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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää toimintasuunnitelmaa tärkeänä välineenä, jonka avulla taataan kemiallisen, 
biologisen sekä säteily- ja ydinturvallisuuden uhkien torjuntaan liittyvien kansallisten ja 
EU:n hankkeiden tehokas yhteensovittaminen, ja kehottaa jäsenvaltioita panemaan sen 
pikaisesti täytäntöön;

2. kehottaa sisäisen turvallisuuden alalla jo pidemmälle ehtineitä jäsenvaltioita jakamaan 
muiden kanssa tietojaan, teknologiaansa ja infrastruktuuriansa alan arkaluonteisuudesta ja 
kansallisesta luonteesta huolimatta, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja luoda 
Euroopan laajuisia synergiaetuja;

3. vaatii laatimaan eurooppalaiset laatu- ja turvallisuusnormit ja kehittämään kemialliseen, 
biologiseen sekä säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvien laitteiden ja teknologioiden 
eurooppalaisen sertifiointijärjestelmän;

4. katsoo, että Euroopassa tarvitaan alan hajautuneisuuden vuoksi eurooppalaista 
siviiliturvallisuuden alan teollisuuspolitiikkaa; suosittelee lisäämään pk-yritysten ja -
teollisuus alojen tukea ja edistämään eurooppalaisten yritysten yhteistyötä; toivoo, että 
otettaisiin käyttöön yleinen projektinhallinta, joka voisi huolehtia kaikista kemiallisen, 
biologisen sekä säteily- ja ydinturvallisuuden hankkeista;

5. pyytää, että komissio luokitellessaan kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuden alan yhdyshenkilöitä ennakoi vaikutuksia eurooppalaisilla 
teollisuudenaloilla, erityisesti kemian- ja bioteollisuudessa;

6. katsoo, että tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus on säilytettävä; kehottaa luomaan 
Euroopan laajuista soveltavaa tutkimusta ja aloittamaan mittavat esittelyohjelmat;

7. suosittelee, että luodaan arviointilaboratorioiden verkosto, jonka avulla teknologioiden ja 
hyvien käytäntöjen tehokkuus voidaan sertifioida;

8. kehottaa hyödyntämään teknologioiden kaksoiskäyttöä siviili- ja sotilastarkoituksiin 
synergiaetujen synnyttämiseksi; kehottaa tekemään hyvin määriteltyjen strategisten 
yhteistyörakenteiden puitteissa yhteistyötä Euroopan puolustusviraston, Euroopan 
avaruusjärjestön, Naton ja kolmansien maiden kanssa;

9. suhtautuu myönteisesti yhteisen tutkimuskeskuksen hankkeisiin, joilla tuetaan 
kansainvälisen atomienergiajärjestön (AIEA) ohjelmia ja ydinenergian käytön valvontaa;
kehottaa pyrkimään siihen, että sen ja jäsenvaltioiden tietokannat ja tutkimustulokset 
olisivat keskinäisesti tarkasteltavissa;
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10. kehottaa kehittämään Euroopan laajuiset koulutus- ja tiedotusohjelmat; panee 
kiinnostuneena merkille yhteisen tutkimuskeskuksen alaisesta eurooppalaisesta 
ydinturvallisuuden koulutuskeskuksesta laaditun toteutettavuustutkimuksen;

11. panee tyytyväisenä merkille alueellisten kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuudenalan osaamiskeskusten toiminnan jännitteellisillä alueilla Euroopan 
unionin ulkopuolella; kehottaa kouluttamaan Euroopassa riskimaiden kansainvälisiä 
asiantuntijoita noudattaen asiaankuuluvia turvallisuus- ja luotettavuussääntöjä.


