
AD\833026DA.doc PE443.084v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2010/2114(INI))

4.10.2010

UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om styrkelse af kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear sikkerhed i Den 
Europæiske Union – En CBRN-handlingsplan på EU-niveau
(2010/2114(INI))

Rådgivende ordfører: Gaston Franco



PE443.084v02-00 2/6 AD\833026DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\833026DA.doc 3/6 PE443.084v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. betragter handlingsplanen som et vigtigt redskab til at sikre et godt samspil mellem de 
nationale og europæiske initiativer i kampen mod CBRN-trusler (kemiske, biologiske, 
radiologiske og nukleare) og opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre den hurtigt;

2. opfordrer de medlemsstater, der er nået længst inden for intern sikkerhed, til trods dette 
spørgsmåls sårbare og ekstremt nationale karakter at være fælles om deres oplysninger, 
teknologier og infrastrukturer og i fællesskab igangsætte strategiske projekter, således at 
der kan undgås overlapninger og dermed skabes synergi af europæisk værdi; opfordrer 
Kommissionen og Rådet til at oprette og regelmæssigt opdatere en database med de 
medicinske modforholdsregler, der er til rådighed i medlemsstaterne for at reagere på 
CBRN-hændelser, at fremme fælles udnyttelse af eksisterende kapaciteter og koordinere 
en politik for fordelagtige indkøb i forbindelse med de nævnte modforholdsregler;

3. insisterer på, at der skal sørges for passende beskyttelse og sikkerhed i forbindelse med 
medlemsstaternes sammenbragte databaser og sårbare forskningsdata, eftersom et sådant 
fokus på datasikkerhed vil tilskynde til et stærkere samarbejde og oplysningsfællesskab 
mellem medlemsstaternes myndigheder og organer;

4. kræver, at der indføres europæiske kvalitets- og sikkerhedsnormer og udvikles et 
europæisk system for godkendelse af udstyr og teknologi inden for CBRN-sikkerhed;

5. insisterer på, at der er behov for en europæisk industripolitik på civilbeskyttelsesområdet i 
Europa i betragtning af, hvor opdelt dette marked er; går ind for at øge støtten til små og 
mellemstore virksomheder og industrier, som står for en stor del af innovationen i det 
syvende F&U-rammeprogram/Sikkerhed, og tilskynde til samarbejde (især på tværs af 
grænserne) mellem europæiske virksomheder; ønsker, at der indføres en overordnet 
projektforvaltning, som er i stand til at forestå samtlige projekter vedrørende CBRN-
sikkerhed og dækker hele CBRN-truslens livscyklus (forebyggelse, sporing og indsats): 
opfordrer Kommissionen til at foreslå en strategi til udvikling af bioforsvarsindustrien i 
Europa;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde industrien til at erstatte 
højrisikokemikalier med alternativer med lavere risiko;

7. kræver, at Kommissionen under arbejdet med at kategorisere listerne over CBRN-agenser 
fokuserer på følgerne for europæisk industri, således at det undgås, at der indføres regler, 
som straffer europæisk industri;

8. minder om, at ingen eksponering for noget CBRN-stof er harmløs og uden eventuel 
sundhedsrisiko;

9. understreger, at de risici, der er forbundet med internethandel med kemikalier, kræver 
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yderligere undersøgelser og specifikke tiltag;

10. insisterer på, at det er nødvendigt at opretholde F&U-finansieringen fra EU's side, hvad 
angår CBRN-sikkerhed; opfordrer til udvikling af anvendt forskning af europæisk 
dimension vedrørende anlæggenes sikkerhed med henblik på at beskytte befolkning samt 
til iværksættelse af store demonstrationsprogrammer; går ind for, at der oprettes centre 
med eksperter, som er specialister i CBRN-trusler, og at forskerne gøres mere mobile;

11. går ind for oprettelse af et netværk af evalueringslaboratorier for at få fastslået den 
teknologiske effektivitet og gode praksis, også ved inddragelse af civilsamfundets og 
erhvervslivets ekspertise, således at de afsatte midler til det syvende F&U-
rammeprogram/Sikkerhed kan maksimeres;

