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Poprawka  7 

Pilar del Castillo Vera 

w imieniu grupy politycznej PPE 

Lena Ek 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Bezpieczeństwo jądrowe Europy po awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt N a preambuły (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Na. mając na uwadze, Ŝe wiele państw 

określiło energię jądrową jako 

technologię pomostową, oraz mając na 

uwadze, Ŝe takie decyzje naleŜy w pełni 

uszanować; 

Or. en 
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Poprawka  8 

Pilar del Castillo Vera 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Bezpieczeństwo jądrowe Europy po awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. jest zdania, Ŝe wiarygodność testów 

warunków skrajnych wymaga, by były one 

obowiązkowe oraz by opierały się na 

wspólnych i przejrzystych kryteriach, które 

powinna opracować Komisja we 

współpracy z Europejską Grupą 

Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa 

Jądrowego i Gospodarowania Odpadami 

(ENSREG) i z niezaleŜnymi ekspertami; 

uwaŜa, Ŝe testy te muszą być prowadzone 

pod nadzorem UE i monitorowane przez 

niezaleŜnych ekspertów oraz Ŝe ostateczne 

oceny muszą być gotowe do 

opublikowania do końca 2011 r.; 

6. jest zdania, Ŝe wiarygodność testów 

warunków skrajnych wymaga, by zostały 

one uznane za obowiązkowe oraz by 

opierały się na wspólnych i przejrzystych 

kryteriach, które powinna opracować 

Komisja we współpracy z Europejską 

Grupą Wysokiego Szczebla ds. 

Bezpieczeństwa Jądrowego i 

Gospodarowania Odpadami (ENSREG) i z 

niezaleŜnymi ekspertami; uwaŜa, Ŝe testy 

te muszą być prowadzone pod nadzorem 

UE i monitorowane przez niezaleŜnych 

ekspertów oraz Ŝe ostateczne oceny muszą 

być gotowe do opublikowania do końca 

2011 r.; 

Or. en 
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Poprawka  9 

Pilar del Castillo Vera 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Bezpieczeństwo jądrowe Europy po awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 15a. z zadowoleniem przyjmuje 

przedstawioną przez Komisję propozycję 

przedłuŜenia programu ramowego 

Euratom w zakresie badań i szkoleń w 

dziedzinie energii jądrowej na lata 2012-

2013, co byłoby istotnym wkładem w 

poprawę stanu bezpieczeństwa jądrowego 

i ochrony przez promieniowaniem; 

apeluje o ambitny program badań nad 

bezpieczeństwem jądrowym i 

gospodarowaniem odpadami w kolejnych 

wieloletnich ramach finansowych; 

podkreśla, Ŝe wobec prawdopodobnego 

wzrostu zapotrzebowania na energię 

elektryczną w przyszłości energia 

termojądrowa moŜe mieć potencjalnie 

wysoki wkład w wytwarzanie energii 

elektrycznej i ciepła;  w związku z tym 

wzywa UE do dotrzymania swoich 

międzynarodowych zobowiązań w tym 

zakresie; 

Or. en 
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