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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder i princip målen i förslaget till rådets förordning om inrättande av ett 
europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på 
Euratomfördraget. En sådan förordning innebär nya insatser och kontinuitet i de EU-åtgärder 
som finansieras genom instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete (2014–2020).

EU måste se till att kärnsäkerhetsnivån är fortsatt hög i dess grannskap och runtom i världen, 
på samma sätt som i de 28 medlemsstaterna. Olyckorna i Tjernobyl (1986) och Fukushima 
(2011) har fått globala konsekvenser för folkhälsan och politiken, och därför bör EU fortsätta 
att sträva efter att använda sin långa erfarenhet av kärnkraft för civilt bruk på detta område 
och stödja internationella ansträngningar för respekt för kärnsäkerhetsnormer och relaterad 
verksamhet.

Kommissionens förslag inriktas på ekonomiskt stöd och närliggande åtgärder för främjande 
av en effektiv kärnsäkerhet och ett effektivt nukleärt fysiskt skydd i hela världen, i synnerhet 
främjandet av en verkningsfull kärnsäkerhetskultur, genomförande av de striktaste normerna 
i fråga om kärnsäkerhet och strålskydd, liksom kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten; 
ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, avveckling av 
befintliga kärntekniska anläggningar och sanering av tidigare kärntekniska 
förläggningsplatser; inrättande av effektiva och säkra skyddssystem.

När det gäller EU:s yttre åtgärder, åtaganden som rör nukleärt fysiskt skydd, icke-spridning 
och kärnsäkerhet, mål för hållbar utveckling samt EU:s övergripande intressen bör dessa ha 
en central betydelse för vägledningen för programplaneringen av åtgärderna enligt denna 
förordning, som understöds av principerna för unionens yttre åtgärder som fastställs 
i artiklarna 3.5, 8 och 21 i fördraget om Europeiska unionen. 

Instrumentet bör fortsätta att inriktas på EU:s utrikespolitiska intressen, behov och 
prioriteringar som grundar sig på dess partnerskapsavtal eller internationella åtaganden, vilka 
stöds av Internationella atomenergiorganet och G7:s grupp för kärnsäkerhet och fysiskt skydd. 

Föredraganden betonar Europeiska utrikestjänstens fortsatt strategiska roll 
i programplaneringen och förvaltningscykeln när det gäller samordning, samstämmighet och 
åtgärders överensstämmelse med andra EU-insatser (t.ex. inom ramen för det nuvarande 
instrumentet som bidrar till stabilitet och fred eller den framtida förordningen om inrättande 
av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete) 
enligt andan och ordalydelsen i internationella konventioner och avtal, liksom vikten av 
en flexibel reaktion på internationell utveckling (t.ex. den gemensamma övergripande 
handlingsplanen för Iran) och underlättande av EU:s politiska dialog och inflytande på 
partner, särskilt i länder i EU:s omedelbara närhet. 

Föredraganden understryker EU:s mervärde i jämförelse med eventuella åtgärder från 
enskilda medlemsstaters sida och det politiska inflytande som det kan medföra.

Det är också mycket viktigt att förslaget till yttrande innehåller förslag på att lägga till 
bestämmelser som skulle utveckla EU:s resurser för att främja en verkningsfull 
kärnsäkerhetskultur och genomföra de striktaste normerna i fråga om kärnsäkerhet och 
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strålskydd, särskilt i EU:s omedelbara grannskap. Övervakning och kontroll av kärntekniska 
anläggningar från deras uppförande måste säkerställas genom EU-mekanismer eller andra 
internationella organ som är behöriga på detta område, såsom Internationella 
atomenergiorganet. Syftet med ändringsförslagen är att fastställa och finansiera åtgärder för 
genomförandet av rekommendationerna för stresstester av kärnkraftverk samt tillhandahålla 
relevanta övervakningsmekanismer för de kärnkraftverk som är under uppförande 
i EU:s omedelbara grannskap. Dessutom bör villkor införas som innebär att EU:s totala stöd 
till landet i fråga är beroende av landets samarbete och öppenhet på kärnsäkerhetsområdet. 
Kärnkraftverket i Astravjets i Vitryssland, som är ett konkret exempel på detta, bör omfattas 
av en sådan mekanism1.

