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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. laiko veiksmų planą pagrindine priemone, padedančia užtikrinti tinkamą koordinavimą 
tarp nacionalinių ir Europos iniciatyvų kovoje su ChBRB (cheminėmis, biologinėmis, 
radiologinėmis ir branduolinėmis) grėsmėmis, ir ragina valstybes nares greitai jį 
įgyvendinti;

2. ragina labiausiai vidaus saugumo srityje pažengusias valstybes nares, nepaisant šios srities 
jautraus ir itin nacionalinio pobūdžio, keistis informacija, technologijomis ir 
infrastruktūra, siekiant išvengti dubliavimo ir taip sukurti europinės vertės sinergiją;

3. reikalauja įdiegti Europos kokybės bei saugumo standartus ir plėtoti Europos ChBRB 
saugumo įrangos ir technologijų sertifikavimo sistemą;

4. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į rinkos susiskaidymą, civilinės saugos srityje reikia Europos 
pramonės politikos; ragina labiau remti MVĮ bei MVPĮ ir skatinti Europos įmonių 
bendradarbiavimą; pageidauja, kad būtų sukurta visuotinė valdymo struktūra, galinti 
apimti visus ChBRB saugumo projektus bendrai;

5. prašo, kad Komisija skirstydama į kategorijas ChBRB medžiagų sąrašus, numatytų 
poveikį Europos pramonei, ypač chemijos ir biologijos srityse;

6. pabrėžia, kad būtina išlaikyti finansavimą MTTP; ragina Europos mastu plėtoti 
taikomuosius mokslinius tyrimus ir pradėti dideles parodomąsias programas;

7. siūlo sukurti vertinimo laboratorijų tinklą, skirtą technologijų efektyvumui ir gerajai 
praktikai sertifikuoti;

8. skatina remtis civilinių ir karinių technologijų dvilypumu kaip sinergijos šaltiniu; ragina, 
vadovaujantis aiškiai apibrėžtomis strateginio bendradarbiavimo kryptimis, 
bendradarbiauti su Europos gynybos agentūra (EGA), Europos kosmoso agentūra (EKA), 
NATO ir trečiosiomis valstybėmis;

9. sveikina iniciatyvas, kurių imasi Jungtinis tyrimų centras (JTC), teikdamas paramą 
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) programoms ir patikrinimams 
branduolinės energijos srityje; rekomenduoja siekti sutelkti bendram tarpusavio 
naudojimui duomenų bazių ir mokslinių tyrimų rezultatus su iš valstybių narių gautais 
duomenimis;

10. ragina Europos mastu pradėti mokymo ir informavimo programas; su susidomėjimu 
atkreipia dėmesį į galimybių studiją dėl Europos branduolinės saugos mokymo centro 
įsteigimo prie JTC;

11. palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi  regioniniai ChBRB kompetencijos centrai už 
Europos Sąjungos ribų esančiose regionuose, kuriuose tvyro įtampa; skatina Europoje 



PE443.084v01-00 4/4 PA\821338LT.doc

LT

rengti tarptautinius grėsmę keliančių šalių ekspertus, laikantis būtinų saugumo ir 
konfidencialumo taisyklių.


