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Predlog spremembe  3 

Lena Ek, Fiona Hall 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Izkušnje glede jedrske varnosti, ki jih je Evropa pridobila iz jedrske nesreče na Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

21. zlasti poudarja, da se je med nedavnimi 

mednarodnimi dogodki izkazalo, da je 

izpolnitev cilja glede 20-odstotne 

energetske učinkovitosti do leta 2020 

pomembnejša kot kdaj koli prej, tudi glede 

na zmanjšanje emisij CO2; poudarja, da so 

za akterje v gospodarstvu izjemno 

pomembni tudi dolgoročni cilji glede 

energetske učinkovitosti in obnovljivih 

virov energije, in zahteva, da se v načrt 

2050 vključijo ambiciozni cilji na teh 

področjih, tako do leta 2030 kot do leta 

2050; 

 

21. zlasti poudarja, da se je med nedavnimi 

mednarodnimi dogodki izkazalo, da je 

izpolnitev cilja glede 20-odstotne 

energetske učinkovitosti do leta 2020 

pomembnejša kot kdaj koli prej, tudi glede 

na zmanjšanje emisij CO2; poziva, da se 

20-odstotni cilj čim hitreje prenese v cilje 

držav članic in da ti cilji postanejo pravno 

zavezujoči, državam članicam pa se 

prepusti svoboda odločitve, kako jih 

doseči; poudarja, da so za akterje v 

gospodarstvu izjemno pomembni tudi 

dolgoročni cilji glede energetske 

učinkovitosti in obnovljivih virov energije, 

in zahteva, da se v načrt 2050 vključijo 

ambiciozni cilji na teh področjih, tako do 

leta 2030 kot do leta 2050; 

 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Lena Ek 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Izkušnje glede jedrske varnosti, ki jih je Evropa pridobila iz jedrske nesreče na Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da mora EU razviti strategijo, 

ki bi presegala njene meje in vsebovala 

dosledne ukrepe na najvišji politični ravni, 

da bi zagotovili jedrsko varnost in zaščito 

ter se zavzemali za svetovno prepoved 

gradnje jedrskih elektrarn na območjih 

visokega tveganja, ki bi jo nazadnje 

uresničili z zavezujočo konvencijo ZN; 

 

17. poudarja, da mora EU razviti strategijo, 

ki bi presegala njene meje in vsebovala 

dosledne ukrepe na najvišji politični ravni, 

da bi zagotovili jedrsko varnost in zaščito, 

opredelili jedrsko energijo kot 

premostitveno tehnologijo ter se zavzemali 

za svetovno prepoved gradnje jedrskih 

elektrarn na območjih visokega tveganja, 

ki bi jo nazadnje uresničili z zavezujočo 

konvencijo ZN; 

Or. en 



 

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

 PE459.773v01-00 } 

 PE459.778v01-00 } 

 PE459.779v01-00 } 

 PE459.780v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6. 4. 2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Am. 5 

Predlog spremembe  5 

Lena Ek 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Izkušnje glede jedrske varnosti, ki jih je Evropa pridobila iz jedrske nesreče na Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 15a. meni, da bi morala biti energetska 

strategija EU povezana s strategijo 

severnoafriških držav, saj uspešna gibanja 

za svobodo v teh državah ustvarjajo 

pogoje za nadaljnji gospodarski razvoj, 

vključno z naložbami na področju sončne 

energije, ki bi z ustrezno infrastrukturo 

Evropi zagotavljale trajnostno energijo;  

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

Adina Valean 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Izkušnje glede jedrske varnosti, ki jih je Evropa pridobila iz jedrske nesreče na Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

13. z veseljem pričakuje celovit pregled 

zakonodaje EU na področju jedrske 

varnosti, ki ga bo opravila Komisija, in s 

tem povezane zakonodajne predloge, ki bi 

v obliki natančnejših in strožjih zahtev na 

raven EU prenesli temeljna varnostna 

načela Mednarodne agencije za atomsko 

energijo, da bi dosegli najvišje varnostne 

standarde, pa tudi obvezni mehanizem za 

redni pregled izvajanja varnostnih 

standardov v državah članicah, ki bi 

potekal prek medsebojnih strokovnih 

pregledov in neodvisnega odbora jedrskih 

strokovnjakov pod vodstvom Komisije; 

13. z veseljem pričakuje celovit pregled 

zakonodaje EU na področju jedrske 

varnosti, ki ga bo opravila Komisija, in s 

tem povezane zakonodajne predloge, ki bi 

v obliki natančnejših in strožjih zahtev na 

raven EU prenesli temeljna varnostna 

načela Mednarodne agencije za atomsko 

energijo, da bi dosegli najvišje varnostne 

standarde, pa tudi obvezni mehanizem za 

redni pregled izvajanja varnostnih 

standardov in postopkov za nakup varnih 

komponent v okviru javnih naročil v 

državah članicah, ki bi potekal prek 

medsebojnih strokovnih pregledov in 

neodvisnega odbora jedrskih strokovnjakov 

pod vodstvom Komisije; 

Or. en 

 

 