Mot bakgrund av ovanstående nya förslag på stödområden föreslår föredraganden att den 
planerade budgeten utökas från 300 miljoner euro till 350 miljoner euro.

Föredraganden påminner om att de avsättningar till garantin för yttre åtgärder för lån till 
tredjeländer som avses i artikel 10.2 i denna förordning (förordningen om inrättande av 
ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet) ska finansieras genom denna förordning, men 
omfattas av reglerna i artikel 26.2 i förordningen om inrättande av instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete.

Enligt artikel 203 i Euratomfördraget ska Europaparlamentet endast höras, och därför 
föreligger inte något ordinarie lagstiftningsförfarande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Därför bör åtaganden som rör 
nukleärt fysiskt skydd, icke-spridning och 
kärnsäkerhet samt mål för hållbar 
utveckling och EU:s övergripande 
intressen ha en central vägledande roll 
vid programplaneringen av åtgärderna 
enligt denna förordning.

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 24 november 2016 om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)), 
punkt 15, EUT C 224, 27.6.2018, s. 135–139. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX:52016IP0456
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Programmets sekundära mål bör 
omfatta finansiering av en rättvis 
omställning för tidigare anställda och för 
lokalsamhällen som drabbas av 
arbetslöshet till följd av avvecklingen av 
osäkra kärntekniska anläggningar.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Euratom bör fortsätta sitt nära 
samarbete, i enlighet med kapitel 10 i 
Euratomfördraget, med Internationella 
atomenergiorganet (IAEA) kring 
kärnsäkerhet och kärnämneskontroll, för att 
främja de mål som anges i avdelning II 
kapitel 3 och 7 i Euratomfördraget.

(6) Euratom bör fortsätta sitt nära 
samarbete, i enlighet med kapitel 10 i 
Euratomfördraget, med Internationella 
atomenergiorganet (IAEA), Nato och 
medlemsstaternas nationella myndigheter
kring kärnsäkerhet och kärnämneskontroll, 
för att främja de mål som anges i avdelning 
II kapitel 3 och 7 i Euratomfördraget. 
Instrumentet bör även främja 
internationellt samarbete baserat på 
konventioner om kärnsäkerhet och 
hantering av radioaktivt avfall.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta instrument bör innehålla 
åtgärder för att stödja dessa mål och bygga 
vidare på de åtgärder som tidigare fått stöd 
genom förordning (Euratom) nr 237/201424

och som rör kärnsäkerhet och 
kärnämneskontroll i tredjeländer, särskilt 

(7) Detta instrument bör innehålla 
åtgärder för att stödja dessa mål och bygga 
vidare på de åtgärder som tidigare fått stöd 
genom förordning (Euratom) nr 237/201424

och som rör kärnsäkerhet, säker hantering 
av radioaktivt avfall, säker avveckling och 
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anslutande länder, kandidatländer och 
potentiella kandidater.

sanering av tidigare kärntekniska 
förläggningsplatser och 
kärnämneskontroll i tredjeländer, särskilt 
anslutande länder, kandidatländer och 
potentiella kandidater, samt i 
grannskapsområdet enligt vad som avses i 
[förordningen om instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete] (nedan 
kallat grannskapsområdet) och i 
partnerländer som har associerings-, 
partnerskaps- och samarbetsavtal med 
unionen.

__________________ __________________

24 Rådets förordning (EG) nr 237/2014 av 
den 13 december 2013 om inrättande av ett 
instrument för kärnsäkerhetssamarbete 
(EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).

24 Rådets förordning (EG) nr 237/2014 av 
den 13 december 2013 om inrättande av ett 
instrument för kärnsäkerhetssamarbete 
(EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör bygga på samråd, i 
förekommande fall, med de berörda 
nationella myndigheterna i 
medlemsstaterna, och dialog med 
partnerländerna.

