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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί το σχέδιο δράσης ως ένα εργαλείο μεγάλης σημασίας για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής διάρθρωσης μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών 
για την αντιμετώπιση των ΧΒΡΠ απειλών (χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και 
πυρηνικών) και καλεί τα κράτη μέλη να το θέσουν ταχέως σε λειτουργία·

2. ενθαρρύνει τα πλέον προχωρημένα κράτη μέλη στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, 
παρά τον ευαίσθητο και εξόχως εθνικό χαρακτήρα της, να παρέχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τις τεχνολογίες και τις υποδομές τους, ώστε να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και να δημιουργηθούν με τον τρόπο αυτό συνέργειες ευρωπαϊκής εμβέλειας·

3. ζητεί την θέσπιση ευρωπαϊκών κανόνων ποιότητας και ασφάλειας και την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης των εξοπλισμών και των τεχνολογιών ασφάλειας 
των ΧΒΡΠ·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας στην Ευρώπη, δεδομένης της πολυδιάσπασης της σχετικής αγοράς· 
υποστηρίζει την αύξηση της βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τόνωση 
των συνεργασιών μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· εύχεται να υπάρξει μία 
συνολική διεύθυνση του έργου, ικανή να επωμισθεί τα προγράμματα ασφάλειας των 
ΧΒΡΠ στο σύνολό τους·

5. ζητεί να εξετάσει η Επιτροπή, κατά των κατηγοριοποίηση των καταστάσεων των 
παραγόντων ΧΒΡΠ, τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, ειδικώς στον χημικό και 
τον βιολογικό τομέα·

6. υπογραμμίζει την απαραίτητη διατήρηση των χρηματοδοτήσεων για την Ε&Α, προτείνει 
να αναπτυχθεί εφηρμοσμένη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αρχίσουν μεγάλα 
προγράμματα επίδειξης·

7. προτείνει την δημιουργία εργαστηρίων αξιολόγησης σε δίκτυο για την πιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας των τεχνολογιών και των ορθών πρακτικών·

8. απευθύνει έκκληση να αξιοποιηθεί ο διπλός χαρακτήρας, πολιτικός και στρατιωτικός, των 
τεχνολογιών, ως πηγή συνεργιών· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο επαρκώς καθορισμένων 
αξόνων στρατηγικής συνεργασίας, την συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας
(AED), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ASE), το ΝΑΤΟ και τα τρίτα κράτη·

9. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) για την 
υποστήριξη των προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), 
και τις επιθεωρήσεις πυρηνικών εγκαταστάσεων  συνιστά να καταβληθεί προσπάθεια 
στην κατεύθυνση της αμοιβαίας πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων και της αμοιβαίας 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας με αυτά στα οποία καταλήγουν τα κράτη 
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μέλη 

10. απευθύνει έκκληση να αρχίσουν σε ευρωπαϊκή κλίμακα προγράμματα επιμόρφωσης και 
ευαισθητοποίησης· σημειώνει με ενδιαφέρον την μελέτη σκοπιμότητας για ένα 
Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο Πυρηνικής Ασφάλειας στο πλαίσιο του ΚΚΕρ 

11. χαιρετίζει τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα περιφερειακών κέντρων αριστείας
ΧΒΡΠ στις περιοχές έντασης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ενθαρρύνει την εκπαίδευση 
στην Ευρώπη διεθνών εμπειρογνωμόνων από τις χώρες υψηλού κινδύνου, με τήρηση των 
επιβεβλημένων κανόνων ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.


