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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Pilar del Castillo Vera 

v mene poslaneckého klubu PPE 
Lena Ek 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Jadrová bezpečnosť v Európe po jadrovej havárii v Japonsku 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie Na (nové) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Na. keďže viacero krajín vymedzuje 
jadrovú energiu ako prechodnú 
technológiu a keďže takéto rozhodnutia 
sa musia v plnej miere rešpektovať, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Pilar del Castillo Vera 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Jadrová bezpečnosť v Európe po jadrovej havárii v Japonsku 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. zastáva názor, že ak majú byť záťažové 
testy dôveryhodné, musia byť povinné a 
musia sa zakladať na spoločných a 
transparentných kritériách, ktoré vypracuje 
Komisia spoločne so Skupinou európskych 
regulačných orgánov pre jadrovú 
bezpečnosť (ENSREG) a nezávislými 
odborníkmi; domnieva sa, že tieto testy sa 
musia vykonávať pod dohľadom EÚ, 
musia ich monitorovať nezávislí experti a 
záverečné vyhodnotenie musí byť 
pripravené na zverejnenie do konca roku 
2011; 

6. zastáva názor, že ak majú byť záťažové 
testy dôveryhodné, musia sa považovať za 
povinné a musia sa zakladať na spoločných 
a transparentných kritériách, ktoré 
vypracuje Komisia spoločne so Skupinou 
európskych regulačných orgánov pre 
jadrovú bezpečnosť (ENSREG) a 
nezávislými odborníkmi; domnieva sa, že 
tieto testy sa musia vykonávať pod 
dohľadom EÚ, musia ich monitorovať 
nezávislí experti a záverečné vyhodnotenie 
musí byť pripravené na zverejnenie do 
konca roku 2011; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Pilar del Castillo Vera 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Jadrová bezpečnosť v Európe po jadrovej havárii v Japonsku 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 15a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 15a. víta návrh Komisie na rozšírenie 
rámcového programu Euratom v oblasti 
jadrového výskumu a odbornej prípravy aj 
na roky 2012 a 2013, čo významne 
prispeje k zlepšeniu úrovne jadrovej 
bezpečnosti a ochrany pred radiáciou; 
požaduje, aby sa súčasťou budúceho 
viacročného finančného rámca stal 
ambiciózny výskumný program v oblasti 
jadrovej bezpečnosti a nakladania 
s odpadom; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
pravdepodobné zvyšovanie budúceho 
dopytu po elektrickej energii by k výrobe 
elektriny a tepla mohla významne prispieť 
energia na báze jadrovej syntézy; vyzýva 
preto EÚ, aby v tejto súvislosti dodržala 
svoje medzinárodné záväzky; 

Or. en 

 
 


