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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Lena Ek, Fiona Hall 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Poučenia z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

21. osobitne zdôrazňuje, že z nedávnych 
medzinárodných udalostí je zrejmé, že 
dosiahnutie cieľa 20 % energetickej 
účinnosti do roku 2020 je dôležitejšie a 
naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, a 
to aj s ohľadom na znižovanie emisií CO2; 
poukazuje na to, že dlhodobé ciele v 
oblasti energetickej efektívnosti a energie 
z obnoviteľných zdrojov majú zásadný 
význam aj pre hospodárske subjekty, 
a požaduje, aby cestovná mapa do roku 
2050 zahŕňala ambiciózne ciele tohto 
druhu pre roky 2030 i 2050; 

21. osobitne zdôrazňuje, že z nedávnych 
medzinárodných udalostí je zrejmé, že 
dosiahnutie cieľa 20 % energetickej 
účinnosti do roku 2020 je dôležitejšie a 
naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, a 
to aj s ohľadom na znižovanie emisií CO2; 
naliehavo vyzýva, aby sa cieľ 20 % čo 
najskôr zaradil medzi ciele členských 
štátov a aby sa tieto ciele stali právne 
záväznými, pričom sa členským štátom 
musí ponechať primeraná flexibilita v 
rozhodovaní, akým spôsobom ich 
dosiahnuť; poukazuje na to, že dlhodobé 
ciele v oblasti energetickej efektívnosti a 
energie z obnoviteľných zdrojov majú 
zásadný význam aj pre hospodárske 
subjekty, a požaduje, aby cestovná mapa 
do roku 2050 zahŕňala ambiciózne ciele 
tohto druhu pre roky 2030 i 2050; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Lena Ek 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Poučenia z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

17. zdôrazňuje potrebu, aby EÚ 
vypracovala stratégiu presahujúcu jej 
hranice, čo si vyžaduje konzistentné 
konanie na najvyššej politickej úrovni, s 
cieľom zaistiť jadrovú bezpečnosť 
a ochranu a usilovať o globálny zákaz 
budovania jadrových elektrární vo 
vysokorizikových oblastiach, čo v 
konečnom dôsledku povedie k záväznému 
dohovoru OSN; 

17. zdôrazňuje potrebu, aby EÚ 
vypracovala stratégiu presahujúcu jej 
hranice, čo si vyžaduje konzistentné 
konanie na najvyššej politickej úrovni, s 
cieľom zaistiť jadrovú bezpečnosť 
a ochranu, vymedziť jadrovú energiu 
ako prechodnú technológiu a usilovať o 
globálny zákaz budovania jadrových 
elektrární vo vysokorizikových oblastiach, 
čo v konečnom dôsledku povedie 
k záväznému dohovoru OSN; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Lena Ek 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Poučenia z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 15a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 15a. domnieva sa, že stratégia EÚ 
v oblasti energetiky by mala byť 
prepojená so stratégiou pre severoafrické 
štáty, keďže úspešný oslobodzovací proces 
v týchto krajinách vytvára podmienky na 
ďalší hospodársky rozvoj, a to aj 
prostredníctvom investícií v oblasti 
slnečnej energie, ktorá by pod 
podmienkou primeranej infraštruktúry 
pre Európu znamenala udržateľný zdroj 
energie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Adina-Ioana Vălean 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Poučenia z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

13. so záujmom očakáva komplexné 
preskúmanie právnych predpisov v oblasti 
jadrovej bezpečnosti Komisiou, ktoré má 
byť predložené do konca roka 2011, a 
súvisiace legislatívne návrhy, ktoré by mali 
premeniť základné zásady bezpečnosti 
MAAE na podrobnejšie alebo prísnejšie 
požiadavky na úrovni EÚ s cieľom 
dosiahnuť najvyššie normy bezpečnosti, 
ako aj povinný mechanizmus pre 
pravidelné preskúmanie uplatňovania 
bezpečnostných noriem v členských 
štátoch, a to prostredníctvom partnerského 
preskúmania a nezávislého výboru 
jadrových expertov pod vedením Komisie; 

13. so záujmom očakáva komplexné 
preskúmanie právnych predpisov v oblasti 
jadrovej bezpečnosti Komisiou, ktoré má 
byť predložené do konca roka 2011, a 
súvisiace legislatívne návrhy, ktoré by mali 
premeniť základné zásady bezpečnosti 
MAAE na podrobnejšie alebo prísnejšie 
požiadavky na úrovni EÚ s cieľom 
dosiahnuť najvyššie normy bezpečnosti, 
ako aj povinný mechanizmus pre 
pravidelné preskúmanie uplatňovania 
bezpečnostných noriem a postupov 
obstarávania bezpečnostných 
komponentov v členských štátoch, a to 
prostredníctvom partnerského preskúmania 
a nezávislého výboru jadrových expertov 
pod vedením Komisie; 

Or. en 

 
 


