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Alteração  3 

Lena Ek, Fiona Hall 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Segurança nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão 

Proposta de resolução comum 

N.º 21 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

21. Realça, em particular, que 

acontecimentos recentes à escala 

internacional têm patenteado que é mais 

importante e urgente do que nunca alcançar 

o objectivo de 20% de eficiência energética 

até 2020, tendo em conta, designadamente, 

a redução das emissões de CO2; salienta 

que os objectivos a longo prazo da 

eficiência energética e das energias 

renováveis se revestem igualmente de uma 

importância crucial para os agentes 

económicos, e solicita que o roteiro para 

2050 inclua metas ambiciosas a este nível 

tanto para 2030 como para 2050; 

 

21. Realça, em particular, que 

acontecimentos recentes à escala 

internacional têm patenteado que é mais 

importante e urgente do que nunca alcançar 

o objectivo de 20% de eficiência energética 

até 2020, tendo em conta, designadamente, 

a redução das emissões de CO2; insiste em 
que o objectivo de 20% seja traduzido o 
mais rapidamente possível em objectivos 
para os Estados-Membros e que estes 
passem a ser juridicamente vinculativos, 
deixando, embora, aos Estados-Membros 
a flexibilidade necessária para decidir 
como alcançá-los; salienta que os 
objectivos a longo prazo da eficiência 

energética e das energias renováveis se 

revestem igualmente de uma importância 

crucial para os agentes económicos, e 

solicita que o roteiro para 2050 inclua 

metas ambiciosas a este nível tanto para 

2030 como para 2050; 

 

Or. en 
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Alteração  4 

Lena Ek 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Segurança nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão 

Proposta de resolução comum 

N.º 17 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

17. Sublinha a necessidade de a UE 

desenvolver uma estratégia para além das 

suas fronteiras, a qual deve incluir acções 

consequentes ao mais alto nível político, 

com o fim de garantir a protecção e 

segurança nuclear e defender a proibição 

mundial das centrais nucleares em regiões 

de alto risco, no intuito de, em última 

instância, celebrar uma convenção 

vinculativa das Nações Unidas; 

 

17. Sublinha a necessidade de a UE 

desenvolver uma estratégia para além das 

suas fronteiras, a qual deve incluir acções 

consequentes ao mais alto nível político, 

com o fim de garantir a protecção e 

segurança nuclear, definir energia nuclear 
como uma tecnologia de transição e 
defender a proibição mundial das centrais 

nucleares em regiões de alto risco, no 

intuito de, em última instância, celebrar 

uma convenção vinculativa das Nações 

Unidas; 

Or. en 
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Alteração  5 

Lena Ek 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Segurança nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão 

Proposta de resolução comum 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 15-A. Considera que a estratégia 
energética da UE deve ser associada à 
Estratégia para os Estados do Norte de 
África, visto que os movimentos de 
libertação bem sucedidos nesses países 
estão a criar condições para um maior 
desenvolvimento económico, 
nomeadamente através de investimentos 
no domínio da energia solar, que, com 
infra-estruturas adequadas, 
proporcionaria uma energia sustentável 
para a Europa; 

Or. en 
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Alteração  6 

Adina Valean 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Segurança nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão 

Proposta de resolução comum 

N.º 13 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

13. Aguarda a revisão global, por parte da 

Comissão, da legislação da UE relativa à 

segurança nuclear, que deverá ser 

apresentada até ao fim de 2011, bem como 

as propostas legislativas conexas, que 

deverão converter os princípios 

fundamentais de segurança da AIEA em 

requisitos mais detalhados ou estritos a 

nível da UE, com vista à obtenção de 

normas de segurança mais rigorosas, e 

mecanismos obrigatórios para uma revisão 

regular da aplicação das normas de 

segurança nos Estados-Membros, através 

de uma avaliação pelos pares e de um 

comité independente de peritos nucleares 

sob a orientação da Comissão; 

13. Aguarda a revisão global, por parte da 

Comissão, da legislação da UE relativa à 

segurança nuclear, que deverá ser 

apresentada até ao fim de 2011, bem como 

as propostas legislativas conexas, que 

deverão converter os princípios 

fundamentais de segurança da AIEA em 

requisitos mais detalhados ou estritos a 

nível da UE, com vista à obtenção de 

normas de segurança mais rigorosas, e 

mecanismos obrigatórios para uma revisão 

regular da aplicação das normas de 

segurança e procedimentos de contratos 
públicos para componentes de segurança 
nos Estados-Membros, através de uma 

avaliação pelos pares e de um comité 

independente de peritos nucleares sob a 

orientação da Comissão; 

Or. en 

 

 