(8) Genomförandet av denna 
förordning bör bygga på samråd med de 
berörda nationella myndigheterna i 
unionen och medlemsstaterna, och på en 
effektiv och resultatinriktad dialog med 
partnerländerna. Om en sådan dialog inte 
lyckas skingra unionens farhågor om 
kärnsäkerheten bör det externa stödet 
enligt denna förordning, [förordningen 
om inrättande av instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete] och 
[förordningen om inrättande av ett 
instrument för stöd inför anslutningen] 
ställas in tillfälligt eller inte beviljas. 
Unionen bör dessutom vara redo att 
bemöta medlemsstaternas legitima 
farhågor om kärnsäkerheten i nya 
kärnkraftverk, särskilt de som byggs i 
anslutande länder, kandidatländer och 
potentiella kandidater samt i 
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grannskapsområdet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Som en del av detta instrument 
skulle unionen kunna stödja 
kärnsäkerhetsmyndigheterna i samband 
med stresstester på grundval av unionens 
regelverk om kärnsäkerhet och 
efterföljande genomförandeåtgärder, 
särskilt när det gäller kärnkraftverk som 
byggs i anslutande länder, kandidatländer 
och potentiella kandidater samt i 
grannskapsområdet.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) När det är möjligt och lämpligt bör 
resultaten av Euratoms yttre åtgärder 
övervakas och bedömas på grundval av på 
förhand fastställda, transparenta, 
landsspecifika och mätbara indikatorer som 
är anpassade till instrumentets särdrag och 
mål och helst på grundval av partnerlandets 
resultatram.

(9) När det är möjligt och lämpligt bör 
resultaten av Euratoms yttre åtgärder 
övervakas och bedömas på grundval av på 
förhand fastställda, transparenta, 
landsspecifika och mätbara indikatorer som 
är anpassade till instrumentets särdrag och 
mål och helst på grundval av partnerlandets
resultatram. Unionen bör upprätta och 
finansiera nödvändiga mekanismer för 
regelbunden övervakning (t.ex. unionens 
expertgrupper eller expertuppdrag) för att 
kontrollera genomförandet av 
rekommendationerna om stresstester för 
nya kärnkraftverk, särskilt de som byggs i 
det omedelbara grannskapsområdet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
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Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Hänvisningarna till 
unionsinstrument i artikel 9 i rådets 
beslut 2010/427/EU32, bör läsas som 
hänvisningar till den här förordningen 
och till de förordningar som avses i denna 
förordning. Kommissionen bör säkerställa 
att denna förordning genomförs i enlighet 
med den roll som Europeiska 
utrikestjänsten har i enlighet med det 
beslutet.

(18) Unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik bör 
garantera den övergripande politiska 
samordningen av unionens yttre åtgärder 
och säkerställa deras enhetlighet, 
samstämmighet och effektivitet, särskilt 
genom denna förordning. Europeiska 
utrikestjänsten bör bidra till 
programplanerings- och 
förvaltningscykeln för denna förordning 
på grundval av de politiska målen i 
artikel 2.

_________________

32 Rådets beslut 2010/427/EU av den 
26 juli 2010 om hur den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder ska 
organiseras och arbeta (EUT L 201, 
3.8.2010, s. 30).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Målet för denna förordning är att 
komplettera det kärntekniska samarbete 
som finansieras genom [förordningen om 
inrättande av instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete], särskilt att 
främja en hög kärnsäkerhetsnivå, 
strålskydd och tillämpningen av en effektiv 
och ändamålsenlig säkerhetskontroll av 
kärnmaterial i tredjeländer, genom att 
bygga vidare på verksamheten inom 
Euratom, i överensstämmelse med 
bestämmelserna i denna förordning.

1. Målet för denna förordning är att 
komplettera det kärntekniska samarbete 
som finansieras genom [förordningen om 
inrättande av instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete], särskilt att 
främja en hög kärnsäkerhetsnivå, 
strålskydd, öppenhetsstandarder samt
tillämpningen av en effektiv och 
ändamålsenlig säkerhetskontroll av 
kärnmaterial i tredjeländer, genom att 
bygga vidare på verksamheten inom 
Euratom, i överensstämmelse med 
bestämmelserna i denna förordning. 
Unionens samarbete på området 
kärnsäkerhet och kärnämneskontroll i 
enlighet med denna förordning ska inte 
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syfta till att främja kärnenergi och ska 
därför inte tolkas som en åtgärd för att 
främja denna energikälla i tredjeländer.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främjande av en verkningsfull 
kärnsäkerhetskultur och genomförande av 
de striktaste normerna i fråga om 
kärnsäkerhet och strålskydd, liksom 
kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten.

