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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

1. meni, da je akcijski načrt pomembno orodje za zagotavljanje ustrezne usklajenosti med 
nacionalnimi in evropskimi pobudami v boju proti JRKB ogroženosti (jedrska, radiološka, 
kemična in biološka) ter poziva države članice, naj ga začnejo hitro izvajati;

2. spodbuja države članice, ki so najbolj razvite na področju notranje varnosti, naj kljub 
občutljivemu in pretežno nacionalnemu značaju tega področja posredujejo svoje 
informacije, tehnologije in infrastrukturo, da bi se preprečila podvajanja in ustvarile 
sinergije evropske vrednosti;

3. zahteva oblikovanje evropskih predpisov o kakovosti in varnosti ter razvoj evropskega 
sistema certificiranja varnostne opreme in tehnologij JRKB;

4. vztraja, da je treba imeti evropsko industrijsko politiko na področju civilne varnosti v 
Evropi, saj je ta trg zelo razdrobljen; priporoča, naj se poveča pomoč MSP in MSI ter 
spodbuja sodelovanje med evropskimi podjetji; želi, da se vzpostavi globalno vodenje 
vseh projektov o JRKB varnosti;

5. poziva Komisijo, naj pri kategorizaciji seznamov JRKB sestavin predvidi posledice za 
evropsko industrijo, zlasti na področjih kemije in biologije;

6. poudarja, da je treba še nadalje financirati raziskave in razvoj; poziva k razvijanju 
aplikativnih raziskav na evropski ravni in k začetku izvajanja velikih demonstracijskih 
programov;

7. priporoča ustanovitev mrežnih laboratorijev za ocenjevanje, da se preveri učinkovitost 
tehnologij in dobro prakso;

8. poziva, naj se dvojnost civilno-vojaških tehnologij izkoristi kot vir sinergij; spodbuja 
sodelovanje z Evropsko obrambno agencijo, Evropsko vesoljsko agencijo, Natom in 
tretjimi državami v okviru točno določenih smernic strateškega sodelovanja;

9. pozdravlja pobude Skupnega raziskovalnega središča v podporo programom Mednarodne 
agencije za atomsko energijo in jedrskim inšpekcijam; priporoča delovanje, ki naj privede 
do izmenjave podatkovnih baz in rezultatov raziskav z bazami in rezultati iz držav članic;

10. poziva, naj se začnejo izvajati programi usposabljanja in ozaveščanja na evropski ravni; z 
zanimanjem se seznanja z študijo izvedljivosti za evropskih center za usposabljanje za 
jedrsko varnost v okviru Skupnega raziskovalnega središča;

11. pozdravlja dejavnosti regionalnih JRKB centrov odličnosti na konfliktnih območjih zunaj 
Evropske unije; spodbuja, naj se v Evropi usposobi skupino mednarodnih izvedencev za 
države s tveganjem ob spoštovanju zahtevanih predpisov o varnosti in zaupnosti.


