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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera o plano de acção uma ferramenta essencial para garantir a boa articulação entre 
as iniciativas nacionais e europeias na luta contra as ameaças QBRN (químicas, 
biológicas, radiológicas e nucleares) e convida os Estados-Membros a executar 
rapidamente este plano;

2. Incentiva os Estados-Membros mais avançados no domínio da segurança interna, apesar 
do carácter sensível e eminentemente nacional deste domínio, a partilhar as suas 
informações, tecnologias e infra-estruturas, a fim de evitar a duplicação de esforços e, 
desse modo, criar sinergias à escala europeia;

3. Reclama a instauração de normas europeias de qualidade e de segurança e o 
desenvolvimento de um sistema europeu de certificação dos equipamentos e das 
tecnologias de segurança QBRN;

4. Insiste na necessidade de uma política industrial europeia no domínio da segurança civil 
na Europa, tendo em conta a fragmentação deste mercado; apela ao reforço da ajuda às 
PME e ao incentivo da cooperação entre as empresas europeias; manifesta a sua 
predilecção por uma gestão técnica global, capaz de garantir a execução da globalidade 
dos projectos de segurança QBRN;

5. Solicita à Comissão que, na sua tarefa de categorização das listas de agentes QBRN, tenha 
em conta o seu impacto sobre a indústria europeia, especialmente nos domínios químico e 
biológico;

6. Insiste na necessária manutenção dos financiamentos de I&D; convida ao 
desenvolvimento de uma investigação aplicada de dimensão europeia e ao lançamento de 
grandes programas de demonstração;

7. Preconiza a criação de laboratórios de avaliação em rede para certificar a eficácia das 
tecnologias e as boas práticas;

8. Apela a que a dualidade civil/militar das tecnologias seja aproveitada como fonte de 
sinergias; incentiva, no quadro de eixos de colaboração estratégica bem definidos, a 
cooperação com a Agência Europeia de Defesa (AED), a Agência Espacial Europeia 
(AEE), a NATO e os países terceiros;

9. Saúda as iniciativas levadas a cabo pelo Centro Comum de Investigação (CCI) destinadas 
a apoiar os programas da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) e as 
inspecções nucleares; recomenda que se diligencie no sentido de pôr em comum as bases 
de dados e de agregar os resultados da investigação do CCI aos resultados obtidos pelos 
Estados-Membros;
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10. Convida ao lançamento à escala europeia de programas de formação e de sensibilização;
regista com agrado o estudo de viabilidade para a criação, no interior do CCI, de um 
centro europeu de formação no domínio da segurança nuclear;

11. Saúda as acções desenvolvidas pelos centros regionais de excelência QBRN nas zonas de 
tensão no exterior da União Europeia; incentiva a formação na Europa de peritos 
internacionais dos países de risco, na observância das necessárias regras de segurança e de 
confidencialidade.


