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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a cselekvési terv a nemzeti és európai kezdeményezések 
összekapcsolásának fontos eszköze a CBRN (vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris) 
fenyegetések elleni küzdelemben, és kéri a tagállamokat, hogy gondoskodjanak annak 
mihamarabbi alkalmazásáról;

2. bátorítja a belső biztonság terén előrehaladottabb államokat, hogy e terület érzékeny és 
egyértelműen nemzeti jellege ellenére osszák meg információikat, technológiájukat és 
infrastruktúrájukat az átfedések elkerülése, és ezáltal európai értékű együttműködés 
létrehozása érdekében;

3. nyomatékosan kéri minőségi és biztonsági európai szabványok bevezetését és a CBRN 
biztonsági berendezések és technológiák európai hitelesítő rendszerének kidolgozását;

4. hangsúlyozza európai iparpolitika szükségességét a polgári biztonság terén Európában, 
tekintettel a piac széttagoltságára; síkraszáll a kkv-k/kki-k támogatásának megerősítése és 
az európai vállalatok közötti együttműködés ösztönzése mellett; kéri olyan globális 
projektvezetés kialakítását, amely képes vállalni a CBRN biztonsági projektek 
összességének kezelését;

5. kéri, hogy a Bizottság a CBRN-anyagok listájának kategorizálására irányuló munkája 
során vegye figyelembe az európai iparra tett hatásokat, különösen vegyi és biológia téren;

6. hangsúlyozza a kutatás és fejlesztés finanszírozására szolgáló források fenntartásának 
szükségességét; felhív európai kiterjedésű alkalmazott kutatás kifejlesztésére és nagy 
demonstrációs programok indítására;

7. javasolja értékelő laboratóriumok hálózatának létrehozását a technológiák és a bevált 
gyakorlatok hatékonyságának igazolására;

8. felhív a technológiák katonai-civil kettősségében mint a kapcsolatteremtés forrásában 
rejlő lehetőségekre; bátorítja az együttműködést – jól meghatározott stratégiai 
együttműködési tengelyek keretében – az Európai Védelmi Ügynökséggel, az Európai 
Úrügynökséggel, a NATO-val és harmadik országokkal;

9. üdvözli a Közös Kutatóközpont kezdeményezéseit a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
programjaira és a nukleáris ellenőrzésekre folyósított támogatás tekintetében; javasolja az 
adatbázisok és a kutatási eredmények kölcsönös cseréjét a tagállamok hasonló 
adatbázisaival és kutatási eredményeivel;

10. felhív európai szintű képzési és figyelemfelkeltő programok indítására; érdeklődéssel 
veszi tudomásul a Közös Kutatóközponton belül működő, a nukleáris biztonság európai 
képzési központjának megvalósíthatóságáról szóló tanulmányt;
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11. üdvözli a CBRN regionális kiválósági központok fellépését az Európai Unión kívüli, 
feszültségekkel terhes övezetekben; bátorítja, hogy Európában a kötelező biztonsági és 
bizalmassági szabályok tiszteletben tartásával képezzenek ki a kockázatokat jelentő 
országokkal foglalkozó nemzetközi szakértőket.


