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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. betragter handlingsplanen som et vigtigt redskab til at sikre et godt samspil mellem de 
nationale og europæiske initiativer i kampen mod CBRN-trusler (kemiske, biologiske, 
radiologiske og nukleare) og opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre den hurtigt; 

2. opfordrer de medlemsstater, der er nået længst inden for intern sikkerhed, til trods dette 
spørgsmåls sårbare og ekstremt nationale karakter at være fælles om deres oplysninger, 
teknologier og infrastrukturer, således at der kan undgås overlapninger og dermed skabes 
synergi af europæisk værdi;

3. kræver, at der indføres europæiske kvalitets- og sikkerhedsnormer og udvikles et 
europæisk system for godkendelse af udstyr og teknologi inden for CBRN-sikkerhed;

4. insisterer på, at der er behov for en europæisk industripolitik på civilbeskyttelsesområdet i 
Europa i betragtning af, hvor opdelt dette marked er; går ind for at øge støtten til små og 
mellemstore virksomheder og industrier og tilskynde til samarbejde mellem europæiske 
virksomheder; ønsker, at det indføres en overordnet projektforvaltning, som er i stand til 
at forestå samtlige projekter vedrørende CBRN-sikkerhed; 

5. kræver, at Kommissionen under arbejdet med at kategorisere listerne over CBRN-agenser 
fokuserer på følgerne for europæisk industri, navnlig på det kemiske og biologiske 
område; 

6. insisterer på, at det er nødvendigt at opretholde F&U-finansieringen; opfordrer til 
udvikling af anvendt forskning af europæisk dimension og til iværksættelse af store 
demonstrationsprogrammer;

7. går ind for oprettelse af et netværk af evalueringslaboratorier for at få fastslået den 
teknologiske effektivitet og gode praksis;

8. opfordrer til at udnytte teknologiens dobbelte nytteformål (civilt og militært) som en kilde 
til synergi; opfordrer med udgangspunkt i veldefinerede hovedlinjer for strategisk 
samarbejde til samarbejde med Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA), NATO og tredjelande; 

9. glæder sig over initiativerne fra Det Fælles Forskningscenter (FFC) til støtte for Den 
Internationale Atomenergiorganisations (IAEA) programmer og de nukleare inspektioner;
anbefaler at arbejde hen imod at danne en pulje bestående af dets databaser og 
forskningsresultater og medlemsstaternes; 

10. opfordrer til igangsættelse på europæisk plan af uddannelses- og 
sensibiliseringsprogrammer; konstaterer med interesse, at der foregår en 
gennemførlighedsundersøgelse med henblik på inden for FFC at oprette et europæisk 
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center for uddannelse i nuklear sikkerhed; 

11. ser positivt på de aktioner, der gennemføres af de regionale CBRN-ekspertisecentre i 
spændingsområder uden for EU; opfordrer til uddannelse i Europa af internationale 
eksperter i risikolande under overholdelse af gældende sikkerheds- og fortrolighedsregler.


