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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

1. peab tegevuskava peamiseks vahendiks, mis aitab tagada liikmesriikide ja Euroopa Liidu 
algatuste tõrgeteta koostoime võitluses KBRT (keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja 
tuumavaldkonna) ohtude vastu ning palub liikmesriikidel see kava kiiresti ellu viia;

2. ergutab sisejulgeoleku alal kõige tugevamaid liikmesriike, vaatamata sellele, et valdkond 
on tundlik ja eelkõige riikliku iseloomuga, oma teavet, tehnoloogiat ja infrastruktuuri 
jagama ning ühiseid strateegiaprojekte algatama, et vältida hajuvust ja kattuvat tööd ning 
luua üleeuroopalise väärtusega koostoimet; palub komisjonil ja nõukogul luua andmebaas 
liikmesriikides saadaolevatest meditsiinilistest vastumeetmetest KBRT-juhtumitele ning 
seda korrapäraselt ajakohastada, et ergutada olemasolevate võimaluste paremat 
omavahelist kasutamist ning koordineerida nimetatud vastumeetmete majanduslikult 
kasulikku ostupoliitikat;

3. nõuab tungivalt, et liikmesriikide ühiste andmebaaside ja tundlike uuringuandmete 
kasutamisel kohaldataks sobivaid kaitse- ja julgeolekumeetmeid, sest tähelepanu 
pööramine andmete turvalisusele soodustab paremat koostööd ja teabevahetust 
liikmesriikide asutuste ja organite vahel;

4. nõuab üleeuroopaliste kvaliteedi- ja julgeolekunormide kehtestamist ning üleeuroopalise 
süsteemi väljatöötamist KBRT-julgeoleku tagamise sisseseade ja tehnoloogia 
sertifitseerimiseks;

5. nõuab tungivalt kogu ELi hõlmava tööstuspoliitika kehtestamist tsiviiljulgeoleku 
valdkonnas, kuna asjaomane turg on killustatud; soovitab suurendada toetust väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele ja tööstustele, kellel on seitsmenda raamprogrammi 
julgeolekut hõlmavas programmis tähtis innovatsioonialane roll, ja ergutada Euroopa 
ettevõtete koostööd (eelkõige piiriüleselt); soovib, et kõigi KBRT-julgeoleku valdkonna 
projektide juhtimiseks moodustataks üldine projektihaldamisstruktuur, mis hõlmab 
KBRT-ohu kogu elutsüklit (ennetus, tuvastamine ja reageerimine); palub Euroopa 
Komisjonil teha ettepanek strateegia kohta, mille abil luua Euroopas biokaitsetööstus;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ergutama tööstust asendama kõrge riskiastmega 
kemikaalid madalama riskiastmega alternatiivsete kemikaalidega;

7. nõuab, et komisjon näeks KBRT-ainete loetelude liigitamisel ette mõju Euroopa 
tööstusele, et vältida karistavate eeskirjade kehtestamist Euroopa tööstusele;

8. tuletab meelde, et kõigi KBRT-ainetega kokkupuutumine on ohtlik ja võib endast 
kujutada ohtu tervisele;

9. rõhutab, et riskide osas, mida seostatakse kemikaalidega kauplemisega internetis, on vaja 
edasisi uuringuid ja konkreetseid meetmeid;
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10. rõhutab, et tuleb jätkata ühenduse teadus- ja arendustöö rahastamist KBRT-julgeoleku 
valdkonnas; kutsub üles arendama üleeuroopalisi rakendusuuringuid rajatiste julgeoleku 
valdkonnas, et kaitsta keskkonda ja elanikkonda, ning käivitama ulatuslikke 
näidisprogramme; ergutab looma KBRT-ohtudele spetsialiseerunud ekspertkeskusi ning 
edendama teadlaste liikuvust;

11. soovitab rajada hindamislaborite võrgu, milles kasutataks ka kodanikuühiskonna ja 
eraettevõtjate teadmisi, eesmärgiga sertida tehnoloogia tõhusust ning häid tavasid, et 
suurendada teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi 
julgeolekut hõlmavasse programmi investeeritud vahendeid;

