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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uznaje plan działania za bardzo ważne narzędzie dla zapewnienia odpowiedniego 
powiązania inicjatyw krajowych i europejskich w zwalczaniu zagrożeń CBRN 
(chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych) i zwraca się do państw 
członkowskich o jego szybkie wdrożenie;  

2. zachęca państwa członkowskie, które są bardziej zaawansowane w dziedzinie 
bezpieczeństwa wewnętrznego, mimo wrażliwej i wysoce krajowej specyfiki tej 
dziedziny, do dzielenia się informacjami, technologiami i infrastrukturą, aby uniknąć 
powielania działań i w ten sposób uzyskać synergię w wymiarze europejskim; 

3. wnosi o ustanowienie europejskich norm jakości i bezpieczeństwa oraz opracowanie 
europejskiego systemu certyfikacji sprzętu i technologii bezpieczeństwa w dziedzinie 
broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRN);

4. podkreśla potrzebę europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie ochrony ludności w 
Europie, biorąc pod uwagę rozdrobnienie tego rynku; opowiada się za wzmocnieniem 
pomocy dla MŚP i pobudzaniem współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami europejskimi;
pragnie wyłonienia ogólnego generalnego wykonawcy, który mógłby przejąć w całości 
projekty bezpieczeństwa w dziedzinie obrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej i 
jądrowej (CBRN);

5. wzywa Komisję, aby w ramach klasyfikowania list czynników CBRN, rozważyła skutki 
dla przemysłu europejskiego, w szczególności w dziedzinie chemicznej i biologicznej; 

6. podkreśla potrzebę utrzymania finansowania badań i rozwoju ; zachęca do rozwoju badań 
stosowanych o wymiarze europejskim i do wdrożenia szeroko zakrojonych programów 
demonstracyjnych;

7. opowiada się za stworzeniem sieci laboratoriów oceny w celu poświadczania 
efektywności technologii i dobrych praktyk; 

8. wzywa do wykorzystywania dwoistego cywilno-wojskowego charakteru technologii jako 
źródła synergii; zachęca, w ramach jasno zdefiniowanych osi współpracy strategicznej, do 
współpracy z Europejską Agencją Obrony, Europejską Agencją Kosmiczną, NATO i 
krajami trzecimi;

9. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy realizowane przez Wspólne Centrum Badawcze w 
połączeniu z programami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i czynnościami 
kontrolnymi w dziedzinie energii jądrowej; zachęca do działań w kierunku wzajemnego 
udostępniania baz danych i wyników badań w ramach wymiany z państwami 
członkowskimi;
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10. wzywa do prowadzenia na szczeblu europejskim programów edukacyjnych i 
uświadamiających; z zainteresowaniem odnotowuje studium wykonalności na temat 
europejskiego centrum szkoleniowego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego we 
Wspólnym Centrum Badawczym; 

11. z zadowoleniem przyjmuje działania prowadzone przez regionalne ośrodki doskonałości 
CBRN na obszarach napięć poza UE; zachęca do kształcenia w Europie 
międzynarodowych ekspertów ds. państw ryzyka z poszanowaniem odpowiednich zasad 
bezpieczeństwa i poufności.  


