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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, 
justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluţie ce urmează a fi adoptată: 

1. consideră Planul de acţiune drept un instrument esenţial pentru a asigura buna coordonare 
a iniţiativelor naţionale şi europene în lupta împotriva ameninţărilor CBRN (chimice, 
biologice, radiologice şi nucleare) şi invită statele membre să îl pună în aplicare rapid;

2. încurajează statele membre cele mai dezvoltate în domeniul securităţii interne, în ciuda 
faptului că aceasta reprezintă un aspect sensibil şi prin excelenţă naţional, să 
împărtăşească informaţiile pe care le deţin, tehnologiile şi infrastructurile lor pentru a 
evita în acest mod duplicările şi pentru a crea sinergii la nivel european;

3. solicită stabilirea unor norme europene de calitate şi securitate şi dezvoltarea unui sistem 
european de certificare a echipamentelor şi a tehnologiilor de securitate CBRN;

4. insistă asupra necesităţii unei politici industriale europene în domeniul securităţii civile în 
Europa, având în vedere fragmentarea acestei pieţe; are în vedere sporirea ajutorului oferit 
IMM-urilor şi stimularea cooperărilor între companiile europene; solicită introducerea 
unei metode de aplicare globale, care să permită desfăşurarea unor proiecte de securitate 
CBRN în ansamblul lor;

5. solicită Comisiei ca în activitatea sa de clasificare a listelor de agenţi CBRN, să 
preconizeze impacturile asupra industriei europene, în special în domeniile chimic şi 
biologic;

6. insistă asupra necesităţii de a menţine finanţarea activităţilor de cercetare şi dezvoltare; 
solicită efectuarea unei cercetări aplicate la nivel european şi lansarea unor programe de 
demonstraţie la scară largă;

7. sprijină crearea de laboratoare de evaluare în reţea pentru a certifica eficacitatea 
tehnologiilor şi bunelor practici;

8. susţine folosirea dualităţii civilo-militare a tehnologiilor ca sursă de sinergii; încurajează, 
în cadrul axelor de colaborare strategică bine definite, cooperarea cu Agenţia europeană 
de apărare (AEA), Agenţia spaţială europeană (ASE), NATO şi cu statele terţe;

9. salută iniţiativele Centrului comun de cercetare (CCR) care au scopul de a sprijini 
programele Agenţiei internaţionale pentru energia atomică (AIEA) şi inspecţiile nucleare; 
recomandă să lucreze la punerea în comun a bazelor de date ale acesteia şi a rezultatelor 
cercetării cu datele obţinute de statele membre;

10. solicită lansarea unor programe de formare şi de sensibilizare la scară europeană;  observă 
cu interes studiul de fezabilitate pentru un Centru european de formare în domeniul 
securităţii nucleare în cadrul CCC;

11. salută acţiunile conduse de centrele regionale de excelenţă CBRN în zonele tensionate din 
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exteriorul Uniunii Europene; încurajează formarea, în Europa, a experţilor internaţionali 
din ţările cu risc, cu respectarea normelor de securitate şi de confidenţialitate care se 
impun.