(a) Främjande av en verkningsfull 
kärnsäkerhets- och strålskyddskultur och 
genomförande av de striktaste normerna i 
fråga om kärnsäkerhet och strålskydd, 
liksom kontinuerlig förbättring av 
kärnsäkerheten; förtida stängning när en 
kärnteknisk anläggning eller 
förläggningsplats inte kan uppgraderas 
för att fullt ut motsvara internationellt 
accepterade kärnsäkerhetsnormer.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ansvarsfull och säker hantering av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
avveckling av befintliga kärntekniska 
anläggningar och sanering av tidigare 
kärntekniska förläggningsplatser.

(b) Ansvarsfull och säker hantering av 
radioaktivt avfall, däribland använt 
kärnbränsle (d.v.s. förbehandling, 
behandling, bearbetning, lagring och 
slutförvaring), samt säker avveckling av 
befintliga kärntekniska anläggningar och 
säker sanering av tidigare kärntekniska 
förläggningsplatser samt tidigare platser 
för uranbrytning eller radioaktiva föremål 
och material som sänkts.

Motivering

Om man stryker bilagan till rådets gällande förordning (EG) nr 237/2014 om inrättande av 
ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete, vars kriterier och prioriteringar är detaljerade, är 
det i nuläget viktigt att man fastställer målen i artikel 2 i den nya förordningen. Denna 
ändring syftar bara till att återinföra några bestämmelser som ingick i rådets gällande 
förordning (EG) nr 237/2014.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Inrättande av effektiva och säkra 
skyddssystem.

(c) inrättande av effektiva, säkra och 
öppna skyddssystem i vilka även 
nationella myndigheter med ansvar för att 
motverka spridning medverkar, däribland 
finansiering av omfattande risk- och 
säkerhetsbedömningar (”stresstester”) av 
kärnkraftverk, genomförande av 
rekommendationer från sådana 
stresstester på grundval av unionens 
regelverk och relaterade 
övervakningsåtgärder, särskilt i 
anslutande länder, kandidatländer och 
potentiella kandidater samt i 
grannskapsområdet.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Information till allmänheten om 
hur programmet har förbättrat 
kärnsäkerheten och framgångsrikt 
bidragit till avveckling av tidigare 
kärntekniska förläggningsplatser.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsramen för genomförandet av 
denna förordning för perioden 2021–2027 
ska vara 300 miljoner EUR i löpande 

Finansieringsramen för genomförandet av 
denna förordning för perioden 2021–2027 
ska vara 350 miljoner EUR i löpande 
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priser. priser.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den övergripande politiska ramen för 
genomförandet av denna förordning ska 
utgöras av associeringsavtalen, 
partnerskaps- och samarbetsavtalen, de 
multilaterala avtalen och andra avtal om 
upprättande av en rättsligt bindande 
förbindelse med partnerländerna, samt 
Europeiska rådets slutsatser och rådets 
slutsatser, uttalanden och slutsatser från 
toppmöten eller högnivåmöten med 
partnerländerna, kommissionens 
meddelanden eller gemensamma 
meddelanden från kommissionen och 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik.

Den övergripande politiska ramen för 
genomförandet av denna förordning ska 
utgöras av associeringsavtalen, 
partnerskaps- och samarbetsavtalen, de 
multilaterala avtalen och andra avtal om 
upprättande av en rättsligt bindande 
förbindelse med partnerländerna, samt 
Europeiska rådets slutsatser och rådets 
slutsatser, uttalanden och slutsatser från 
toppmöten eller högnivåmöten med 
partnerländerna, kommissionens 
meddelanden eller gemensamma 
meddelanden från kommissionen och 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik samt unionens 
regelverk om kärnsäkerhet.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De fleråriga vägledande 
programmen ska syfta till att tillhandahålla 
en enhetlig ram för samarbetet mellan 
Euratom och de berörda tredjeländerna 
eller regionerna, vilken är förenlig med 
Euratoms allmänna syfte och 
tillämpningsområde, mål, principer och 
policy och grundar sig på den politiska ram 
som avses i artikel 5.

