
 

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

 PE459.773v01-00 } 

 PE459.778v01-00 } 

 PE459.779v01-00 } 

 PE459.780v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Am. 3 

Amendement  3 

Lena Ek, Fiona Hall 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

21. wijst er met name op dat de 

internationale gebeurtenissen van de 

afgelopen tijd duidelijk hebben gemaakt 

dat de verwezenlijking van een 

energiedoelmatigheidspercentage van 20% 

tegen 2020 belangrijker en urgenter is dan 

ooit, o.a. met het oog op beperking van de 

CO2-uitstoot; wijst erop dat de 

langetermijndoelstellingen voor energie-

efficiëntie en hernieuwbare energie ook 

van cruciaal belang zijn voor het 

bedrijfsleven, en dringt erop aan in het 

Stappenplan 2050 voor zowel 2030 als 

2050 ambitieuze doelstellingen in deze 

sfeer op te nemen; 

21. wijst er met name op dat de 

internationale gebeurtenissen van de 

afgelopen tijd duidelijk hebben gemaakt 

dat de verwezenlijking van een 

energiedoelmatigheidspercentage van 20% 

tegen 2020 belangrijker en urgenter is dan 

ooit, o.a. met het oog op beperking van de 

CO2-uitstoot; dringt erop aan de 20%-

doelstelling zo snel mogelijk te vertalen in 

doelstellingen voor de lidstaten en deze 

doelstellingen wettelijk bindend te maken, 

en de lidstaten de nodige ruimte te laten 

voor de feitelijke verwezenlijking ervan; 

wijst erop dat de 

langetermijndoelstellingen voor energie-

efficiëntie en hernieuwbare energie ook 

van cruciaal belang zijn voor het 

bedrijfsleven, en dringt erop aan in het 

Stappenplan 2050 voor zowel 2030 als 

2050 ambitieuze doelstellingen in deze 

sfeer op te nemen; 

Or. en 
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Amendement  4 

Lena Ek 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

17. onderstreept dat de EU een zich tot 

buiten haar grenzen uitstrekkende strategie 

moet ontwikkelen die voorziet in consistent 

optreden op het hoogste politieke niveau, 

teneinde de nucleaire veiligheid en 

beveiliging te waarborgen en aan te sturen 

op een wereldwijd verbod op de bouw van 

kerncentrales in gebieden met een hoog 

risico, hetgeen uiteindelijk moet uitmonden 

in een bindend VN-Verdrag; 

17. onderstreept dat de EU een zich tot 

buiten haar grenzen uitstrekkende strategie 

moet ontwikkelen die voorziet in consistent 

optreden op het hoogste politieke niveau, 

teneinde de nucleaire veiligheid en 

beveiliging te waarborgen, kernenergie als 

een overbruggingstechnologie te 

definiëren en aan te sturen op een 

wereldwijd verbod op de bouw van 

kerncentrales in gebieden met een hoog 

risico, hetgeen uiteindelijk moet uitmonden 

in een bindend VN-Verdrag; 

Or. en 
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Amendement  5 

Lena Ek 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. is van mening dat de 

energiestrategie van de EU moet worden 

gekoppeld aan de strategie voor de Noord-

Afrikaanse staten, aangezien de geslaagde 

vrijheidsbewegingen in die landen de 

voorwaarden scheppen voor verdere 

economische ontwikkeling, o.m. via 

investeringen in de sector zonne-energie 

die, mits voorzien van de nodige 

infrastructuur, duurzame energie voor 

Europa zou kunnen leveren; 

Or. en 
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Amendement  6 

Adina Valean 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

13. kijkt uit naar het door de Commissie 

tegen eind 2011 te presenteren algehele 

overzicht van de nucleaire 

veiligheidswetgeving van de EU en de 

daaraan gerelateerde 

wetgevingsvoorstellen, waarin de 

fundamentele veiligheidsbeginselen van 

het IAEA op EU-niveau moeten worden 

vertaald in gedetailleerdere en stringentere 

eisen om de hoogste veiligheidsnormen te 

kunnen bereiken en te komen tot een 

verplicht mechanisme voor de regelmatige 

evaluatie van de in de lidstaten toe te 

passen veiligheidsnormen door middel van 

wederzijdse beoordelingen en door een 

onafhankelijke commissie van nucleaire 

deskundigen onder leiding van de 

Commissie; 

13. kijkt uit naar het door de Commissie 

tegen eind 2011 te presenteren algehele 

overzicht van de nucleaire 

veiligheidswetgeving van de EU en de 

daaraan gerelateerde 

wetgevingsvoorstellen, waarin de 

fundamentele veiligheidsbeginselen van 

het IAEA op EU-niveau moeten worden 

vertaald in gedetailleerdere en stringentere 

eisen om de hoogste veiligheidsnormen te 

kunnen bereiken en te komen tot een 

verplicht mechanisme voor de regelmatige 

evaluatie van de in de lidstaten toe te 

passen veiligheidsnormen en 

aanbestedingsprocedures voor 

veiligheidscomponenten door middel van 

wederzijdse beoordelingen en door een 

onafhankelijke commissie van nucleaire 

deskundigen onder leiding van de 

Commissie; 

Or. en 

 

 


