialliseen, biologiseen 
sekä säteily- ja ydinturvallisuuteen 
liittyvissä vaaratilanteissa;

Or. en
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Tarkistus 31
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. panee tyytyväisenä merkille 
alueellisten kemiallisen, biologisen sekä 
säteily- ja ydinturvallisuudenalan 
osaamiskeskusten toiminnan 
jännitteellisillä alueilla Euroopan unionin 
ulkopuolella; kehottaa kouluttamaan 
Euroopassa riskimaiden kansainvälisiä 
asiantuntijoita noudattaen asiaankuuluvia 
turvallisuus- ja luotettavuussääntöjä.

11. painottaa, että Euroopan unionin 
sisäinen turvallisuus ja ulkoinen 
turvallisuus ovat tiiviisti sidoksissa 
toisiinsa ja heijastavat toisiaan; panee 
tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille 
alueellisten kemiallisen, biologisen sekä 
säteily- ja ydinturvallisuudenalan 
osaamiskeskusten sellaisen toiminnan 
jännitteellisillä alueilla Euroopan unionin 
ulkopuolella, jolla tähdätään 
asiantuntijaverkoston toiminnan 
edistämiseen, vientivalvontakapasiteetin 
parantamiseen ja kemiallisten, biologisten 
sekä säteily- ja ydinaineiden laittoman 
kaupan estämiseen sekä kyseisten 
valtioiden sääntelyvalmiuksien ja tämän 
alan alueellisen yhteistyön 
vahvistamiseen; kehottaa kouluttamaan 
Euroopassa riskimaiden kansainvälisiä 
asiantuntijoita noudattaen asiaankuuluvia 
turvallisuus- ja luotettavuussääntöjä.

Or. fr

Tarkistus 32
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. kehottaa laatimaan strategioita, 
joiden avulla yritykset, tiedeyhteisö ja 
akateeminen yhteisö sekä 
rahoituslaitokset voivat tiedostaa 
paremmin työskentelyssään ja 
toiminnassaan kemiallisten, biologisten 
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sekä säteily- ja ydinaineiden leviämiseen 
ja laittomaan kauppaan liittyvät uhat; 
katsoo yleisesti, että luottamuksellisuus on 
olennainen osa toimintasuunnitelman 
tiettyjen turvallisuustoimien tehokkuutta 
ja että on suojauduttava tietojen 
leviämiseltä, joka voisi tehdä toimet 
tehottomiksi;

Or. fr

Tarkistus 33
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
12 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 b. on tietoinen, että leviäminen lisää 
terroristiryhmien käsiin joutumisen 
vaaraa, ja kannustaa EU:ta jatkamaan 
ponnistelujaan ydinterrorismin torjuntaa 
koskevan oikeudellisen kehyksen 
yleistämiseksi ja voimassa olevan 
lainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi; tukee yhteistyöhankkeita 
kolmansien maiden, esimerkiksi 
Välimeren alueen maiden, kanssa ydin- ja 
säteilymateriaalien laittoman kaupan 
torjumiseksi; kehottaa EU:ta saattamaan 
yleisesti voimaan kemiallisten aseiden 
kieltämistä koskevan yleissopimuksen ja 
kieltämään biologiset aseet vuonna 2011 
pidettävää biologisia ja toksiiniaseita 
koskevan yleissopimuksen 
tarkistuskonferenssia silmällä pitäen;

Or. fr
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Tarkistus 34
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
12 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 c. kannustaa ottamaan käyttöön 
leviämisen rahoittamista torjuvia 
toimenpiteitä olemassa olevien 
terrorismin rahoittamisen torjunnan 
mekanismien mukaisesti.

Or. fr