2. De fleråriga vägledande 
programmen ska syfta till att tillhandahålla 
en enhetlig ram för samarbetet mellan 
Euratom och de berörda tredjeländerna,
regionerna eller internationella 
organisationerna, vilken är förenlig med 
Euratoms allmänna syfte och 
tillämpningsområde, mål, principer och 
policy och grundar sig på den politiska ram 
som avses i artikel 5.

Ändringsförslag 17
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De fleråriga vägledande 
programmen ska spegla Euratoms mål i 
internationella organisationer i enlighet 
med artikel 5 och dra nytta av de 
kärnsäkerhetsrelaterade kunskaperna och 
erfarenheterna från programmet i 
relevanta internationella organisationer.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) handlingsplaner, enskilda åtgärder 
och stödåtgärder för vilka det ekonomiska 
biståndet från unionen inte överstiger 10 
miljoner EUR,

(a) enskilda åtgärder och stödåtgärder 
för vilka det ekonomiska biståndet från 
unionen inte överstiger 10 miljoner EUR,

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Utgifter för att säkerställa en 
rättvis omställning för tidigare anställda
och för samhällen vid avvecklingen av en 
kärnteknisk anläggning.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla varor och all materiel som 
finansieras genom denna förordning kan 

2. Alla varor och all materiel som 
finansieras genom denna förordning kan 
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härröra från de länder och under de 
relevanta villkor som anges i punkt 1.

härröra från de länder och under de 
relevanta villkor som anges i punkt 1 och i 
artikel 11a.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a

Villkor för och inställelse av stöd

1. Unionens stöd enligt denna 
förordning ska villkoras av att det berörda 
partnerlandet respekterar följande:

(a) Relevanta internationella IAEA-
konventioner.

(b) Konventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett 
gränsöverskridande sammanhang, 
antagen i Esbo i Finland den 25 januari 
1991, och konventionen om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor, utfärdad i Aarhus 
i Danmark den 25 juni 1998, samt deras 
efterföljande ändringar.

(c) Fördraget om förhindrande av 
spridning av kärnvapen och tillhörande 
tilläggsprotokoll.

(d) Åtagandena enligt partnerskaps-
och associeringsavtalen med unionen.

(e) Åtagandena om att genomföra 
stresstester och relaterade åtgärder.

2. Om villkoren i punkt 1 inte 
respekteras ska unionens ekonomiska 
stöd enligt denna förordning och 
[förordningen om inrättande av 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete] eller [förordningen om 
inrättande av ett instrument för stöd inför 
anslutningen], i tillämpliga fall, omprövas 
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och kan komma att begränsas eller 
tillfälligt ställas in.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Antalet rättsakter och 
regleringsakter som utarbetats, lagts fram 
eller setts över.

(a) Rättsakter och regleringsakter som 
utarbetats, lagts fram eller setts över.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Antalet projekterings-, koncepts-
eller genomförbarhetsstudier för 
konstruktion av anläggningar som följer de 
striktaste normerna för kärnsäkerhet.

(b) Projekterings-, koncepts- eller 
genomförbarhetsstudier för konstruktion av 
anläggningar som följer de striktaste 
normerna för kärnsäkerhet.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Genomförandet av åtgärder för att 
förbättra kärnsäkerheten och hanteringen 
av radioaktivt avfall på grundval av 
högsta säkerhetsnormer, däribland 
rekommendationer från en internationell 
sakkunnigbedömning.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led bb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) I vilken utsträckning allmänheten 
i partnerländerna har informerats om 
programmet.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas i 
överensstämmelse med beslut 
2010/427/EU.

Unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik ska garantera 
den övergripande politiska samordningen 
av unionens yttre åtgärder och säkerställa 
deras enhetlighet, samstämmighet och 
effektivitet, särskilt genom denna 
förordning. Europeiska utrikestjänsten 
ska bidra till programplanerings- och 
förvaltningscykeln för denna förordning 
på grundval av de politiska målen i 
artikel 2.
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