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Predlog spremembe  20 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  Aa. ker so tragični dogodki v Fukušimi 
ponovno pokazali, da pri jedrski energiji 
ničelno tveganje ne obstaja, čeprav je 
zaradi hudih posledic v primeru nesreče 
ničelno tveganje eden od pogojev za 
sprejemljivost jedrske energije; ker 
izvajanje t.i. testov izjemnih situacij ne bo 
nikoli omogočilo doseganje ničelnega 
tveganja, 

Or. en 
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Predlog spremembe  21 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  Ba. ker je v luči aktualne jedrske 
katastrofe na Japonskem nujno, da se EU 
in njene države članice usmerijo v 
gospodarstvo, ki bo temeljilo na 
obnovljivih virih energije in bo energetsko 
popolnoma učinkovito, 

Or. en 
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Predlog spremembe  22 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  Ea. ker sta mednarodna agencija za 
jedrsko energijo in Euratom zavezana 
pospeševanju jedrske industrije, hkrati pa 
imata vlogo, ki je s tem nezdružljiva, saj 
sta odgovorni za vzpostavljanje 
standardov jedrske varnosti po svetu in v 
EU, 

Or. en 
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Predlog spremembe  23 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava E b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  Eb. ker je Svetovna zdravstvena 
organizacija zdravstvena oblast, na katero 
se svetovno prebivalstvo zanaša, da bo 
določala smernice in zdravstvene 
standarde na vseh področjih zdravja; ker 
sporazum WHA št. 12-40, ki sta ga 
Generalna skupščina Svetovne 
zdravstvene organizacije in Mednarodna 
agencija za jedrsko energijo podpisali 28. 
maja 1959, Svetovni zdravstveni 
organizaciji dejansko preprečuje, da bi 
zagotavljala bistvene informacije, 
sprejemala ustrezne ukrepe in 
izpolnjevala svojo ustavno vlogo na 
področju zdravja in sevanja, 

Or. en 
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Predlog spremembe  24 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1a. ugotavlja, da je huda jedrska nesreča 
v Fukušimi zadnja od številnih z jedrsko 
energijo povezanih nesreč in nesreč, ki se 
vsako leto pripetijo na svetu, tudi v EU, v 
vseh vrstah jedrskih objektov in naprav 
ter ob vsaki zasnovi jedrskih reaktorjev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  25 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1b. priznava, da bo tveganje, vse dokler 
bodo jedrski objekti in elektrarne 
obratovali, vedno prisotno; ker možnosti 
hude nesreče v prihodnosti ni mogoče v 
celoti izključiti, nadalje priznava, da je 
nespametno zanemariti možnost 
nezaželenih nesreč zgolj na podlagi 
majhne verjetnosti ali rezultatov t.i. testov 
izjemnih situacij; 

Or. en 
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Predlog spremembe  26 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 c (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1c. v zvezi s tem poziva države članice in 
sosednje države EU, naj se odpovedo 
zavezanosti visoko tvegani tehnologiji 
jedrske energije, tiste pa, ki to tehnologijo 
že uporabljajo, naj takoj začnejo postopno 
opuščanje. To pomeni: 

 • nobene novogradnje jedrskih 
objektov in opustitev načrtovanih 
projektov ter projektov, ki so v 
gradnji; 

 

 • kot del postopnega opuščanja 
jedrske energije takojšnje zaprtje 
reaktorjev in drugih jedrskih 
objektov in naprav, ki predstavljajo 
večje tveganje, tj. vseh jedrskih 
reaktorjev in drugih jedrskih 
naprav na potresnih območjih ali 
na obalnih območjih, kjer obstaja 
visoko tveganje naraščanja morske 
gladine ali cunamijev, vseh 
reaktorjev brez sekundarnega ali 
tlačno trdnega zadrževalnega 
hrama, vseh vrelnih reaktorjev z 
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enojnim hladilnim sistemom in 
shranjevanjem izrabljenega goriva 
zunaj zadrževalnega hrama ter 
vseh jedrskih naprav, ki so bile 
zgrajene pred letom 1980; 
 

 • takojšnja prepoved predelave 
izrabljenega goriva v EU; 
 

 • do konca leta 2011 izdelava 
strategije za premestitev vsega 
izrabljenega goriva iz bazenov v 
suha skladišča, čim bo to 
omogočila stopnja presežne 
toplote; 
 

 • takojšnja prepoved proizvodnje in 
uporabe mešanih oksidnih 
jedrskih goriv; 