12. kutsub kasutama tehnoloogia kahetist, tsiviil- ja sõjalist iseloomu koostoime allikana; 
ergutab hästi määratletud strateegilises raamistikus koostööle Euroopa Kaitseagentuuriga, 
NATO-riikidega, nagu Ameerika Ühendriigid ja Kanada, ning KBRT-julgeoleku 
valdkonnas juhtivate kolmandate riikidega heade tavade vahetamise, ekspertide vahelise 
struktureeritud dialoogi ja ühise suutlikkuse arendamise kaudu; rõhutab, et on oluline, et 
Euroopa Liidu liikmesriigid viiksid KBRT-julgeoleku valdkonnas läbi ühiseid KBRT-
juhtumite ennetamise ja nende vastu võitlemise õppusi, milles osalevad relvajõud, 
liikmesriikide kodanikukaitsejõud ja ühenduse kodanikukaitse mehhanism;

13. tunneb heameelt Teadusuuringute Ühiskeskuse algatuste üle, millega toetatakse 
Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri programme ning tuumainspektsioone; soovitab 
muuta andmebaasid ja uurimistulemused liikmesriikidega vastastikku juurdepääsetavaks;

14. soovitab käivitada ELi tasandil koolitus- ja teavitusprogrammid, käsitledes seejuures 
interneti pakutavaid võimalusi olulisima kodanike KBRT-ohtudest teavitamise vahendina; 
rõhutab ELi kodanike kiirhoiatus- ja kiirteavitusmehhanismide kooskõlastatuse olulisust 
KBRT-juhtumite puhul; võtab huviga teadmiseks teostatavusuuringu Euroopa 
tuumajulgeoleku koolituskeskuse loomise kohta Teadusuuringute Ühiskeskuse juures;

15. rõhutab, et Euroopa Liidu sisejulgeolek ja välisjulgeolek on omavahel tihedalt seotud ja 
peegeldavad teineteist; tervitab seetõttu väljaspool ELi asuvates pingetsoonides asuvate 
piirkondlike KBRT tippkeskuste tegevust, mille eesmärk on edendada ekspertide 
võrgustiku toimimist, parandada ekspordikontrolli ja KBRT-ainete salakaubanduse 
ennetamist, tugevdada asjaomastes riikides õigusnorme ja selle valdkonna piirkondlikku 
koostööd; soovitab koolitada Euroopas riskiriikide rahvusvahelisi eksperte, rakendades 
kehtivaid julgeoleku ja konfidentsiaalsuse eeskirju;

16. toetab selliste strateegiate väljatöötamist, mille abil tõuseks ettevõtete, teadusringkondade 
ja ülikoolide ning finantseerimisasutuste teadlikkus ohtudest, mis seoses KBRT-ainete 
leviku ja salakaubandusega nende töös ja tegevuses esinevad; on üldiselt arvamusel, et 
konfidentsiaalsus on julgeolekukava teatavate meetmete tõhususe tagamiseks väga oluline 
ning et kava tuleb teostatavuse huvides kaitsta igasuguse avalikustamise ohu eest;

17. tõdeb, et levik võib suurendada terrorirühmituste kätte sattumise ohtu, innustab ELi 
jätkama pingutusi tuumaterrorismiga võitlemist käsitleva õigusraamistiku laiendamisel ja 
tagama jõusolevate eeskirjade järgimist; toetab koostööprojekte kolmandate riikidega, 
näiteks Vahemere piirkonnaga, et võidelda tuuma- ja radioloogiliste materjalide 
salakaubanduse vastu; palub ELil seoses bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni 
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läbivaatamiskonverentsiga aastal 2011 üleüldiselt jõustada keemiarelva keelustamise 
konventsioon ja keelustada bioloogilised relvad;

18. ergutab võtma massihävitusrelvade leviku rahastamise vastaseid meetmeid, kasutades 
selleks terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks loodud mehhanisme.
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