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Ændringsforslag  7 

Pilar del Castillo Vera 

for PPE-Gruppen 

Lena Ek 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om den lære, der kan drages for kernekraftsikkerheden i Europa af kernekraftulykken i Japan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt N a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Na. der henviser til, at en række lande har 

defineret kerneenergi som 

brobygningsteknologi, og til, at sådanne 

beslutninger må respekteres fuldt ud, 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Pilar del Castillo Vera 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om den lære, der kan drages for kernekraftsikkerheden i Europa af kernekraftulykken i Japan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

6.  mener, at stresstestene, hvis de skal 

være troværdige, skal være obligatoriske 

og baserede på fælles og gennemsigtige 

kriterier, der skal udvikles af 

Kommissionen sammen med Den 

Europæiske Gruppe på Højt Plan om 

Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering 

(Ensreg) og uafhængige eksperter; mener, 

at disse tests skal gennemføres under tilsyn 

fra EU og overvågning fra uafhængige 

eksperter, og at de endelige vurderinger 

skal være klar til offentliggørelse senest i 

slutningen af 2011; 

6.  mener, at stresstestene, hvis de skal 

være troværdige, skal anses som 

obligatoriske og baserede på fælles og 

gennemsigtige kriterier, der skal udvikles 

af Kommissionen sammen med Den 

Europæiske Gruppe på Højt Plan om 

Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering 

(Ensreg) og uafhængige eksperter; mener, 

at disse tests skal gennemføres under tilsyn 

fra EU og overvågning fra uafhængige 

eksperter, og at de endelige vurderinger 

skal være klar til offentliggørelse senest i 

slutningen af 2011; 

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

Pilar del Castillo Vera 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om den lære, der kan drages for kernekraftsikkerheden i Europa af kernekraftulykken i Japan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15a. glæder sig over forslaget fra 

Kommissionen om at udvide Euratoms 

rammeprogram for forskning og 

uddannelse på det nukleare område til at 

dække årene 2012 og 2013, hvilket er et 

vigtigt bidrag til at forbedre det nukleare 

sikkerhedsniveau og 

strålingsbeskyttelsen; anmoder om et 

ambitiøst forskningsprogram om nuklear 

sikkerhed og affaldshåndtering i den 

næste finansielle ramme; understreger, at 

fusionsenergi med henblik på den 

forventede stigning i efterspørgslen efter 

elektricitet i fremtiden vil kunne bidrage 

væsentligt til elektricitet og 

varmeproduktion; opfordrer derfor EU til 

at leve op til sine internationale 

forpligtelser på dette område; 

Or. en 

 

 