12. opfordrer til at udnytte teknologiens dobbelte nytteformål (civilt og militært) som en kilde 
til synergi; opfordrer med udgangspunkt i veldefinerede hovedlinjer for strategisk 
samarbejde til samarbejde med Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), NATO-landene, 
såsom USA og Canada, samt tredjelande, som er foregangsmænd inden for CBRN-
sikkerhed, via udveksling af god praksis, strukturerede ekspertdialoger og fælles 
kapacitetsudvikling; understreger, at det er vigtigt, at EU's medlemsstater gennemfører 
fælles øvelser til bekæmpelse og forebyggelse af hændelser i forbindelse med CBRN-
sikkerhed, og at de væbnede styrker, medlemsstaternes civilforsvarsstyrker og EU's 
civilbeskyttelsesordning inddrages heri;

13. glæder sig over initiativerne fra Det Fælles Forskningscenter (JRC) til støtte for Den 
Internationale Atomenergiorganisations (IAEA) programmer og de nukleare inspektioner; 
anbefaler at arbejde hen imod at danne en pulje bestående af Forskningscentrets databaser 
og forskningsresultater og medlemsstaternes;

14. opfordrer til igangsættelse på europæisk plan af uddannelses- og 
sensibiliseringsprogrammer i betragtning af, hvilke muligheder internettet byder på som 
en hovedkilde til borgeroplysning om CBRN-spørgsmål; understreger, at det tillægges stor 
betydning af få koordineret systemerne til hurtig varsling og orientering af Europas 
borgere i tilfælde af CBRN-hændelser; konstaterer med interesse, at der foregår en 
gennemførlighedsundersøgelse med henblik på inden for JRC at oprette et europæisk 
center for uddannelse i nuklear sikkerhed;

15. insisterer på, at der er en nær forbindelse og afspejlingseffekt mellem sikkerheden internt i 
EU og sikkerheden uden for EU; ser i den sammenhæng positivt på de aktioner, der 
gennemføres af de regionale CBRN-ekspertisecentre i spændingsområder uden for EU 
med henblik på at fremme ekspertisearbejde i netværker, forbedre kapaciteten til at 
kontrollere eksporten og forebygge illegal handel med CBRN-stoffer samt styrke disse 
staters lovarsenal og det regionale samarbejde på dette område; opfordrer til uddannelse i 
Europa af internationale eksperter i risikolande under overholdelse af gældende 
sikkerheds- og fortrolighedsregler;

16. støtter udarbejdelsen af strategier til at gøre virksomhederne, videnskabs- og 
universitetsmiljøet og de finansielle virksomheder bevidste om risiciene i forbindelse med 
spredning af og illegal handel med CBRN-materiale som led i deres arbejde og aktiviteter; 
er i øvrigt generelt af den opfattelse, at fortrolighed er afgørende for, hvor effektive 
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bestemte sikkerhedsforanstaltninger i handlingsplanen bliver, og at der bør skabes et værn 
mod enhver risiko for offentliggørelse, som kunne gøre dem virkningsløse.

17. er sig bevidst, at udbredelsen øger truslen om misbrug fra terroristgruppers side, og 
opfordrer EU til at fortsætte sin indsats for at samordne lovrammerne for kampen mod 
atomterrorisme og sikre sig, at den gældende lovgivning overholdes; støtter projekterne 
vedrørende samarbejde med tredjelande, f.eks. i Middelhavsområdet, om at bekæmpe 
illegal handel med nukleart og radiologisk materiale; opfordrer EU til at globalisere 
konventionen om forbud mod kemiske våben og standarden for forbud mod biologiske 
våben med henblik på konferencen til behandling af konventionen om forbud mod 
biologiske våben og toksinvåben (BTWC) i 2011;

18. går ind for, at der træffes foranstaltninger til bekæmpelse af finansiering af udbredelsen, 
og at de fastlagte mekanismer til bekæmpelse af finansiering af terrorisme tages som 
udgangspunkt herfor.
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