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Amendamentul 20 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 
accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Aa. întrucât evenimentele tragice de la 
Fukushima demonstrează încă o dată 
faptul că teoria „riscului zero” nu se 
aplică în cazul energiei nucleare, deși 
„riscul zero” reprezintă una dintre 
condițiile prealabile pentru ca aceasta să 
fie acceptată, date fiind consecințele 
enorme în cazul unor accidente; întrucât 
implementarea oricăror teste de rezistență 
nu va avea niciodată drept rezultat 
atingerea unui astfel de „risc zero”; 

Or. en 



 

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

 PE459.773v01-00 } 

 PE459.778v01-00 } 

 PE459.779v01-00 } 

 PE459.780v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 
5.4.2011  B7-0236/2011 }  
 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  
 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Am. 21 

Amendamentul 21 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ba. întrucât, dat fiind actualul dezastru 
nuclear din Japonia, este imperativ ca UE 
și statele sale membre să facă de urgență 
pași în direcția unei economii bazate pe 
resurse regenerabile și eficiente din punct 
de vedere energetic; 

Or. en 
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Amendamentul 22 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 
accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ea. întrucât atât AIEA, cât și Euratom 
sunt angajate în promovarea industriilor 
nucleare, având în același timp rolul 
incompatibil de a stabili standardele de 
siguranță nucleară în întreaga lume și, 
respectiv, în UE; 

Or. en 
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Amendamentul 23 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Eb (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Eb. întrucât OMS reprezintă autoritatea 
în domeniul sănătății pe plan 
internațional, pe care se bazează 
populația lumii în ceea ce privește 
stabilirea orientărilor și a standardelor în 
toate domeniile sănătății; întrucât acordul 
WHA 12-40 dintre OMS și AIEA, semnat 
la 28 mai 1959, împiedică, de fapt, OMS 
să furnizeze informații esențiale, să 
adopte măsuri adecvate și să își 
îndeplinească rolul constituțional în 
domeniul sănătății și al protecției 
împotriva radiațiilor; 

Or. en 
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Amendamentul 24 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1a. observă că accidentul nuclear major 
de la Fukushima este cel mai recent 
eveniment dintr-o lungă serie de incidente 
și accidente nucleare, ce au loc an de an 
în lumea întreagă, inclusiv în UE, în toate 
tipurile de instalații și reactoare nucleare; 

Or. en 
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Amendamentul 25 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1b (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1b. recunoaște faptul că atât timp cât 
centralele și instalațiile nucleare vor 
continua să funcționeze, va exista 
întotdeauna un risc rezidual; deoarece nu 
poate fi pe deplin exclusă posibilitatea 
unui viitor accident grav, recunoaște, în 
plus, faptul că nu este înțelept să fie 
eliminată posibilitatea vreunui accident 
nedorit exclusiv pe baza probabilității 
scăzute a acestuia sau pe baza rezultatelor 
unui test de rezistență; 

Or. en 
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Amendamentul 26 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1c (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1c. solicită în acest context statelor 
membre și țărilor vecine ale UE să 
abandoneze angajamentul față de 
tehnologia de înalt risc aferentă energiei 
nucleare și, în cazul celor care utilizează 
deja energia nucleară, să inițieze imediat 
un proces de renunțare treptată la acest 
tip de energie. Aceasta presupune: 

 • să nu mai fie construite instalații 
nucleare noi și să fie oprite 
proiectele deja planificate sau 
aflate în desfășurare; 

 

 • în cadrul procesului de renunțare 
treptată la energia nucleară 
trebuie oprite imediat reactoarele 
și celelalte instalații nucleare care 
prezintă riscuri majore, adică toate 
reactoarele și celelalte instalații 
nucleare aflate în regiuni seismice 
sau zone de coastă în care există 
un risc ridicat de înălțare a 
nivelului mării sau de tsunami, 
toate reactoarele care nu sunt 
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dotate cu incinte secundare sau cu 
containere de înaltă presiune, toate 
reactoarele cu apă fierbătoare 
(BWR) care dispun de un sistem 
unic de răcire și de stocare a 
combustibilului uzat în exteriorul 
incintei și toate instalațiile 
nucleare construite înainte de 
1980; 
 

 • interzicerea cu efect imediat a 
reprocesării combustibilului uzat 
în UE; 
 

 • elaborarea, înainte de sfârșitul 
anului 2011, a unei strategii 
vizând transferul întregului 
combustibil uzat din piscine în 
locuri de stocare uscată, de îndată 
ce nivelul de căldură reziduală 
permite acest lucru; 
 

 • interzicerea cu efect imediat a 
producerii și utilizării 
combustibililor nucleari din oxizi 
micști (MOX); 