Or. en 
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Predlog spremembe  27 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 d (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1d. Komisijo tudi poziva, naj zagotovi, da 
bodo države članice in sosednje države 
EU v celoti uveljavljale polno odgovornost 
jedrskih upravljavcev in imetnikov licenc 
za nesreče in dolgoročno ravnanje z 
jedrskimi odpadki, in sicer v zvezi z vsako 
škodo, ki bi jo povzročile take dejavnosti, 
vključno s škodo, povzročeno 
kopenskemu, vodnemu in morskemu 
okolju; 

Or. en 
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Predlog spremembe  28 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 e (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1e. poziva Komisijo in države članice, naj 
nujno pripravijo programe izvajanja in 
odločne ukrepe za prehod k energetskemu 
gospodarstvu z nizkim tveganjem, s 
konkretnimi vmesnimi cilji, da bi 
uresničili cilj skoraj 100 % energetsko 
učinkovitega, na obnovljivih virih energije 
temelječega gospodarstva do leta 2050;  
vztraja, da bi moral prihajajoči energetski 
časovni načrt do leta 2050 odražati ta cilj; 

Or. en 
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Predlog spremembe  29 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 f (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1f. poziva, naj se na poti v energetsko 
učinkovito gospodarstvo sprejme in 
uveljavi ambiciozen pravni okvir za 
energetsko učinkovitost in varčevanje z 
energijo, da bi našo absolutno porabo 
energije zmanjšali za vsaj 20 % do leta 
2020, 33 % do leta 2030 in 50 % do leta 
2050 v primerjavi z aktualno porabo 
energije v EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  30 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 g (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  1g. poziva, da se na poti k skoraj 100 % 
na obnovljivih virih energije temelječemu 
gospodarstvu do leta 2050 pravno 
zavezujoči energetski cilj za leto 2020 
poveča na 30 % ter postavi nov vmesni cilj 
45 %, ki ga je treba doseči do leta 2030 za 
izkoriščanje teh virov energije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  31 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  8a. meni, da bi se morali vsi jedrski 
objekti in naprave, ki ne opravijo teh 
testov (vključno z oceno zmožnosti, da 
prenesejo strmoglavljenje komercialnega 
zrakoplova in teroristični napad) in pri 
katerih obstaja tveganje radioaktivnih 
izpustov v okolje (PSA stopnja 2) in za 
prebivalstvo (PSA stopnja 3), zapreti 
najkasneje do 1. januarja 2012; 

Or. en 
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Predlog spremembe  32 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  17a. ugotavlja pomen razširjanja resnih 
in neodvisnih informacij o zdravstvenih in 
okoljskih posledicah ob jedrskih nesrečah, 
kot sta bili nesreči v jedrskih elektrarnah 
Fukušima Daiči in Černobil, ter po njih; 
priznava, da sta dvojna vloga 
Mednarodne agencije za atomsko energijo 
ter sporazum, ki sta ga Svetovna 
zdravstvena organizacija in Mednarodna 
agencija za jedrsko energijo podpisali leta 
1959 (sporazum Svetovne zdravstvene 
skupščine (WHA) št. 12-40), preprečila 
razširjanje takih informacij;  poziva 
države članice Svetovne zdravstvene 
organizacije, naj na prihodnji generalni 
skupščini Svetovne zdravstvene 
organizacije dajo na glasovanje odpoved 
sporazuma med Svetovno zdravstveno 
organizacijo in Mednarodno agencijo za 
jedrsko energijo (sporazum WHA 12-40), 
ki zdravstveni organizaciji preprečuje, da 
bi sprejemala pobude ali ukrepe za 
doseganje svojih ciljev, se pravi 
ohranjanja in izboljševanja zdravja;   
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Predlog spremembe  33 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  19a. poziva Komisijo in države članice, 
naj financirajo neodvisne znanstvene 
programe na onesnaženih področjih, 
bodisi v okolici Černobila ali Fukušime, 
da bi pridobili več znanja o kratkoročnih 
in dolgoročnih posledicah obsevanja in 
onesnaženja ljudi in okolja; poziva k 
objavi vseh rezultatov teh programov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  34 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 19 b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  19b. poziva Komisijo, države članice, 
Evropsko investicijsko banko, Evropsko 
banko za obnovo in razvoj ter druge javne 
banke, naj zamrznejo javno financiranje 
jedrske fuzije, vključno z mednarodnim 
termonuklearnim poskusnim reaktorjem 
(ITER), ali fisije, razen razgradnje 
jedrskih objektov in naprav; 

Or. en 
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Predlog spremembe  35 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o naukih glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na 

Japonskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  21a. poziva Komisijo, naj svoje naloge na 
področju energetske politike, vključno s 
pospeševanjem jedrske energije, razmeji 
od svojih varnostnih nalog; zahteva, naj 
bosta za varnostne naloge pristojna 
generalna direktorata Komisije za okolje 
in zdravje; 

Or. en 

 

 


