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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита плана за действие за основен инструмент за осигуряване на добра 
координация между националните и европейските инициативи в борбата срещу 
заплахата от ХБРЯ (химически, биологични, радиологични и ядрени материали), и 
приканва държавите-членки да го приложат бързо;

2. насърчава най-напредналите държави-членки в областта на вътрешната сигурност, 
въпреки нейното чувствително и извънредно национално естество, да обменят 
информация, технологии и инфраструктура, за да се избегне дублиране и по този 
начин да се постигне синхронно взаимодействие с европейска значимост;

3. призовава за установяване на европейски стандарти за качество и безопасност и за 
разработване на европейска система за сертифициране на оборудване и технологии 
за ХБРЯ сигурност;

4. подчертава необходимостта от европейска промишлена политика в областта на 
гражданската сигурност в Европа, като се има предвид фрагментацията на този 
пазар; препоръчва по-голяма подкрепа за МСП и стимулиране на сътрудничеството 
между европейските дружества; изисква появата на глобално управление, което да е 
в състояние да поеме отговорност за проектите по ХБРЯ сигурността като цяло;

5. призовава Комисията, при работата си по категоризацията на списъците на ХБРЯ 
материали да отчита въздействието върху европейската промишленост, по-
конкретно в химическия и биологичния сектор;

6. подчертава необходимостта от продължаване на финансирането на 
научноизследователската и развойна дейност; приканва да се разработят приложни 
изследвания с европейско измерение и да се пуснат в ход големи демонстрационни 
програми;

7. подкрепя създаването на мрежа от лаборатории за оценка с цел удостоверяване на 
ефективността на технологиите и добрите практики;

8. призовава към съчетаване на двете технологии – гражданската и военната, като 
източник на положително взаимодействие; насърчава, в рамките на ясно определени 
стратегически оси за сътрудничество, осъществяване на сътрудничество с 
Европейската агенция за отбрана (EDA), Европейската космическа агенция (ЕКА), 
НАТО и трети държави;

9. приветства инициативите, предприети от Съвместния изследователски център 
(СИЦ) за подпомагане на програмите на Международната агенция за атомна 
енергия (МААЕ), както и на ядрените инспекции; препоръчва да се работи в посока 
обединяване на техните бази данни и резултати от проучвания с данните и 
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резултатите, получени от държавите-членки;

10. приканва за осъществяване на програми за обучение и повишаване на 
осведомеността с общоевропейски обхват; отбелязва с интерес проучването на 
възможностите за създаване на Европейски център за обучение за ядрена 
безопасност в рамките на СИЦ;

11. приветства мерките, предприети от регионалните центрове за високи постижения в 
областта на ХБРЯ в зоните на напрежение извън Европейския съюз; насърчава 
международни експерти от страните в рисково положение да се обучават в Европа 
относно задължителните правила на безопасността и поверителност.


