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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so se litovska, slovaška in bolgarska vlada med pristopnimi pogajanji v okviru 
pristopnih pogodb zavezale, da bodo zaprle svoje jedrske reaktorje, ki jih ni mogoče 
ekonomsko posodobiti za zagotovitev zahtevane stopnje varnosti,

B. ker je razgradnja jedrskih objektov in upravljanje njihovih odpadkov tehnično zapleten 
postopek, ki zahteva obsežna finančna sredstva, zanj pa je treba prevzeti okoljsko, 
tehnično, socialno in finančno odgovornost,

1. ugotavlja, da bi moralo pri financiranju postopkov razgrajevanja veljati načelo 
„onesnaževalec plača“ in da bi morali upravljavci jedrskih objektov pri jedrskih postopkih 
zagotoviti, da bi se že v življenjski dobi jedrskih objektov dala na stran ustrezna finančna 
sredstva za prihodnje stroške razgrajevanja;

2. ugotavlja, da lahko postopki razgrajevanja pomenijo tveganje za javno zdravje in okolje, 
če niso pravočasno sprejeti potrebni ukrepi, zato bi bilo treba pravočasno nameniti 
zadostna finančna sredstva za zagotovitev, da bi razgrajevanje jedrskih objektov potekalo 
v skladu z varnostnimi standardi;

3. priznava pomen dobrega in preglednega upravljanja finančnih sredstev z ustreznim 
zunanjim nadzorom za zagotovitev pravične konkurence na energetskem trgu;

4. ugotavlja, da razgrajevanje neposredno vpliva na energetske vire (in njihove cene) 
zadevnih držav članic; meni, da bi morali spodbujati razvoj alternativnih in konkurenčnih 
energetskih virov ter ustrezno upoštevati možnost vzpostavitve mehanizmov kompenzacij 
za kritje stroškov razgrajevanja;

5. poziva Komisijo, naj preuči možnosti uskladitve pristopov k financiranju razgradnje v EU, 
pri tem pa upošteva različne strategije posameznih držav članic, ne da bi ogrozila varnost 
in varovanje postopka razgradnje.


