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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že akční plán je hlavním nástrojem pro zajištění dobré návaznosti mezi 
vnitrostátními a evropskými iniciativami v boji proti ohrožení v chemické, biologické, 
radiologické a jaderné oblasti (CBRN), a vyzývá členské státy k jeho urychlenému 
provádění;

2. podporuje členské státy, které postoupily nejdále v oblasti vnitřní bezpečnosti, aby bez 
ohledu na její citlivý a výsostně vnitrostátní charakter sdílely své informace, technologie 
a infrastruktury s cílem zabránit zdvojování, a aby tak vytvořily součinnost mající 
evropskou hodnotu;

3. požaduje zavedení evropských norem kvality a bezpečnosti a rozvoj evropského systému 
vydávání osvědčení pro bezpečnostní zařízení a technologie v oblasti CBRN;

4. zdůrazňuje nezbytnost evropské průmyslové politiky v oblasti civilní obrany v Evropě, 
vzhledem k roztříštěnosti tohoto trhu; vyzývá ke zvýšení pomoci malým a středním 
podnikům a ke stimulaci spolupráce mezi evropskými podniky; přeje si zavedení 
globálního řízení projektů, které bude moci odpovídat za veškeré bezpečnostní projekty 
CBRN;

5. žádá, aby Komise při své práci na kategorizaci seznamů činitelů CBRN vzala v úvahu 
dopady na evropský průmysl, zejména v chemické a biologické oblasti;

6. zdůrazňuje nezbytnost zachovat financování výzkumu a vývoje; vyzývá k rozvoji 
aplikovaného výzkumu evropského rozměru a k zahájení významných ukázkových 
programů;

7. vyzývá k vytvoření sítě hodnotících laboratoří pro vydávání osvědčení o účinnosti 
technologií a o osvědčených postupech;

8. vyzývá ke zohlednění dvojího charakteru civilně-vojenských technologií jakožto zdroje 
součinnosti; podporuje v rámci řádně stanovených os strategické spolupráce spolupráci 
s Evropskou obrannou agenturou (EDA), s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), 
s NATO a s třetími zeměmi;

9. vítá iniciativy Společného výzkumného střediska (JRC) směřující k podpoře programů 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a dozoru nad jadernou energií;
doporučuje působit ve smyslu vzájemného využití databází a výsledků výzkumu střediska 
s databázemi a výzkumy členských států;

10. vyzývá k zahájení školicích a osvětových programů v evropském měřítku; se zájmem 
zaznamenává studii proveditelnosti týkající se evropského vzdělávacího střediska pro 
jadernou bezpečnost v rámci Společného výzkumného střediska (SVS);

11. vítá akce prováděné regionálními špičkovými pracovišti CBRN v oblastech napětí mimo 
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Evropskou unii; vyzývá, aby byli v Evropě vzděláváni mezinárodní experti z rizikových 
zemí při dodržování nezbytných pravidel bezpečnosti a důvěrnosti. 


