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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka rīcības plāns ir nozīmīgs instruments, ar ko nodrošināt dalībvalstu un Eiropas 
iniciatīvu koordinēšanu cīņā pret CBRN (ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioaktīviem un 
kodoldrošības) apdraudējumiem, un aicina dalībvalstis šo plānu strauji īstenot;

2. mudina iekšējās drošības jomā attīstītākās dalībvalstis, neraugoties uz to, ka šī ir jutīga 
joma, kas galvenokārt ir dalībvalstu pārziņā, apmainīties ar to rīcībā esošo informāciju, 
tehnoloģijām un infrastruktūru un sākt kopīgus stratēģiskos projektus, lai novērstu 
izšķērdēšanu un darba dubultošanu, tādējādi radot Eiropai vērtīgas sinerģijas; aicina 
Komisiju un Padomi izveidot un regulāri atjaunināt datubāzi, kurā iekļauti dalībvalstīs 
pieejamie medicīniskie pretpasākumi, lai reaģētu uz CBRN negadījumiem, kā arī aicina 
sekmēt apmaiņu ar pašreizējiem resursiem un koordinēt rentablu politiku šādu 
pretpasākumu finansēšanai;

3. prasa, lai, rīkojoties ar dalībvalstu kopīgajām datubāzēm un konfidenciāliem pētniecības 
datiem, tiktu īstenoti piemēroti aizsardzības un drošības pasākumi, jo šāda uzmanības 
pievēršana datu drošībai sekmēs ciešāku sadarbību un apmaiņu ar informāciju starp 
dalībvalstu iestādēm un struktūrām;

4. prasa ieviest Eiropas kvalitātes un drošības noteikumus un izstrādāt Eiropas sertifikācijas 
sistēmu CBRN iekārtu un tehnoloģiju jomā;

5. prasa izstrādāt Eiropas rūpniecisko politiku Eiropas civilās drošības jomā, jo pašlaik šis 
tirgus ir sadrumstalots; iesaka pastiprināt atbalstu MVU, kam 7. pamatprogrammas sadaļā 
„Drošība” ir būtiska nozīme inovācijas jomā, un stimulēt Eiropas uzņēmumu sadarbību 
(jo īpaši pārrobežu sadarbību); vēlas, lai tiktu radīts visaptverošs projektu regulējums, ar 
ko būtu iespējams pārvaldīt visus CBRN drošības projektu aspektus, aptverot CBRN 
apdraudējuma pilnu ciklu (novēršana, konstatēšana un reaģēšana); aicina Komisiju 
ierosināt stratēģiju bioaizsardzības nozares attīstībai Eiropā;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis mudināt nozari augsta riska ķīmiskās vielas aizstāt ar 
zemāka riska alternatīviem produktiem;

7. prasa Komisijai, izstrādājot CBRN vielu kategoriju sarakstus, ņemt vērā ietekmi uz 
Eiropas rūpniecību, lai nepieļautu tādu noteikumu ieviešanu, kas kaitē Eiropas 
rūpniecībai;

8. norāda, ka jebkuras CBRN vielas iedarbība var radīt sekas un apdraudēt veselību;

9. uzsver, ka padziļināti jāanalizē ar ķīmisko vielu tirdzniecību internetā saistītie riski un ka 
šajā jomā jāveic īpaši pasākumi;

10. prasa saglabāt Kopienas finansējumu pētniecībai un izstrādei CBRN jomā; aicina izstrādāt 
Eiropas mēroga lietišķo pētījumu par iekārtu drošību vietējo iedzīvotāju un vides 
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aizsargāšanai un sākt vērienīgas demonstrācijas programmas; mudina izveidot ekspertu 
centrus, kuru specializācija būtu CBRN apdraudējumi un pētnieku mobilitāte;

11. iesaka, apzinot arī pilsoniskās sabiedrības un privātuzņēmumu pieredzi, izveidot 
novērtēšanas laboratoriju tīklu, lai novērtētu tehnoloģiju efektivitāti un labo praksi nolūkā 
maksimāli izmantot 7. pamatprogrammas sadaļā „Drošība” ieguldītos līdzekļus;

