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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. beschouwt het actieplan als een uitstekend instrument om ervoor te zorgen dat de nationale 
en Europese initiatieven in de strijd tegen de chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire dreigingen (CBRN) goed aan elkaar gekoppeld zijn en verzoekt de lidstaten dit 
actieplan dringend ten uitvoer te leggen;

2. spoort de lidstaten die het verst gevorderd zijn op het vlak van de binnenlandse veiligheid, 
ondanks het gevoelige en bij uitstek nationale karakter daarvan, hun informatie, technologie 
en infrastructuur met elkaar te delen, zodat overlapping kan worden voorkomen en 
synergieën met Europese meerwaarde kunnen worden gecreëerd;

3. dringt aan op Europese kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften en op de totstandbrenging van 
een Europees stelsel voor certificering van CBRN-beveiligingsapparatuur en -technologie;

4. acht het, gezien de grote versnippering van deze markt, dringend noodzakelijk dat een 
Europees industriebeleid op het gebied van de civiele veiligheid in Europa tot stand komt; 
pleit voor meer steun aan de KMO's en meer samenwerking tussen de Europese 
ondernemingen; spreekt de wens uit dat er een projectmanagement tot stand komt, dat alle 
aspecten van CBRN-beveiligingsprojecten voor zijn rekening kan nemen;

5. verlangt dat de Commissie bij het opstellen van de lijsten van CBRN-agenten de impact op 
de Europese industrie, in het bijzonder op chemisch en biologisch vlak, in overweging 
neemt;

6. onderstreept dat de financiering van O&O absoluut gehandhaafd moet blijven; dringt aan op 
de ontwikkeling van een op Europese leest geschoeid toegepast onderzoek en op het lanceren 
van grote demonstratieprogramma's;

7. pleit voor de totstandkoming van een netwerk van evaluatielaboratoria, belast met het 
certificeren van de doeltreffendheid van de technologieën en de beste praktijken;

8. is van mening dat voor de totstandbrenging van synergie moet worden gemikt op de dualiteit 
van het civiele en het militaire; spoort aan tot samenwerking met het Europees 
Defensieagentschap (EDA), het Europees Ruimteagentschap (ESA), de NATO en derde 
landen volgens duidelijk uitgetekende hoofdlijnen voor strategische samenwerking;

9. verwelkomt de initiatieven van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) ter 
ondersteuning van de programma's van de Internationaal Agentschap voor Atoomenergie 
(IAEA) en de nucleaire inspecties; dringt er op aan dat de databanken en de 
onderzoeksresultaten van het GCO en die van de lidstaten onderling beschikbaar worden 
gesteld;

10. verlangt dat op Europees niveau opleidings- en bewustmakingsprogramma's op gang worden 
gebracht; neemt met belangstelling kennis van de haalbaarheidsstudie in verband met de 
oprichting van een Europees opleidingscentrum voor nucleaire veiligheid in het kader van het 
GCO;
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11. verwelkomt de acties van de regionale CBRN-kenniscentra in de spanningsgebieden buiten 
de Europese Unie; pleit ervoor om in Europa internationale experts op te leiden die 
gespecialiseerd zijn in de situatie in de spanningshaarden, met inachtneming van de gangbare 
veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorschriften.


