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Ændringsforslag  3 

Lena Ek, Fiona Hall 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

om den lære, der kan drages for kernekraftsikkerheden i Europa af kernekraftulykken i Japan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 21 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

21. understreger især, at de seneste 

internationale begivenheder har gjort det 

klart, at det mere end nogensinde før er 

vigtigt og presserende at nå 

energibesparelsesmålet på 20 % senest i 

2020, herunder med det formål at 

nedbringe CO
2
-udslippet; påpeger, at 

langsigtede mål for energieffektivitet og 

vedvarende energi også er af afgørende 

betydning for de økonomiske aktører, og 

opfordrer til udarbejdelse af en køreplan 

for 2050, der skal omfatte ambitiøse mål af 

denne art både frem til 2030 og til 2050; 

 

21. understreger især, at de seneste 

internationale begivenheder har gjort det 

klart, at det mere end nogensinde før er 

vigtigt og presserende at nå 

energibesparelsesmålet på 20 % senest i 

2020, herunder med det formål at 

nedbringe CO
2
-udslippet; opfordrer 

indtrængende til, at 20 %-målet snarest 

muligt omsættes til mål for 

medlemsstaterne, og at disse mål gøres 

juridisk bindende, samtidig med at 

medlemsstaterne gives den nødvendige 

fleksibilitet til at træffe afgørelse om, 

hvordan de vil nå dem; påpeger, at 

langsigtede mål for energieffektivitet og 

vedvarende energi også er af afgørende 

betydning for de økonomiske aktører, og 

opfordrer til udarbejdelse af en køreplan 

for 2050, der skal omfatte ambitiøse mål af 

denne art både frem til 2030 og til 2050; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Lena Ek 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

om den lære, der kan drages for kernekraftsikkerheden i Europa af kernekraftulykken i Japan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

17. understreger nødvendigheden af, at EU 

formulerer en strategi ud over sine grænser 

med en sammenhængende indsats på 

højeste politiske niveau med det formål at 

sikre nuklear sikkerhed og tilskynde til et 

globalt forbud mod at opføre 

atomkraftværker i områder med høj risiko 

med en bindende FN-konvention i sidst 

ende for øje;  

 

17. understreger nødvendigheden af, at EU 

formulerer en strategi ud over sine grænser 

med en sammenhængende indsats på 

højeste politiske niveau med det formål at 

sikre nuklear sikkerhed, definere 

kerneenergi som en brobygningsteknologi 

og tilskynde til et globalt forbud mod at 

opføre atomkraftværker i områder med høj 

risiko med en bindende FN-konvention i 

sidst ende for øje;  

Or. en 



 

AM\863724DA.doc PE459.772v01-00 } 

 PE459.773v01-00 } 

 PE459.778v01-00 } 

 PE459.779v01-00 } 

 PE459.780v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Am. 5 

Ændringsforslag  5 

Lena Ek 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

om den lære, der kan drages for kernekraftsikkerheden i Europa af kernekraftulykken i Japan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 15a. finder, at EU's energistrategi bør 

knyttes sammen med de nordafrikanske 

landes strategi, eftersom et vellykket 

udfald af frihedsbevægelsernes 

bestræbelser i disse lande vil skabe 

grobund for yderligere økonomisk 

udvikling, herunder gennem investeringer 

inden for områder som solenergi, der med 

tilstrækkelig infrastruktur kan forsyne 

Europa med bæredygtig energi; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Adina Valean 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

om den lære, der kan drages for kernekraftsikkerheden i Europa af kernekraftulykken i Japan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 13 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

13. glæder sig til Kommissionens 

omfattende gennemgang af EU's 

atomsikkerhedslovgivning, der skal 

fremlægges senest ved udgangen af 2011, 

og af de relaterede lovgivningsforslag, der 

skal omsætte IAEA's grundlæggende 

sikkerhedsprincipper til endnu mere 

detaljerede eller strenge krav på EU-

niveau, med henblik på at opnå de højeste 

sikkerhedsstandarder såvel som en 

obligatorisk mekanisme til regelmæssig 

gennemgang af overholdelsen af 

sikkerhedsstandarderne i medlemsstaterne, 

ved ekspertvurdering og et uafhængigt 

udvalg af atomeksperter under 

Kommissionens vejledning; 

13. glæder sig til Kommissionens 

omfattende gennemgang af EU's 

atomsikkerhedslovgivning, der skal 

fremlægges senest ved udgangen af 2011, 

og af de relaterede lovgivningsforslag, der 

skal omsætte IAEA's grundlæggende 

sikkerhedsprincipper til endnu mere 

detaljerede eller strenge krav på EU-

niveau, med henblik på at opnå de højeste 

sikkerhedsstandarder såvel som en 

obligatorisk mekanisme til regelmæssig 

gennemgang af overholdelsen af 

sikkerhedsstandarderne og procedurerne 

for indkøb af sikkerhedskomponenter i 

medlemsstaterne, ved ekspertvurdering og 

et uafhængigt udvalg af atomeksperter 

under Kommissionens vejledning; 

Or. en 

 

 


