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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter generelt forslaget til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk 
instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten 
(COM(2018) 462). En sådan forordning vil give mulighed for nye tiltag og kontinuitet i de 
EU-foranstaltninger, der finansieres inden for rammerne af instrumentet for samarbejde om 
sikkerhed på det nukleare område (2014-2020).

EU skal sikre kontinuitet i det høje niveau af nuklear sikkerhed i nabolandene og resten af 
verden, som det gør i alle 28 EU-medlemsstater. Ulykkerne i Tjernobyl (1986) og Fukushima 
(2011) har haft globale folkesundhedsmæssige og politiske konsekvenser, og EU bør derfor 
fortsat bestræbe sig på at udnytte sin lange erfaring med civil anvendelse af kerneenergi på 
dette område og støtte internationale bestræbelser på at overholde standarderne for nuklear 
sikkerhed og dermed forbundne aktiviteter.

Kommissionens forslag fokuserer på finansiel bistand og relaterede foranstaltninger, der tager 
sigte på at fremme en effektiv nuklear sikkerhed og nuklear sikkerhed på globalt plan, navnlig 
fremme af en effektiv sikkerhedskultur på det nukleare område, gennemførelse af de højeste 
standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse, løbende forbedringer af den nukleare 
sikkerhed, ansvarlig og sikker forvaltning af brugt brændsel og radioaktivt affald, nedlukning 
af tidligere nukleare anlæg og installationer samt oprydning efter disse og indførelse af 
effektive sikkerhedskontrolsystemer.

Hvad angår EU's foranstaltninger udadtil, bør forpligtelserne til nuklear sikkerhed, ikke-
spredning og nuklear sikkerhed, målene for bæredygtig udvikling og EU's samlede interesser 
spille en afgørende rolle i retningslinjerne for programmeringen af foranstaltninger i henhold 
til denne forordning, jf. principperne for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 3, stk. 5, 
artikel 8 og artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union. 

Instrumentet bør fortsat beskæftige sig med EU's udenrigspolitiske interesser, behov og 
prioriteter på grundlag af EU's partnerskabsaftaler eller internationale forpligtelser, som de er 
støttet af Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) og G7-gruppen vedrørende 
Nuklear Sikkerhed og Sikring (NSSSG). 

Ordføreren fremhæver EU-Udenrigstjenestens fortsatte strategiske rolle i programmeringen 
og forvaltningscyklussen med hensyn til koordinering, sammenhæng og konsekvens i 
foranstaltninger i forhold til andre EU-foranstaltninger (f.eks. under det nuværende 
instrument, der bidrager til stabilitet og fred, eller den fremtidige NDICI-forordning) efter 
ånden og bogstavet i internationale konventioner og traktater og med fleksible reaktioner over 
for den internationale udvikling (f.eks. den fælles omfattende handlingsplan med Iran) og 
støtter EU's politiske dialog og gearing sammen med partnere, og navnlig med lande i EU's 
umiddelbare nærhed. 

Ordføreren understreger EU's merværdi i forhold til de mulige individuelle EU-
medlemsstaters foranstaltninger og den politiske løftestangseffekt, EU kan opnå.

I udkastet til udtalelse foreslås at tilføje bestemmelser, der vil udvikle EU's kapaciteter med 
hensyn til at fremme en effektiv kultur for nuklear sikkerhed og gennemføre de højeste 
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standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse, navnlig i områder, der grænser 
umiddelbart op til EU. Overvågning af og tilsyn med nukleare anlæg helt fra begyndelsen af 
disse skal sikres ved hjælp af EU-mekanismer eller andre internationale organer, der er 
relevante på dette område, f.eks. IAEA. Målet med ændringerne er at indføre og finansiere 
foranstaltninger til gennemførelse af henstillingerne vedrørende stresstest for 
kernekraftværker og sørge for de relevante overvågningsmekanismer i forbindelse med de 
kernekraftværker, der er under opførelse i områder, der grænser umiddelbart op til EU. Dertil 
kommer, at der bør indføres betingelser, dvs. at EU's samlede støtte til det pågældende land 
skal være betinget af sidstnævntes samarbejde og åbenhed på området for nuklear sikkerhed. 
Som et konkret eksempel bør Ostrovet-kernekraftværket i Hviderusland falde inden for 
rammerne af denne mekanisme1.

