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Ændringsforslag  20 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 A a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Aa. der henviser til, at de tragiske 

hændelser i Fukushima endnu engang 

beviser, at der ikke findes nogen 

"nulrisiko" for kernekraft, selv om 

"nulrisiko" er en af betingelserne for 

accepten af kernekraft på grund af de 

omfattende konsekvenser i tilfælde af 

ulykker; der henviser til, at der aldrig kan 

opnås "nulrisiko", uanset om der 

gennemføres "stresstest", 

Or. en 
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Ændringsforslag  21 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 B a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ba. der henviser til, at det i lyset af den 

aktuelle atomkatastrofe i Japan er 

tvingende nødvendigt, at EU og 

medlemsstaterne hurtigst muligt bevæger 

sig i retning af en økonomi, der fuldt ud 

er baseret på energieffektive vedvarende 

energikilder, 

Or. en 
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Ændringsforslag  22 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 E a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ea. der henviser til, at IAEA og Euratom 

er forpligtet til at fremme nukleare 

industrier, samtidig med at de har den 

hermed uforenelige rolle som ansvarlige 

for fastlæggelsen af nukleare 

sikkerhedsstandarder, henholdsvis på 

verdensplan og i EU, 

Or. en 
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Ændringsforslag  23 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 E b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Eb. der henviser til, at WHO er den 

internationale sundhedsmyndighed, som 

verdensbefolkningen stoler på, når det 

gælder fastlæggelsen af retningslinjer og 

sundhedsmæssige standarder på alle 

sundhedsområder; der henviser til, at 

WHA 12-40-aftalen mellem WHO og 

IAEA, undertegnet den 28. maj 1959, 

faktisk hindrer WHO i at bidrage med 

væsentlige oplysninger, træffe passende 

foranstaltninger og udfylde sin 

forfatningsmæssige rolle på 

sundhedsområdet og med hensyn til 

radioaktiv stråling, 

Or. en 
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Ændringsforslag  24 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1a. bemærker, at den omfattende 

atomulykke på Fukushima er den seneste 

i en lang række af nukleare hændelser og 

ulykker, som sker år efter år over hele 

verden, herunder i EU, i alle typer 

nukleare anlæg og i alle former for 

reaktorer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  25 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 1 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1b. erkender, at der altid vil være en 

risiko, så længe kernekraftværker og -

anlæg er i drift; erkender endvidere, at det 

er uklogt at se bort fra muligheden for en 

eventuel uønsket ulykke alene på grund af 

den ringe sandsynlighed heraf eller på 

grundlag af resultaterne af nogle 

"stresstest", da muligheden af en alvorlig 

ulykke i fremtiden aldrig kan udelukkes 

fuldstændig; 

Or. en 
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Ændringsforslag  26 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 1 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1c. opfordrer i denne forbindelse 

medlemsstaterne og EU's nabolande til at 

opgive deres forpligtelser vedrørende den 

højrisikoteknologi, der er forbundet med 

kernekraft, og til øjeblikkeligt at 

påbegynde udfasningen heraf i de lande, 

der allerede anvender kernekraft; 

henviser til, at dette indebærer: 

 - ingen nyopførelse af nukleare anlæg og 

afbrydelse af projekter, der allerede er 

planlagt eller under opførelse 

 - som en del af den gradvise udfasning af 

kernekraft skal reaktorer og andre 

nukleare anlæg, der udgør en højere 

risiko, øjeblikkeligt lukkes, dvs. alle 

kernereaktorer og andre nukleare anlæg i 

seismiske områder eller kystområder med 

betydelig risiko for en stigning i 

vandstanden eller tsunamier, alle 

reaktorer uden sekundær eller fuld 

trykindeslutning, alle nukleare 

kogevandsreaktorer med et enkelt 

kølesystem og lagring af brugt brændsel 

uden for indeslutningen samt alle 

nukleare anlæg, der er opført før 1980 
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 - et øjeblikkeligt forbud mod oparbejdning 

af brugt brændsel i EU 

 - udarbejdelse af en strategi inden 

udgangen af 2011 vedrørende overførsel 

af alt brugt brændsel fra bassiner til tør 

oplagring, så snart restvarmen gør det 

muligt 

 - et øjeblikkeligt forbud mod fremstilling 

og anvendelse af blandet nuklear 

brændsel af oxid (MOX); 

