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Poprawka  20 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt A a preambuły (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Aa. mając na uwadze, Ŝe tragiczne 

wydarzenia w Fukushimie po raz kolejny 

dowodzą, iŜ energia jądrowa jest zawsze 

obarczona ryzykiem, niezaleŜnie od faktu, 

Ŝe brak takiego ryzyka, przy 

uwzględnieniu powaŜnych konsekwencji 

ewentualnych wypadków, jest jednym z 

podstawowych warunków zgody na 

wykorzystanie tego rodzaju energii, mając 

na uwadze, Ŝe testy warunków skrajnych 

w Ŝadnym wypadku nie wykaŜą, Ŝe 

technologia ta nie jest obarczona 

ryzykiem, 

Or. en 
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Poprawka  21 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt B a preambuły (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ba. mając na uwadze, Ŝe w obliczu 

bieŜącej katastrofy jądrowej w Japonii UE 

i jej państwa członkowskie winny 

koniecznie dąŜyć do gospodarki o w pełni 

racjonalnym wykorzystaniu energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

Or. en 
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Poprawka  22 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt E a preambuły (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ea. mając na uwadze, Ŝe zarówno MAEA, 

jak i Euratomowi powierzono niemoŜliwe 

do pogodzenia zadania, z jednej strony są 

one zobowiązane do promowania 

technologii jądrowej, a z drugiej 

odpowiadają za ustanowienie norm w 

zakresie bezpieczeństwa jądrowego 

odpowiednio na świecie i w UE, 

Or. en 
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Poprawka  23 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt E b preambuły (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Eb. mając na uwadze, Ŝe ludzie na świecie 

zakładają, iŜ WHO, która jest 

międzynarodową organizacją zajmującą 

się zdrowiem publicznym, ustanowi 

wskazówki i normy w zakresie zdrowia we 

wszystkich obszarach opieki zdrowotnej, 

mając na uwadze, Ŝe porozumienie WHA 

12-40 zawarte dnia 28 maja 1959 r. 

między WHO a MAEA w zasadzie 

uniemoŜliwia WHO udostępnianie 

podstawowych informacji, podejmowanie 

odpowiednich działań i wypełnianie 

przypisanej jej roli w zakresie zdrowia i 

promieniowania, 

Or. en 
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Poprawka  24 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1a. zauwaŜa, Ŝe powaŜna katastrofa 

atomowa, która miała miejsce w 

Fukushimie, to ostatni z wielu wypadków i 

problemów związanych z wykorzystaniem 

energii jądrowej, które występują co roku 

na całym świecie – w tym w EU, we 

wszelkiego rodzaju elektrowniach 

jądrowych i niezaleŜnie od cech 

konstrukcyjnych reaktora; 

Or. en 
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Poprawka  25 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1b. uznaje, Ŝe dopóki będą działać 

elektrownie atomowe i zakłady 

przemysłowe oparte na technologii 

jądrowej, zawsze będziemy naraŜeni na 

pewne zagroŜenia; poniewaŜ nie moŜna 

całkowicie wykluczyć ewentualności 

wystąpienia powaŜnych wypadków w 

przyszłości, uznaje poza tym, Ŝe byłoby 

nierozsądne odrzucać moŜliwość 

wystąpienia jakichkolwiek niepoŜądanych 

wypadków w przyszłości wyłącznie na 

podstawie przewidywań czy wyników 

testów warunków skrajnych; 

Or. en 
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Poprawka  26 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1c. w tym kontekście wzywa państwa 

członkowskie i państwa ościenne UE do 

porzucenia planów związanych z bardzo 

ryzykowną technologią opartą na energii 

jądrowej, zaś te kraje, które juŜ stosują ten 

rodzaj energii, do bezzwłocznego 

rozpoczęcia procedury stopniowego 

wycofywania się z jej wykorzystania; 

wyraŜa przekonanie, iŜ naleŜy zatem: 

 • powstrzymać się od budowania 

wszelkich nowych elektrowni 

atomowych oraz zakończyć 

realizację planowanych projektów 

i bieŜące budowy; 

 

 • w ramach stopniowego 

wycofywania się z uŜycia energii 

jądrowej natychmiast zamknąć 

reaktory i inne urządzenia 

związane z technologią jądrową, 

które stanowią duŜe zagroŜenie, 

innymi słowy wszelkie reaktory i 

pozostałą infrastrukturę związaną 

z energią jądrową zbudowane w 
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regionach, w których obserwuje się 

ruchy sejsmiczne lub w rejonach 

nadbrzeŜnych naraŜonych na 

podwyŜszanie się poziomu morza 

lub wystąpienie tsunami, wszystkie 

reaktory bez dwustopniowej lub 

pełnociśnieniowej obudowy 

bezpieczeństwa, wszelkie reaktory 

jądrowe wodne wrzące (BWR) z 

pojedynczym systemem chłodzenia 

i zbiornikiem składowania 

zuŜytych prętów paliwowych poza 

obudową, jak równieŜ wszelkie 

instalacje jądrowe wybudowane 

przed 1980 r.; 

 

 • natychmiast zakazać przetwarzania 

zuŜytych prętów paliwowych w UE; 

 

 • opracować do końca 2011 r. 

strategię przeniesienia wszystkich 

zuŜytych prętów paliwowych ze 

zbiorników basenowych do 

magazynów suchych, tak szybko 

jak spadnie ich temperatura; 

 

 • natychmiast zakazać produkcji i 

wykorzystania paliwa jądrowego w 

postaci mieszanki tlenków (MOX); 

