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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att handlingsplanen är ett viktigt verktyg för att garantera 
överensstämmelse mellan de nationella och europeiska initiativen för att hantera CBRN-
hot (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot), och uppmanar medlemsstaterna 
att snabbt genomföra denna plan.

2. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som har gjort störst framsteg på området 
för inre säkerhet att, trots att området är mycket känsligt och av ytterst nationell karaktär, 
dela med sig av sin information, teknologi och infrastruktur för att undvika dubbelarbete 
och för att på detta sätt skapa synergieffekter av värde för EU.

3. Europaparlamentet efterlyser europeiska kvalitets- och säkerhetsnormer och ett europeiskt 
certifieringssystem för CBRN-säkerhetsutrustning och -teknik.

4. Europaparlamentet betonar att det behövs en europeisk industripolitik på området för civil 
säkerhet i EU med tanke på hur splittrad denna marknad är. Parlamentet anser vidare att 
stödet till små och medelstora företag och industrier måste ökas och att samarbete mellan 
europeiska företag måste främjas samt att det bör upprättas en övergripande 
projektförvaltning som kan garantera genomförandet av CBRN-säkerhetsprojekt i sin 
helhet.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt arbete med att utarbeta förteckningar 
över CBRN-agenser ta hänsyn till konsekvenserna för den europeiska industrin, särskilt på 
det kemiska och på det biologiska området. 

6. Europaparlamentet framhåller att medel måste fortsätta att anslås till forskning och 
utveckling, och efterlyser tillämpad forskning med en europeisk dimension samt breda 
demonstrationsprogram. 

7. Europaparlamentet vill dessutom att det upprättas ett nätverk av laboratorier med uppgift 
att bedöma och garantera att den teknik och de metoder som används är effektiva. 

8. Teknik kan ha både civila och militära användningsområden, och Europaparlamentet 
anser att denna dubbla natur bör utnyttjas för att skapa synergieffekter. Parlamentet 
uppmuntrar inom ramen för tydligt definierade strategiska samarbetsriktlinjer till 
samarbete med Europeiska försvarsbyrån, Europeiska rymdorganisationen, Nato och 
tredjeländer.

9. Europaparlamentet välkomnar de olika initiativ som tagits av Gemensamma 
forskningscentrumet (GFC), såsom stöd till Internationella atomenergiorganets program 
och till kärnkraftsinspektioner. Parlamentet rekommenderar att åtgärder vidtas för att 
försöka slå samman Gemensamma forskningscentrumets databaser med 
medlemsstaternas.
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10. Europaparlamentet efterlyser utbildnings- och informationsprogram på europeisk nivå,
och noterar med intresse den studie som har gjorts om möjligheten att inrätta ett 
europeiskt centrum för kärnsäkerhet inom ramen för Gemensamma forskningscentrumet. 

11. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits av de regionala CBRN-
kompetenscentrumen i oroshärdar utanför EU, och anser att man i EU bör utbilda 
internationella experter på riskländer, i enlighet med gällande säkerhets- och
sekretessregler.


