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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

∆ιδάγµατα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη µετά το 

πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 21 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

21. τονίζει ιδίως αυτό που έχουν 

καταστήσει σαφές τα πρόσφατα γεγονότα 

που συνέβησαν στον κόσµο, δηλαδή ότι η 

επίτευξη του στόχου περί ενεργειακής 

απόδοσης του 20% έως το 2020 είναι 

πλέον σηµαντικότερη από ποτέ, ιδίως 

προκειµένου να µειωθούν οι εκποµπές 

CO
2
· επισηµαίνει ότι οι µακροπρόθεσµοι 

στόχοι περί ενεργειακής απόδοσης και 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έχουν 

κρίσιµη σηµασία και για τους φορείς της 

αγοράς· ζητεί συνεπώς να συµπεριληφθούν 

στον οδικό χάρτη για το 2050 φιλόδοξοι 

στόχοι αυτού του τύπου τόσο για το 2030 

όσο για το 2050· 

 

21. τονίζει ιδίως αυτό που έχουν 

καταστήσει σαφές τα πρόσφατα γεγονότα 

που συνέβησαν στον κόσµο, δηλαδή ότι η 

επίτευξη του στόχου περί ενεργειακής 

απόδοσης του 20% έως το 2020 είναι 

πλέον σηµαντικότερη από ποτέ, ιδίως 

προκειµένου να µειωθούν οι εκποµπές 

CO
2
· ζητεί επιµόνως ο στόχος 20% να 

µεταφρασθεί το συντοµότερο δυνατόν σε 
στόχους για τα κράτη µέλη και οι στόχοι 
αυτοί να καταστούν νοµικά δεσµευτικοί 
αφήνοντας στα κράτη µέλη τη δέουσα 
ευελιξία να αποφασίζουν πώς θα τους 
υλοποιήσουν· επισηµαίνει ότι οι 
µακροπρόθεσµοι στόχοι περί ενεργειακής 

απόδοσης και ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας έχουν κρίσιµη σηµασία και για 

τους φορείς της αγοράς· ζητεί συνεπώς να 

συµπεριληφθούν στον οδικό χάρτη για το 

2050 φιλόδοξοι στόχοι αυτού του τύπου 

τόσο για το 2030 όσο για το 2050· 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

∆ιδάγµατα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη µετά το 

πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης από την 

ΕΕ µιας στρατηγικής που θα ξεπερνά τα 

όρια της ΕΕ µε συνεπείς ενέργειες στο 

ανώτατο πολιτικό επίπεδο µε σκοπό να 

εξασφαλισθεί πυρηνική ασφάλεια και 

ασφάλεια του εφοδιασµού και να 

επιδιωχθεί καθολική απαγόρευση της 

κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων σε 

σεισµογενείς περιοχές, µε απώτερο σκοπό 

µια δεσµευτική σύµβαση των Ηνωµένων 

Εθνών· 

 

17. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης από την 

ΕΕ µιας στρατηγικής που θα ξεπερνά τα 

όρια της ΕΕ µε συνεπείς ενέργειες στο 

ανώτατο πολιτικό επίπεδο µε σκοπό να 

εξασφαλισθεί πυρηνική ασφάλεια και 

ασφάλεια του εφοδιασµού, να ορισθεί η 
πυρηνική ενέργεια ως γεφυρωτική 
τεχνολογία και να επιδιωχθεί καθολική 
απαγόρευση της κατασκευής πυρηνικών 

εργοστασίων σε σεισµογενείς περιοχές, µε 

απώτερο σκοπό µια δεσµευτική σύµβαση 

των Ηνωµένων Εθνών· 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 15α. θεωρεί ότι η ενεργειακή στρατηγική 
της ΕΕ πρέπει να συνδεθεί µε τη 
στρατηγική των χωρών της Βόρειας 
Αφρικής, δεδοµένου ότι τα επιτυχή 
απελευθερωτικά κινήµατα σε αυτές τις 
χώρες δηµιουργούν συνθήκες πρόσφορες 
για περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη, 
ιδίως µέσω επενδύσεων στην ηλιακή 
ενέργεια που, χάρη στις κατάλληλες 
υποδοµές, θα µπορούσαν να παράσχουν 
βιώσιµη ενέργεια στην Ευρώπη· 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. προσβλέπει στην από την Επιτροπή 

εκτεταµένη επανεξέταση της νοµοθεσίας 

της ΕΕ περί πυρηνικής ασφάλειας που 

πρόκειται να υποβληθεί στο τέλος του 

2011 και τις σχετικές νοµοθετικές 

προτάσεις, οι οποίες αναµένεται ότι θα 

µετατρέψουν τις θεµελιώδεις αρχές 

ασφαλείας της IAEA σε ακόµα πιο 

εµπεριστατωµένες ή αυστηρές απαιτήσεις 

σε επίπεδο ΕΕ προκειµένου να επιτευχθούν 

τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας, 

καθώς και υποχρεωτικό µηχανισµό 

τακτικών επιθεωρήσεων της εφαρµογής 

των προτύπων ασφαλείας στα κράτη µέλη, 

µέσω αξιολόγησης από οµότιµους και 

ανεξάρτητη επιτροπή πυρηνικών 

εµπειρογνωµόνων υπό την καθοδήγηση 

της Επιτροπής· 

13. προσβλέπει στην από την Επιτροπή 

εκτεταµένη επανεξέταση της νοµοθεσίας 

της ΕΕ περί πυρηνικής ασφάλειας που 

πρόκειται να υποβληθεί στο τέλος του 

2011 και τις σχετικές νοµοθετικές 

προτάσεις, οι οποίες αναµένεται ότι θα 

µετατρέψουν τις θεµελιώδεις αρχές 

ασφαλείας της IAEA σε ακόµα πιο 

εµπεριστατωµένες ή αυστηρές απαιτήσεις 

σε επίπεδο ΕΕ προκειµένου να επιτευχθούν 

τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας, 

καθώς και υποχρεωτικό µηχανισµό 

τακτικών επιθεωρήσεων της εφαρµογής 

των προτύπων ασφαλείας και των 
διαδικασιών δηµόσιων προµηθειών για  
δοµικά στοιχεία ασφαλείας στα κράτη 
µέλη, µέσω αξιολόγησης από οµότιµους 

και ανεξάρτητη επιτροπή πυρηνικών 

εµπειρογνωµόνων υπό την καθοδήγηση 

της Επιτροπής· 
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