Or. en 
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Amendamentul 27 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1d (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1d. solicită de asemenea Comisiei să 
asigure implementarea de către statele 
membre și țările vecine ale UE a 
răspunderii civile complete a operatorilor 
de instalații nucleare și a titularilor 
licențelor pentru deșeuri nucleare în ceea 
ce privește accidentele și gestionarea pe 
termen lung a deșeurilor în legătură cu 
orice daune cauzate de astfel de activități, 
inclusiv daune aduse mediului terestru, 
acvatic și marin; 

Or. en 
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Amendamentul 28 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1e (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1e. solicită Comisiei și statelor membre să 
elaboreze de urgență planuri de 
implementare și măsuri solide în vederea 
trecerii la o economie bazată pe o energie 
cu un nivel de risc scăzut, cu obiective 
intermediare concrete, astfel încât 
dezvoltarea până în anul 2050 a unei 
economii bazate aproape exclusiv pe 
eficiența energetică și pe energii 
regenerabile să devină o realitate; insistă 
asupra faptului ca foaia de parcurs 
pentru 2050 în domeniul energiei să 
reflecte acest obiectiv; 

Or. en 



 

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

 PE459.773v01-00 } 

 PE459.778v01-00 } 

 PE459.779v01-00 } 

 PE459.780v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 
5.4.2011  B7-0236/2011 }  
 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  
 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Am. 29 

Amendamentul 29 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1f (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1f. solicită, în perspectiva acestei 
economii eficiente din punct de vedere 
energetic, adoptarea și implementarea 
unui cadru juridic ambițios în domeniul 
eficienței energetice și al economisirii 
energiei pentru a reduce consumul total 
de energie cu cel puțin 20% până în 2020, 
cu 33% până în 2030 și cu 50% până în 
2050 față de actualul consum energetic 
din UE; 

Or. en 
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Amendamentul 30 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1g (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1g. solicită, în perspectiva unei economii 
bazate pe energii regenerabile în proporție 
de aproape 100% până în 2050, creșterea 
la 30% a obiectivului obligatoriu privind 
proporția energiei regenerabile până în 
2020 și stabilirea unui nou obiectiv 
intermediar de 45% până în 2030, astfel 
încât aceste energii să fie exploatate 
corespunzător; 

Or. en 
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Amendamentul 31 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 8a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  8a. consideră că toate instalațiile nucleare 
care nu vor trece aceste teste, inclusiv 
evaluarea capacității de a face față 
riscului prăbușirii unei aeronave 
comerciale sau al unui atac terorist, și 
care nu pot exclude riscul unor emisii 
radioactive în mediu (nivelul 2 PSA) și 
riscurile pentru populație (nivelul 3 PSA) 
ar trebui închise cel târziu la 1 ianuarie 
2012; 

Or. en 
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Amendamentul 32 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 17a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  17a. ia act de importanța diseminării unor 
informații serioase și independente cu 
privire la consecințele pentru sănătate și 
pentru mediu în cursul accidentelor 
nucleare, cum ar fi catastrofele de la 
centrala Fukushima Daiichi sau de la 
Cernobîl, și ulterior acestora; constată că 
rolul dual al AIEA și acordul dintre OMS 
și AIEA din 1959 (Acordul WHA 12-40) 
au împiedicat diseminarea unor astfel de 
informații; solicită statelor membre ale 
OMS să supună la vot în următoarea 
Adunare Generală a organizației 
încetarea Acordului WHA 12-40 dintre 
OMS și AIEA, care împiedică OMS să ia 
inițiative sau să întreprindă măsuri în 
vederea atingerii obiectivelor sale, și 
anume protecția și îmbunătățirea 
sănătății;  

Or. en 
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Amendamentul 33 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 19a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  19a. solicită Comisiei și statelor membre 
să finanțeze programe științifice 
independente de cercetare în zonele 
contaminate, la Cernobîl sau la 
Fukushima, pentru a îmbunătăți 
cunoștințele cu privire la consecințele pe 
termen scurt și lung ale iradierii și 
contaminării mediului și a populației; 
solicită ca rezultatele acestor programe să 
fie publicate în întregime; 

Or. en 
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Amendamentul 34 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 19b (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  19b. solicită Comisiei, statelor membre, 
Băncii Europene de Investiții, Băncii 
Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare și altor bănci publice să 
înghețe finanțarea publică acordată în 
domeniul fuziunii nucleare, inclusiv 
pentru proiectul ITER, sau al fisiunii 
nucleare, cu excepția fondurilor acordate 
pentru dezafectarea instalațiilor nucleare; 

Or. en 
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Amendamentul 35 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
referitoare la concluziile privind siguranța nucleară în Europa care se impun în urma 

accidentului nuclear din Japonia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 21a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  21a. solicită Comisiei să își separe 
sarcinile din domeniul politicii energetice, 
inclusiv promovarea energiei nucleare, de 
sarcinile sale din domeniul siguranței; 
solicită ca acestea din urmă să fie plasate 
sub responsabilitatea direcțiilor sale 
generale pentru mediu și sănătate; 

Or. en 

 
 