For så vidt angår ovennævnte nyligt foreslåede støtteområder foreslår ordføreren, at det 
planlagte budget forhøjes fra 300 mio. EUR til 350 mio. EUR.

Ordføreren minder om, at tilførslen af midler til den eksterne handlingsplan for at yde lån til 
tredjelande, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, i denne forordning (EINS), finansieres ved 
hjælp af forordning (EINS), men med forbehold af de regler, der er fastsat i artikel 26, stk. 2, i 
forordningen om Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde.

I henhold til Euratom-traktaten, artikel 203, høres Europa-Parlamentet kun og deltager derfor 
ikke i en almindelig lovgivningsprocedure.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Derfor bør forpligtelserne 
vedrørende nuklear sikkerhed, ikke-
spredning og nuklear sikkerhed samt 
målene om bæredygtig udvikling og 
Unionens samlede interesser spille en 
afgørende rolle i forbindelse med 
programmeringen af foranstaltninger i 

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om situationen i Hviderusland (2016/2934(RSP)), pkt. 
15, EUT C 224 af 27.6.2018, s. 135–139. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX:52016IP0456



AD\1169245DA.docx 5/17 PE627.713v04-00

DA

henhold til denne forordning.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Programmets sekundære mål bør 
omfatte finansiering af en retfærdig 
overgang for tidligere ansatte og 
lokalsamfund, der står over for 
arbejdsløshed som følge af nedlukning af 
usikre nukleare anlæg.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Fællesskabet bør i 
overensstemmelse med Euratomtraktatens 
kapitel 10 fortsætte sit tætte samarbejde 
med Det Internationale Atomenergiagentur 
(IAEA) om nuklear sikkerhed og nuklear 
sikkerhedskontrol til fremme af målene i 
afsnit II, kapitel 3 og 7.

(6) Fællesskabet bør i 
overensstemmelse med Euratomtraktatens 
kapitel 10 fortsætte sit tætte samarbejde 
med Det Internationale Atomenergiagentur 
(IAEA), NATO og medlemsstaternes 
nationale myndigheder om nuklear 
sikkerhed og nuklear sikkerhedskontrol til 
fremme af målene i afsnit II, kapitel 3 og 7. 
Instrumentet bør også fremme 
internationalt samarbejde på grundlag af 
konventioner om nuklear sikkerhed og 
forvaltning af radioaktivt affald.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette instrument bør sikre (7) Dette instrument bør sikre 
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foranstaltninger til støtte for disse mål og 
bygge videre på de foranstaltninger, der er 
tidligere har fået støtte i henhold til 
forordning (Euratom) nr. 237/201424 om 
nuklear sikkerhed og nuklear 
sikkerhedskontrol i tredjelande, navnlig i 
tiltrædende lande, kandidatlande og 
potentielle kandidater.

foranstaltninger til støtte for disse mål og 
bygge videre på de foranstaltninger, der 
tidligere har fået støtte i henhold til 
forordning (Euratom) nr. 237/201424 om 
nuklear sikkerhed, sikker håndtering af 
radioaktivt affald, sikker nedlukning af 
tidligere nukleare anlæg samt oprydning,
og nuklear sikkerhedskontrol i tredjelande, 
navnlig i tiltrædende lande, kandidatlande 
og potentielle kandidater samt i 
naboskabsområdet, jf. forordning 
[NDICI] ("naboskabsområdet"), samt 
partnerlande, der har associerings-, 
partnerskabs- og samarbejdsaftaler med 
Unionen.

__________________ __________________

24 Rådets forordning (Euratom) nr. 
237/2014 af 13. december 2013 om 
oprettelse af et instrument for samarbejde 
om sikkerhed på det nukleare område 
(EUT L 77 af 15.3.2014, s. 109).

24 Rådets forordning (Euratom) nr. 
237/2014 af 13. december 2013 om 
oprettelse af et instrument for samarbejde 
om sikkerhed på det nukleare område 
(EUT L 77 af 15.3.2014, s. 109).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Gennemførelsen af denne 
forordning bør baseres på en eventuel 
høring af medlemsstaternes relevante 
myndigheder og på en dialog med 
partnerlandene.

