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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

1. peab tegevuskava peamiseks vahendiks, mis aitab tagada liikmesriikide ja Euroopa Liidu 
algatuste kooskõlastamise võitluses KBRT (keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja 
tuumavaldkonna) ohtude vastu ning palub liikmesriikidel see kava kiiresti ellu viia;

2. ergutab sisejulgeoleku alal kõige tugevamaid liikmesriike, vaatamata sellele, et valdkond 
on tundlik ja eelkõige riikliku iseloomuga, oma teavet, tehnoloogiat ja infrastruktuuri 
jagama, et vältida kattuvat tööd ning luua üleeuroopalise väärtusega koostoimet;

3. nõuab üleeuroopaliste kvaliteedi- ja julgeolekunormide kehtestamist ning KBRT 
julgeoleku tagamise sisseseade ja tehnoloogia sertifitseerimise üleeuroopalise süsteemi 
koostamist;

4. nõuab tungivalt kogu ELi hõlmava tööstuspoliitika kehtestamist tsiviiljulgeoleku 
valdkonnas, võttes arvesse asjaomase turu killustatust; soovitab suurendada VKEde 
toetamist ja ergutada Euroopa ettevõtete koostööd; soovib, et moodustataks üldine 
projektihaldamisstruktuur kõigi KBRT-julgeoleku valdkonna projektide juhtimiseks;

5. nõuab, et komisjon näeks KBRT valdkonnas osalejate nimekirjade liigitamisel ette mõju 
Euroopa tööstusele, eelkõige keemia ja bioloogia alal;

6. rõhutab, et tuleb jätkata teadus- ja arendustöö rahastamist; palub teostada üleeuroopalise 
rakendusuuringu ning käivitada ulatuslikud näidisprogrammid;

7. soovitab rajada hindamislaborite võrgu, et tagada tehnoloogia tõhusus ning heade tavade 
levitamine;

8. kutsub kasutama tehnoloogia kahetist, tsiviil- ja sõjalist iseloomu koostoime allikana;
julgustab tegema hästi määratletud strateegilises raamistikus koostööd Euroopa 
Kaitseagentuuriga (EDA), Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA), NATO ning kolmandate 
riikidega;

9. tunneb heameelt Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) algatuste üle, millega toetatakse 
Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) programme ning tuumainspektsioone; 
soovitab muuta andmebaasid ja uurimistulemused liikmesriikidega vastastikku 
juurdepääsetavaks;

10. soovitab käivitada ELi tasandil koolitus- ja teavitusprogrammid; võtab huviga teadmiseks 
teostatavusuuringu Euroopa tuumajulgeoleku koolituskeskuse loomise kohta JRC juures;

11. tervitab piirkondlike KBRT tippkeskuste tegevust väljaspool ELi asuvates pingetsoonides;
soovitab koolitada Euroopas riskiriikide rahvusvahelisi eksperte, rakendades kehtivaid 
julgeoleku ja konfidentsiaalsuse eeskirju.
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