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Poprawka  3 

Lena Ek, Fiona Hall 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Wnioski, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w 

elektrowni jądrowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla w szczególności, Ŝe 

niedawne wydarzenia na arenie 

międzynarodowej dowodzą wyraźnie, iŜ 

osiągnięcie do 2020 r. celu polegającego na 

poprawie wydajności energetycznej o 20% 

jest waŜniejsze i pilniejsze niŜ 

kiedykolwiek wcześniej, w tym równieŜ w 

perspektywie obniŜenia emisji CO2; 

wskazuje, Ŝe długoterminowe cele w 

zakresie wydajności energetycznej i 

odnawialnych źródeł energii mają równieŜ 

kluczowe znaczenie dla podmiotów 

gospodarczych, i apeluje, by plan działań 

na okres do 2050 r. zawierał ambitne cele 

we wspomnianych dziedzinach zarówno na 

rok 2030, jak i na rok 2050; 

21. podkreśla w szczególności, Ŝe 

niedawne wydarzenia na arenie 

międzynarodowej dowodzą wyraźnie, iŜ 

osiągnięcie do 2020 r. celu polegającego na 

poprawie wydajności energetycznej o 20% 

jest waŜniejsze i pilniejsze niŜ 

kiedykolwiek wcześniej, w tym równieŜ w 

perspektywie obniŜenia emisji CO2; 

domaga się niezwłocznego przełoŜenia 

celu wynoszącego 20% na cele dla państw 

członkowskich oraz uczynienia tych celów 

prawnie wiąŜącymi przy pozostawieniu 

państwom członkowskim naleŜnej 

elastyczności w podejmowaniu decyzji 

dotyczących sposobów ich osiągania; 

wskazuje, Ŝe długoterminowe cele w 

zakresie wydajności energetycznej i 

odnawialnych źródeł energii mają równieŜ 

kluczowe znaczenie dla podmiotów 

gospodarczych, i apeluje, by plan działań 

na okres do 2050 r. zawierał ambitne cele 

we wspomnianych dziedzinach zarówno na 

rok 2030, jak i na rok 2050; 
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Poprawka  4 

Lena Ek 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Wnioski, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w 

elektrowni jądrowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla konieczność opracowania 

przez UE strategii wykraczającej poza jej 

granice, obejmującej konsekwentne 

działania na najwyŜszym szczeblu 

politycznym, by zapewnić ochronę i 

bezpieczeństwo jądrowe oraz doprowadzić 

do światowego zakazu budowy elektrowni 

jądrowych w regionach wysokiego ryzyka, 

co powinno doprowadzić w ostatecznym 

rozrachunku do opracowania wiąŜącej 

konwencji ONZ; 

17. podkreśla konieczność opracowania 

przez UE strategii wykraczającej poza jej 

granice, obejmującej konsekwentne 

działania na najwyŜszym szczeblu 

politycznym, by zapewnić ochronę i 

bezpieczeństwo jądrowe, zdefiniować 

energię jądrową jako technologię 

pomostową oraz doprowadzić do 

światowego zakazu budowy elektrowni 

jądrowych w regionach wysokiego ryzyka, 

co powinno doprowadzić w ostatecznym 

rozrachunku do opracowania wiąŜącej 

konwencji ONZ; 

Or. en 



 

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

 PE459.773v01-00 } 

 PE459.778v01-00 } 

 PE459.779v01-00 } 

 PE459.780v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Am. 5 

Poprawka  5 

Lena Ek 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Wnioski, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w 

elektrowni jądrowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 15a. uwaŜa, Ŝe strategia energetyczna UE 

powinna być powiązana ze strategią dla 

państw Afryki Północnej, gdyŜ 

zakończone powodzeniem ruchy 

wolnościowe w tych krajach stwarzają 

warunki dla dalszego rozwoju 

gospodarczego, w tym poprzez inwestycje 

w dziedzinie energii słonecznej, która 

dzięki odpowiedniej infrastrukturze 

zapewniałaby zrównowaŜoną energię dla 

Europy; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Adina Valean 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Wnioski, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w 

elektrowni jądrowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

13. oczekuje od Komisji przeprowadzenia 

kompleksowego przeglądu przepisów UE 

dotyczących bezpieczeństwa jądrowego 

oraz przedstawienia wyników do końca 

2011 r. wraz z odpowiednimi wnioskami 

legislacyjnymi, które powinny stanowić 

przekształcenie opracowanych przez 

MAEA podstawowych zasad 

bezpieczeństwa w bardziej szczegółowe 

lub rygorystyczne wymogi na szczeblu UE, 

by uzyskać najwyŜsze normy 

bezpieczeństwa, a takŜe wprowadzić 

obowiązkowy mechanizm regularnych 

przeglądów stosowania norm 

bezpieczeństwa w państwach 

członkowskich, prowadzonych – według 

wskazówek Komisji – w drodze wzajemnej 

weryfikacji oraz przez niezaleŜny komitet 

ekspertów ds. jądrowych; 

13. oczekuje od Komisji przeprowadzenia 

kompleksowego przeglądu przepisów UE 

dotyczących bezpieczeństwa jądrowego 

oraz przedstawienia wyników do końca 

2011 r. wraz z odpowiednimi wnioskami 

legislacyjnymi, które powinny stanowić 

przekształcenie opracowanych przez 

MAEA podstawowych zasad 

bezpieczeństwa w bardziej szczegółowe 

lub rygorystyczne wymogi na szczeblu UE, 

by uzyskać najwyŜsze normy 

bezpieczeństwa, a takŜe wprowadzić 

obowiązkowy mechanizm regularnych 

przeglądów stosowania norm 

bezpieczeństwa i procedur udzielania 

zamówień na elementy bezpieczeństwa w 

państwach członkowskich, prowadzonych 

– według wskazówek Komisji – w drodze 

wzajemnej weryfikacji oraz przez 

niezaleŜny komitet ekspertów ds. 

jądrowych; 

Or. en 