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 1 d (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1d. opfordrer endvidere Kommissionen til 

at håndhæve medlemsstaternes og EU-

nabolandenes gennemførelse af det 

civilretlige erstatningsansvar i forbindelse 

med omfattende ulykker og langsigtet 

håndtering af affald for operatører af 

kernekraftværker og licenstagere med 

ansvar for håndtering af nukleart affald i 

relation til skader forvoldt af sådanne 

aktiviteter, herunder skader på jord-, 

vand- og havmiljøet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  28 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 1 e (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1e. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til hurtigst muligt at 

fastlægge gennemførelsesplaner og 

strenge foranstaltninger med henblik på 

at bevæge sig hen imod en energiøkonomi 

med lav risiko med konkrete delmål for 

endelig i 2050 at kunne opnå en næsten 

100 % energieffektiv økonomi baseret på 

vedvarende energi; insisterer på at den 

kommende 2050-køreplan vedrørende 

energi bør afspejle denne målsætning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  29 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 1 f (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1f. opfordrer til, at der undervejs mod 

denne energieffektive økonomi vedtages 

og gennemføres en ambitiøs 

lovgivningsmæssig ramme for 

energieffektivitet og energibesparelser 

med henblik på at reducere vores samlede 

energiforbrug med mindst 20 % i 2020, 33 

% i 2030 og 50 % i 2050 i forhold til det 

nuværende energiforbrug i EU; 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 1 g (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1g. opfordrer til, at de juridisk bindende 

mål for andelen af vedvarende 

energikilder i 2020 øges til 30 %, og til at 

der fastlægges endnu et delmål på 45 %, 

der skal opnås inden 2030, med henblik 

på at udnytte disse energikilder som et 

skridt på vejen mod en næsten 100 % 

energieffektiv økonomi i 2050; 

Or. en 
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Ændringsforslag  31 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 8 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  8a. mener, at ethvert nukleart anlæg, der 

ikke består disse test, herunder 

vurderingen af dets evne til at imødegå 

risikoen for nedstyrtning af trafikfly eller 

et terrorangreb, og som ikke kan udelukke 

risikoen for radioaktive udslip i miljøet 

(PSA niveau 2) og risici for befolkningen 

(PSA niveau 3), bør lukkes ned senest den 

1. januar 2012; 

Or. en 
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Ændringsforslag  32 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 17 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  17a. påpeger vigtigheden af udbredelse af 

faktiske og uafhængige oplysninger om de 

sundheds- og miljømæssige konsekvenser 

under og efter nukleare ulykker som 

katastroferne på Fukushima Daiichi- og 

Tjernobyl-kernekraftværkerne; fastslår, at 

IAEA's dobbeltrolle og det 

selvmodsigende i WHO/IAEA-aftalen, der 

blev undertegnet i 1959 (WHA 12-40-

aftalen), har forhindret udbredelse af 

sådanne oplysninger; opfordrer WHO's 

medlemsstater til på den kommende 

generalforsamling at bringe ophævelsen 

af WHA 12-40-aftalen til afstemning, da 

den forhindrer WHO i at træffe 

foranstaltninger for at opfylde 

organisationens målsætninger, som er at 

beskytte og forbedre sundheden;  

Or. en 
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Ændringsforslag  33 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 19 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  19a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at finansiere 

uafhængige forskningsprogrammer i de 

forurenede områder både omkring 

Tjernobyl og Fukushima med henblik på 

at øge den tilgængelige viden om de kort- 

og langsigtede konsekvenser af radioaktiv 

bestråling og forurening for mennesker 

og miljø; opfordrer til, at de samlede 

resultater af disse programmer 

offentliggøres; 

Or. en 
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Ændringsforslag  34 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 19 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  19b. opfordrer Kommissionen, 

medlemsstaterne, Den Europæiske 

Investeringsbank (EIB), Den Europæiske 

Bank for Genopbygning og Udvikling 

(EBRD) og andre offentlige banker til at 

indefryse offentlig finansiering af nuklear 

fusion, herunder til ITER, og fission, 

undtagen til dekommissionering af 

nukleare anlæg; 

Or. en 
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Ændringsforslag  35 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

for Verts/ALE-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 21 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  21a. opfordrer Kommissionen til at 

adskille sine energipolitiske opgaver, 

herunder fremme af kernekraft, fra 

spørgsmål vedrørende sikkerhed; 

opfordrer til, at sikkerhedsopgaver 

pålægges Kommissionens 

generaldirektorater for miljø og sundhed; 

Or. en 

 

 