12. aicina tehnoloģiju duālo, proti, civilo un militāro raksturu izmantot kā sinerģiju avotu; 
stingri formulētos stratēģiskās sadarbības virzienos mudina sadarboties ar Eiropas 
Aizsardzības aģentūru (EAA), tādām NATO dalībvalstīm kā ASV un Kanāda un CBRN 
jomā jaunpienācējām trešām valstīm, apmainoties ar labo praksi, veidojot strukturētus 
dialogus starp speciālistiem un kopīgi attīstot veiktspēju; uzsver, cik būtiski Eiropas 
Savienības dalībvalstīm ir veikt kopīgas mācības, kā novērst un izskaust ar CBRN 
saistītos negadījumus, un šajās mācībās jāpiedalās dalībvalstu militārajiem un civilās 
aizsardzības spēkiem, kā arī jāizmanto Kopienas civilās aizsardzības mehānisms;

13. atzinīgi vērtē Kopīgā pētniecības centra (JRC) iniciatīvas, ar ko atbalsta Starptautiskās 
Atomenerģijas aģentūras (SAEA) programmas un kodoldrošības pārbaudes; iesaka datu 
bāzes un pētījumu rezultātus apvienot ar tiem, kuri gūti dalībvalstīs;

14. aicina Eiropas mērogā īstenot izglītības un izpratnes veidošanas programmas, ņemot vērā, 
ka internets sniedz lielas iespējas informēt iedzīvotājus par CBRN jautājumiem, būdams 
galvenais šādas informācijas avots; uzsver, cik būtiska Eiropas iedzīvotājiem ir ātrās 
reaģēšanas un informēšanas mehānismu koordinēšana saistībā ar CBRN negadījumiem; 
atzinīgi vērtē priekšizpēti, kas paredzēta Eiropas Kodoldrošības izglītības centra 
izveidošanai JRC paspārnē;

15. prasa izveidot ciešu un atgriezenisku saikni starp Eiropas Savienības iekšējo un ārējo 
drošību; šajā ziņā atzinīgi vērtē CBRN reģionālo izcilības centru īstenotos pasākumus 
saspīlējuma zonās ārpus Eiropas Savienības, kuru mērķis ir sekmēt tīklā iekļauto 
speciālistu darbu, uzlabot spējas kontrolēt CBRN vielu eksportu un novērst šo vielu 
nelegālo tirdzniecību, kā arī stiprināt šo valstu regulatīvos instrumentus un reģionālo 
sadarbību šajā jomā; mudina Eiropā apmācīt starptautiskus ekspertus no riska zonu 
valstīm, iepazīstinot ar drošības un konfidencialitātes noteikumiem šajā jomā;

16. atbalsta tādu stratēģiju izstrādi, ar kurām veido uzņēmumu, zinātnisko un akadēmisko 
aprindu un finanšu iestāžu izpratni par riskiem, ko rada CBRN vielu izplatīšana un 
nelegāla tirdzniecība, šo izpratnes veidošanu saistot ar minēto struktūru darbu un 
pasākumiem; turklāt vispārējā ziņā uzskata, ka konfidencialitāte ir būtisks elements 
atsevišķu rīcības plānā ietverto drošības pasākumu efektivitātes panākšanai un ka ir 
jānodrošinās pret visiem informācijas izpaušanas riskiem, kuri varētu apdraudēt drošības 
pasākumu īstenošanu;

17. apzinoties, ka kodolvielu izplatīšana var piesaistīt teroristu grupas, mudina ES pastiprināt 
centienus, lai tiesisko regulējumu cīņai pret kodolterorismu padarītu starptautiski saistošu 
un nodrošinātu spēkā esošo likumu ievērošanu; atbalsta projektus sadarbībai ar trešām 
valstīm, piemēram, Vidusjūras baseina valstīm, lai cīnītos pret kodolmateriālu un 
radioloģisko materiālu nelegālu tirdzniecību; aicina Eiropas Savienību padarīt 
starptautiski saistošu Konvenciju par ķīmisko ieroču aizliegšanu un bioloģisko ieroču 
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aizlieguma normu, ņemot vērā 2011. gadā paredzēto Konvencijas par bioloģisko un 
toksisko ieroču aizliegšanu (KBTIA) Pārskata konferenci;

18. mudina īstenot pasākumus cīņai pret kodolvielu izplatīšanas finansēšanu, par paraugu 
ņemot mehānismus, kas ieviesti cīņai pret terorisma finansēšanu.
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