Or. en 
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Poprawka  27 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 d (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1d. co więcej wzywa Komisję, aby 

narzuciła państwom członkowskim i 

krajom ościennym UE wprowadzenie 

pełnej odpowiedzialności zarządzających 

elektrowniami jądrowymi stron trzecich za 

wypadki i długofalowe zarządzanie 

odpadami oraz wprowadzenie licencji na 

zarządzanie odpadami jądrowymi w 

odniesieniu do wszelkich zniszczeń 

wynikających z ich działalności, w tym 

zanieczyszczenia terenu, wód i 

ekosystemów morskich; 

Or. en 
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Poprawka  28 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 e (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1e. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do bezzwłocznego 

nakreślenia planów wdraŜania i 

stanowczych działań prowadzących do 

powstania gospodarki opartej na mało 

ryzykownych źródłach energii, 

uwzględniających konkretne cele 

pośrednie, pozwalające na 

urzeczywistnienie do 2050 r. załoŜenia w 

100% racjonalnego wykorzystania energii 

w gospodarce opartej na odnawialnych 

źródłach energii; nalega, by wytyczne 

energetyczne na 2050 r. uwzględniały to 

załoŜenie; 

Or. en 
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Poprawka  29 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 f (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1f. w procesie dąŜenia do gospodarki 

opartej na racjonalnym wykorzystaniu 

energii wzywa do przyjęcia i wdroŜenia 

ambitnych ram prawnych w zakresie 

racjonalnego wykorzystania energii i 

oszczędności energetycznej, by ograniczyć 

całkowite zuŜycie energii w UE o co 

najmniej 20% w 2020 r., 33% do 2030 r. 

oraz 50% do 2050 r. w porównaniu do 

bieŜących danych w tym zakresie; 

Or. en 
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Poprawka  30 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 g (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1g. w dąŜeniach ku gospodarce opartej 

niemal w 100% na odnawialnych źródłach 

energii w perspektywie do 2050 r. wzywa 

do podwyŜszenia prawnie wiąŜącego celu 

w zakresie energii odnawialnej na rok 

2020 do 30% oraz do wyznaczenia nowego 

celu pośredniego w wysokości 45%, który 

naleŜałoby osiągnąć do 2030 r., tak by 

wykorzystać właśnie te źródła energii; 

Or. en 
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Poprawka  31 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  8a. jest zdania, Ŝe kaŜda elektrownia 

jądrowa, która nie uzyska pozytywnego 

wyniku w testach, w tym pozytywnej oceny 

zdolności przetrwania ewentualnej 

katastrofy lotniczej czy zamachu 

terrorystycznego, i nie będzie moŜna 

wykluczyć ryzyka wycieku substancji 

radioaktywnych i skaŜenia środowiska 

(PSA poziom 2) ani ryzyka 

napromieniowania ludzi (PSA poziom 3), 

powinna zostać zamknięta najpóźniej do 1 

stycznia 2012 r.; 

Or. en 
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Poprawka  32 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  17a. zauwaŜa znaczenie 

rozpowszechniania opartych na faktach, 

niezaleŜnych informacji w zakresie 

bieŜących i przyszłych skutków awarii w 

elektrowniach jądrowych, np. w 

elektrowni Fukushima 1 oraz elektrowni 

w Czarnobylu, dla zdrowia i dla 

środowiska naturalnego; przyznaje, Ŝe 

dwoista funkcja MAEA oraz 

porozumienie zawarte między WHO a 

MAEA w 1959 r. (porozumienie WHA 12-

40) nie pozwoliły na skuteczne 

przekazywanie takich informacji; wzywa 

państwa członkowskie WHO do 

odstąpienia, w głosowaniu na kolejnym 

posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego 

WHO, od zawartego między WHO a 

MAEA porozumienia WHA 12-40, które 

uniemoŜliwia tej organizacji wychodzenie 

z inicjatywą w zakresie działań 

pozwalających zrealizować jej cele, czyli 

utrzymaniem dobrego stanu zdrowia i 

poprawą zdrowia obywateli;  

Or. en 
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Poprawka  33 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  19a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do finansowania 

niezaleŜnych programów naukowych w 

skaŜonej strefie, czy to w okolicy 

Czarnobyla, czy teŜ Fukushimy, by 

pogłębić wiedzę na temat krótko- i 

długofalowych skutków 

napromieniowania ludzi i skaŜenia 

środowiska naturalnego; apeluje o pełne 

opublikowanie wyników tych programów; 

Or. en 



 

AM\863734PL.doc PE459.772v01-00 } 

 PE459.773v01-00 } 

 PE459.778v01-00 } 

 PE459.779v01-00 } 

 PE459.780v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Am. 34 

Poprawka  34 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 19 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  19b. wzywa Komisję, państwa 

członkowskie, Europejski Bank 

Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i inne 

banki publiczne do zamroŜenia 

publicznego finansowania syntezy 

jądrowej, w tym międzynarodowego 

eksperymentalnego reaktora 

termojądrowego (ITER) oraz 

rozszczepienia jądrowego, z wyjątkiem 

wycofywania się z eksploatacji elektrowni 

jądrowych; 

Or. en 
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Poprawka  35 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wniosków, jakie naleŜy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po 

awarii w elektrowni atomowej w Japonii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  21a. wzywa Komisję do rozdziału zadań w 

zakresie polityki energetycznej, w tym 

promowania energii jądrowej, i zadań w 

zakresie bezpieczeństwa; wzywa do 

przekazania kompetencji w zakresie 

bezpieczeństwa dyrekcjom generalnym ds. 

środowiska naturalnego i zdrowia; 

Or. en 

 

 

 


