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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka rīcības plāns ir nozīmīgs instruments, ar ko nodrošināt dalībvalstu un Eiropas 
iniciatīvu koordinēšanu cīņā pret CBRN (ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioaktīviem un 
kodoldrošības) apdraudējumiem, un aicina dalībvalstis šo plānu strauji īstenot;

2. mudina iekšējās drošības jomā attīstītākās dalībvalstis, neraugoties uz to, ka šī ir jutīga 
joma, kas galvenokārt ir dalībvalstu pārziņā, apmainīties ar to rīcībā esošo informāciju, 
tehnoloģijām un infrastruktūru, lai novērstu darba dubultošanu, tādējādi radot Eiropai 
vērtīgas sinerģijas;

3. prasa ieviest Eiropas kvalitātes un drošības noteikumus un izstrādāt Eiropas sertifikācijas 
sistēmu CBRN drošības iekārtu un tehnoloģiju jomā;

4. prasa izstrādāt Eiropas rūpniecisko politiku Eiropas civilās drošības jomā, jo pašlaik šis 
tirgus ir sadrumstalots; iesaka pastiprināt atbalstu MVU un stimulēt Eiropas uzņēmumu 
sadarbību; vēlas, lai tiktu radīts visaptverošs projektu regulējums, ar ko būtu iespējams 
pārvaldīt visus CBRN drošības projektu aspektus;

5. aicina Komisiju, izstrādājot CBRN vielu kategoriju sarakstus, ņemt vērā ietekmi uz 
Eiropas rūpniecību, jo īpaši ķīmijas un bioloģijas jomā;

6. prasa saglabāt finansējumu pētniecībai un izstrādei; aicina izstrādāt Eiropas mēroga 
pētījumu un uzsākt vērienīgas demonstrējumu programmas;

7. iesaka izveidot novērtēšanas laboratoriju tīklu, lai apliecinātu tehnoloģiju efektivitāti un 
labo praksi;

8. aicina tehnoloģiju duālo, proti, civilo un militāro raksturu izmantot kā sinerģiju avotu;
mudina stingri formulētos stratēģiskās sadarbības virzienos sadarboties ar Eiropas 
Aizsardzības aģentūru (EAA), Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA), NATO un trešām 
valstīm;

9. atzinīgi vērtē Kopīgā pētniecības centra (KPC) iniciatīvas, ar ko atbalsta Starptautiskās 
Atomenerģijas aģentūras (SAEA) programmas un kodoldrošības pārbaudes; iesaka datu 
bāzes un pētījumu rezultātus apvienot ar tiem, kuri gūti dalībvalstīs;

10. aicina Eiropas mērogā īstenot izglītības un izpratnes veidošanas programmas; atzinīgi 
vērtē priekšizpēti, ar ko paredzēts KPC paspārnē izveidot Eiropas Kodoldrošības izglītības 
centru;

11. atzinīgi vērtē CBRN reģionālo izcilības centru īstenotos pasākumus saspīlējuma zonās 
ārpus Eiropas Savienības; mudina Eiropā apmācīt starptautiskus ekspertus no riska zonu 
valstīm, iepazīstinot ar drošības un konfidencialitātes noteikumiem šajā jomā.
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