
PA\821338SK.doc PE443.084v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2010/0000(INI)

22.6.2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

o posilnení chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti 
v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti
(2010/0000(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gaston Franco



PE443.084v01-00 2/4 PA\821338SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\821338SK.doc 3/4 PE443.084v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. akčný plán považuje za hlavný nástroj, ktorým sa zaručí riadne zosúladenie medzi 
vnútroštátnymi a európskymi iniciatívami v oblasti boja proti chemickým, biologickým, 
rádiologickým a jadrovým hrozbám, a vyzýva členské štáty na jeho urýchlenú realizáciu;

2. nabáda členské štáty s najvyššou úrovňou rozvoja v oblasti vnútornej bezpečnosti, aby si 
vymieňali informácie a spoločne využívali technológie a infraštruktúry napriek citlivému 
a výsostne vnútroštátnemu charakteru tejto oblasti s cieľom predísť duplicite a vytvoriť 
tak synergie s celoeurópskou hodnotou;

3. žiada zavedenie európskych noriem kvality a bezpečnosti a vývoj európskeho systému 
udeľovania osvedčení pre zariadenia a technológie chemickej, biologickej, rádiologickej a
jadrovej bezpečnosti;

4. zdôrazňuje, že v oblasti občianskej bezpečnosti v Európe je vzhľadom na roztrieštenosť 
trhu potrebná európska priemyselná politika; zasadzuje sa o to, aby sa posilnila pomoc 
MSP / MSPP a aby sa stimulovala spolupráca medzi európskymi podnikmi; želá si, aby sa 
zaviedol projektový manažment, ktorý by mohol niesť zodpovednosť za všetky projekty 
zamerané na chemickú, biologickú, rádiologickú a jadrovú bezpečnosť;

5. žiada, aby Komisia pri kategorizácii zoznamov látok CBRN brala do úvahy vplyv na 
európsky priemysel, najmä v chemickej a biologickej oblasti; 

6. zdôrazňuje, že je nutné zachovať financovanie výskumu a rozvoja; vyzýva na rozvoj 
aplikovaného výskumu európskeho rozmeru a na začatie významných demonštračných 
programov;

7. žiada vytvorenie siete hodnotiacich laboratórií s cieľom osvedčovať výkonnosť 
technológií a dobré postupy;

8. vyzýva, aby sa kládol dôraz na dvojaké – civilno-vojenské – využitie technológií ako 
zdroja súčinnosti; podporuje spoluprácu s Európskou obrannou agentúrou (EDA), 
Európskou vesmírnou agentúrou, organizáciou NATO a tretími krajinami v rámci riadne 
vymedzených smerov strategickej spolupráce;

9. víta iniciatívy, ktoré uskutočňuje Spoločné výskumné centrum (SVC) formou 
podporovania programov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) 
a jadrových inšpekcií; odporúča postupovať tak, aby sa vzájomne prepojili jej databázy 
obsahujúce údaje a výsledky výskumu s výsledkami členských štátov;

10. vyzýva, aby sa na európskej úrovni začali realizovať programy v oblasti vzdelávania 
a zvyšovania povedomia; so záujmom berie na vedomie štúdiu uskutočniteľnosti týkajúcu 
sa európskeho vzdelávacieho strediska pre jadrovú bezpečnosť v rámci SVC;
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11. víta činnosti, ktoré vykonávajú regionálne CBRN centrá excelentnosti v oblastiach mimo 
Európskej únie, v ktorých vládne napätie; nabáda, aby sa v Európe vzdelávali 
medzinárodní odborníci z rizikových krajín, a to v súlade s náležitými pravidlami 
bezpečnosti a dôvernosti.