(8) Gennemførelsen af denne 
forordning bør baseres på en høring af
Unionens og medlemsstaternes relevante 
myndigheder og på en effektiv og 
resultatorienteret dialog med 
partnerlandene. Hvis en sådan dialog ikke 
imødekommer EU's bekymringer med 
hensyn til nuklear sikkerhed, bør den 
eksterne finansiering i henhold til denne 
forordning, [forordningen om 
instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde] og [forordning IPA III] 
midlertidigt suspenderes eller ikke tildeles. 
EU bør desuden være parat til at 
imødekomme medlemsstaternes legitime 
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bekymringer, og foranstaltninger for så 
vidt angår nuklear sikkerhed i forbindelse 
med opførelsen af nye kernekraftværker i 
navnlig tiltrædende lande, kandidatlande 
og potentielle kandidatlande samt i 
naboskabsområdet.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Som en del af dette instrument kan 
Unionen støtte tilsynsmyndighederne i 
forbindelse med stresstests baseret på 
gældende EU-ret inden for nuklear 
sikkerhed samt efterfølgende 
gennemførelsesforanstaltninger, navnlig 
med hensyn til opførelsen af nye 
kernekraftværker i tiltrædende lande, 
kandidatlande og potentielle 
kandidatlande, samt i naboskabsområdet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Resultaterne af fællesskabets 
foranstaltninger udadtil bør så vidt muligt, 
og når det er relevant, overvåges og 
vurderes ud fra forud fastsatte, 
gennemsigtige, landespecifikke og målbare 
indikatorer, der er tilpasset instrumentets 
specificiteter og mål, og gerne baseret på 
partnerlandets resultatramme.

(9) Resultaterne af fællesskabets 
foranstaltninger udadtil bør så vidt muligt, 
og når det er relevant, overvåges og 
vurderes ud fra forud fastsatte, 
gennemsigtige, landespecifikke og målbare 
indikatorer, der er tilpasset instrumentets 
specificiteter og mål, og gerne baseret på 
partnerlandets resultatramme. Unionen bør 
oprette og finansiere de nødvendige 
regelmæssige overvågningsmekanismer 
(f.eks. EU-eksperthold eller -missioner) til 
at overvåge gennemførelsen af 
anbefalinger vedrørende stresstests for 
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nye kernekraftværker, navnlig dem, der er 
under opførelse i det umiddelbare 
naboskabsområde.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Henvisninger i artikel 9 i Rådets 
afgørelse 2010/427/EU32 til EU-
instrumenter bør læses som henvisninger 
til denne forordning og til de 
forordninger, der henvises til heri.
Kommissionen bør sikre, at denne 
forordning gennemføres i 
overensstemmelse med den rolle, EU-
Udenrigstjenesten har i henhold til 
afgørelsen.

(18) Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik skal sikre den 
overordnede politiske koordinering af 
Unionens optræden udadtil og sikre, at 
den fremtræder som en helhed, er 
sammenhængende og effektiv, navnlig 
gennem denne forordning. EU-
Udenrigstjenesten bør bidrage til 
programmerings- og 
forvaltningscyklussen for denne 
forordning på grundlag af de politiske 
mål, der er fastsat i artikel 2.

_________________

32 Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. 
juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil skal tilrettelægges og 
fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Målet med denne forordning er at 
supplere de samarbejdsforanstaltninger på 
det nukleare område, som finansieres inden 
for rammerne af [forordningen om 
instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde], især for at fremme et højt 
nukleart sikkerhedsniveau, 
strålingsbeskyttelse og gennemførelse af 
effektiv sikkerhedskontrol med nukleart 

1. Målet med denne forordning er at 
supplere de samarbejdsforanstaltninger på 
det nukleare område, som finansieres inden 
for rammerne af [forordningen om 
instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde], især for at fremme et højt 
nukleart sikkerhedsniveau, 
strålingsbeskyttelse, standarder for 
gennemsigtighed samt gennemførelse af 
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materiale i tredjelande, idet der bygges på 
foranstaltningerne i fællesskabet, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning.

