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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis il-pjan ta' azzjoni bħala għodda kbira qawwija sabiex tiżgura artikolazzjoni tajba bejn 
l-inizjattivi nazzjonali u dawk Ewropej fil-glieda kontra t-theddida CBRN (kimika, 
bijoloġika, radjoloġika u nukleari) u jistieden lill-Istati Membri sabiex jimplimentawha 
malajr;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri l-aktar avvanzati fil-qasam tas-sigurtà interna, sabiex minkejja 
n-natura sensittiva u eminentement nazzjonali tiegħu, jiskambjaw l-informazzjoni li 
għandhom, it-teknoloġiji tagħhom u l-infrastrutturi tagħhom, sabiex ma jkunx hemm 
xogħol doppju u b'hekk jinħolqu sinerġiji ta' valur Ewropew; 

3. Jitlob li jiġu stabbiliti standards ta' kwalità u ta' sigurtà Ewropej u l-iżvilupp ta' sistema 
Ewropea għaċ-ċertifikazzjoni ta' tagħmir u teknoloġiji tas-sigurtà għas-CBRN;

4. Jinsisti fuq il-bżonn ta' politika industrijali Ewropea fil-qasam tas-sigurtà ċivili fl-Ewropa 
meta titqies il-frammentazzjoni ta' dan is-suq; jitlob li jkun hemm tisħiħ fl-għajnuna għall-
SMEs u stimulu għall-koperazzjoni bejn l-intrapriżi Ewropej; jistenna li tinħoloq ħila 
esperta globali li tkun tista' tinkariga ruħha mill-proġetti kollha ta' sigurtà għas-CBRN;

5. Jitlob li l-Kummissjoni fix-xogħol tagħha ta' kategorizzazzjoni tal-lista ta' aġenti CBRN, 
tagħraf l-impatti fuq l-industriji Ewropej, b'mod partikolari fil-qasam tal-kimika u l-
bijoloġija;

6. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jinżammu l-finanzjamenti għall-R&D; iħeġġeġ sabiex ikun hemm 
żvilupp ta' riċerka applikata ta' dimensjoni Ewropea u li jitniedu programmi kbar ta' 
dimostrazzjoni;

7. Jitlob li jinħoloq netwerk ta' laboratorji ta' evalwazzjoni sabiex jiċċertifikaw l-effikaċja 
tat-teknoloġiji u l-prattiki tajbin;

8. Jappella li tintuża d-duwalità ċivili-militari tat-teknoloġiji bħala sors ta' sinerġiji; iħeġġeġ 
li jkun hemm, fil-qafas ta' assi ta' kollaborazzjoni strateġika definiti tajjeb, koperazzjoni 
mal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA), l-Aġenzija Spazjali Ewropea (ASE), in-
NATO u pajjiżi terzi;

9. Jilqa' l-inizjattivi li saru miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (ĊKR) bħala appoġġ għall-
programmi tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA) u għall-
ispezzjonijiet nukleari; jirrakkomnda li ssir ħidma favur komunalità tad-databases tagħha 
u tar-riżultati tar-riċerka ma' dawk li jinkisbu mill-Istati Membri;

10. Jitlob sabiex ikun hemm tnedija fuq skala Ewropea ta' programmi ta' taħriġ u ta' 
sensibilizzazzjoni; jinotta b'interess l-istudji dwar il-fattibilità li jkun hemm Ċentru 
Ewropew għat-taħriġ fis-sigurtà nukleari fi ħdan iċ-ĊKR;
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jilqa' bi pjaċir l-attivitajiet magħmula miċ-ċentri reġjunali ta' eċċellenza CBRN fiż-żoni ta' 
tensjoni barra l-Unjoni Ewropea; iħeġġeġ sabiex jitħarrġu fl-Ewropa esperti internazzjonali 
tal-pajjiżi ta' riskju b'rispett tar-regoli tas-sigurtà u tal-kunfidenzjalità meħtieġa.