effektiv sikkerhedskontrol med nukleart 
materiale i tredjelande, idet der bygges på 
foranstaltningerne i fællesskabet, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning. Samarbejde, som er 
fastlagt af Unionen på området nuklear 
sikkerhed og sikkerhedskontrol i medfør 
af denne forordning, sigter ikke mod at 
fremme atomkraft og skal derfor ikke 
fortolkes som en foranstaltning til fremme 
af denne energikilde i tredjelande.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af en effektiv 
sikkerhedskultur på det nukleare område
og gennemførelse af de højeste standarder 
for nuklear sikkerhed og 
strålingsbeskyttelse og fortsat forbedring af 
den nukleare sikkerhed

a) fremme af en effektiv nuklear 
sikkerheds- og strålingsbeskyttelseskultur
og gennemførelse af de højeste standarder 
for nuklear sikkerhed og 
strålingsbeskyttelse og fortsat forbedring af 
den nukleare sikkerhed tidlig nedlukning, 
når det nukleare anlæg ikke kan 
opgraderes, så det fuldt ud opfylder de 
internationalt anerkendte standarder for 
nuklear sikkerhed 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ansvarlig og sikker forvaltning af 
brugt brændsel og radioaktivt affald, 
nedlukning af tidligere nukleare anlæg og 
installationer samt oprydning

b) ansvarlig og sikker forvaltning af 
radioaktivt affald, herunder brugt 
brændsel (dvs. forbehandling, behandling, 
forarbejdning, oplagring og deponering),
sikker nedlukning af tidligere nukleare 
anlæg og installationer samt oprydning
tillige med affaldslagre, der er knyttet til 
uranbrydning eller sunkne radioaktive 
genstande og materialer
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Begrundelse

Med bortfaldet af bilaget til den eksisterende INSC-forordning (EF) nr. 237/2014, hvor 
kriterierne og prioriteterne er beskrevet, er det nu vigtigt at udarbejde de mål, der er fastsat i 
artikel 2 i denne nye forordning. Dette ændringsforslag har til formål at genindsætte nogle 
bestemmelser, som var en del af Rådets eksisterende forordning (EF) nr. 237/2014 om 
oprettelse af et instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indførelse af effektive 
sikkerhedskontrolsystemer.

c) indførelse af effektive og 
gennemsigtige sikkerhedskontrolsystemer,
hvor de nationale myndigheder, der er 
ansvarlige for bekæmpelse af spredning, 
også er involveret, herunder finansiering 
af omfattende risiko- og 
sikkerhedsvurderinger ("stresstests") af 
kernekraftværker, gennemførelse af 
henstillinger fra sådanne stresstests 
baseret på gældende EU-ret og tilhørende 
overvågningsforanstaltninger, navnlig i 
tiltrædende lande, kandidatlande og 
potentielle kandidatlande samt i 
naboskabsområdet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) information af offentligheden om, 
hvordan programmet har forbedret den 
nukleare sikkerhed og med succes har 
afviklet tidligere nukleare anlæg.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringsrammen til gennemførelsen af 
denne forordning i perioden 2021–2027 er 
300 mio. EUR i løbende priser.

Finansieringsrammen til gennemførelsen af 
denne forordning i perioden 2021–2027 er 
350 mio. EUR i løbende priser.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den overordnede politiske ramme for 
denne forordnings gennemførelse udgøres 
af associeringsaftaler, partnerskabs- og 
samarbejdsaftaler, multilaterale aftale og 
andre aftaler, der fastlægger en juridisk 
bindende forbindelse med partnerlandene, 
samt Det Europæiske Råds konklusioner 
og Rådets konklusioner, 
topmødeerklæringer eller konklusioner fra 
møder på højt plan med partnerlande, 
meddelelser fra Kommissionen eller fælles 
meddelelser fra Kommissionen og 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Den overordnede politiske ramme for 
denne forordnings gennemførelse udgøres 
af associeringsaftaler, partnerskabs- og 
samarbejdsaftaler, multilaterale aftale og 
andre aftaler, der fastlægger en juridisk 
bindende forbindelse med partnerlandene, 
samt Det Europæiske Råds konklusioner 
og Rådets konklusioner, 
topmødeerklæringer eller konklusioner fra 
møder på højt plan med partnerlande, 
meddelelser fra Kommissionen eller fælles 
meddelelser fra Kommissionen og 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
og gældende EU-ret om nuklear 
sikkerhed.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De flerårige vejledende 
programmer tager sigte på at skabe en 
sammenhængende ramme for samarbejdet 
mellem fællesskabet og de pågældende 
tredjelande eller regioner, som stemmer 

2. De flerårige vejledende 
programmer tager sigte på at skabe en 
sammenhængende ramme for samarbejdet 
mellem fællesskabet og de pågældende 
tredjelande, regioner eller internationale 
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overens med det overordnede formål med 
fællesskabet og dets anvendelsesområde, 
mål, principper og politik og bygger på den 
politiske ramme, der er omhandlet i artikel 
5.

organisationer, som stemmer overens med 
det overordnede formål med fællesskabet 
og dets anvendelsesområde, mål, 
principper og politik og bygger på den 
politiske ramme, der er omhandlet i artikel 
5.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De flerårige vejledende 
programmer skal afspejle Fællesskabets 
mål og målsætninger i internationale 
organisationer som omhandlet i artikel 5 
med henblik på at udnytte programmets 
viden og erfaring inden for nuklear 
sikkerhed i relevante internationale 
organisationer.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) handlingsplaner, individuelle 
foranstaltninger og støtteforanstaltninger, 
til hvilke EU-finansieringen ikke overstiger 
10 mio. EUR

a) individuelle foranstaltninger og 
støtteforanstaltninger, til hvilke EU-
finansieringen ikke overstiger 10 mio. 
EUR

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udgifter til sikring af en retfærdig 
overgang for tidligere ansatte og 
lokalsamfund i forbindelse med 
nedlukningen af et nukleart anlæg.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle leveringer og materialer, der 
finansieres i henhold til denne forordning, 
kan have oprindelse i de lande, der er 
anført i stk. 1, og på de respektive 
betingelser, der er anført i samme stykke.

2. Alle leveringer og materialer, der 
finansieres i henhold til denne forordning, 
kan have oprindelse i de lande og på de 
respektive betingelser, der er anført i stk. 1 
og artikel 11a.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a

Støttebetingelser og suspension af 
bistanden

1. Unionens bistand i henhold til 
denne forordning er betinget af, at det 
pågældende partnerland overholder 
følgende:

a) de relevante internationale 
konventioner inden for rammerne af 
IAEA

b) konventionen om vurdering af 
virkningerne på miljøet på tværs af 
landegrænserne, vedtaget i Epsoo, 
Finland, den 25. januar 1991, og 
konventionen om adgang til oplysninger, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse 
på miljøområdet, udfærdiget i Århus, 
Danmark, den 25. juni 1998, med senere 
ændringer

c) traktaten om ikkespredning af 
kernevåben og tillægsprotokollerne hertil

d) forpligtelserne i henhold til 
partnerskabs- og associeringsaftalerne 
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med Unionen

e) forpligtelserne til gennemførelse af 
stresstest og dertil knyttede 
foranstaltninger.

2. Hvis betingelserne i stk. 1 ikke 
overholdes, tages Unionens finansielle 
bistand i henhold til denne forordning og 
[NDICI-forordningen] eller [IPA III-
forordningen] op til fornyet overvejelse, 
hvis det er relevant, og den kan begrænses 
eller suspenderes midlertidigt.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antallet af retsakter og 
retsforskrifter, der udarbejdes, indføres 
eller revideres og

a) retsakter og retsforskrifter, der 
udarbejdes, indføres eller revideres og

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) antallet af undersøgelser
vedrørende udformning, koncept og 
gennemførlighed med henblik på 
etablering af faciliteter i overensstemmelse 
med de højeste standarder for nuklear 
sikkerhed.

b) undersøgelser vedrørende 
udformning, koncept og gennemførlighed 
med henblik på etablering af faciliteter i 
overensstemmelse med de højeste 
standarder for nuklear sikkerhed.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) gennemførelse af foranstaltninger 
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til forbedring af nuklear sikkerhed og 
håndtering af radioaktivt affald på 
grundlag af de højeste 
sikkerhedsstandarder, herunder 
henstillinger fra internationale 
peerevalueringer.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) den grad, hvori offentligheden i 
partnerlandene er blevet underrettet om 
programmet.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning anvendes i 
overensstemmelse med afgørelse 
2010/427/EU.

Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
skal sikre den overordnede politiske 
koordinering af Unionens optræden 
udadtil og sikre, at den fremtræder som 
en helhed, er sammenhængende og 
effektiv, navnlig gennem denne 
forordning. EU-Udenrigstjenesten 
bidrager til programmerings- og 
forvaltningscyklussen for denne 
forordning på grundlag af de politiske 
mål, der er fastsat i artikel 2.
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