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BEKNOPTE MOTIVERING

Over het algemeen ondersteunt de rapporteur de doelstellingen van het voorstel voor een 
verordening van de Raad tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire 
veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag. Deze verordening voorziet in 
nieuwe acties en in het behoud van EU-maatregelen die op grond van het instrument voor 
samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid (2014-2020) worden gefinancierd. 

De EU moet een hoog niveau van nucleaire veiligheid blijven waarborgen in haar buurlanden 
en in de rest van de wereld, zoals zij dit ook doet in haar 28 lidstaten. De ongevallen in 
Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011) hebben wereldwijd gevolgen gehad voor de 
volksgezondheid en het openbaar beleid. Om deze reden moet de EU ernaar blijven streven 
om haar lange ervaring met het civiele gebruik van atoomenergie op dit gebied in te zetten en 
internationale inspanningen gericht op de eerbiediging van normen voor nucleaire veiligheid 
en hiermee samenhangende activiteiten ondersteunen.

Het voorstel van de Commissie is gericht op financiële bijstand en aanverwante maatregelen 
gericht op het bevorderen van effectieve nucleaire veiligheid en nucleaire beveiliging overal 
ter wereld, en in het bijzonder het bevorderen van een effectieve nucleaire veiligheidscultuur 
en de toepassing van de strengste normen inzake nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming, en het gestaag verbeteren van nucleaire veiligheid; een verantwoord en 
veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, en een verantwoorde en veilige 
ontmanteling en sanering van voormalige nucleaire terreinen en installaties; het waarborgen 
van efficiënte en effectieve veiligheidssystemen.

In het kader van het externe optreden van de EU, vormen verbintenissen op het gebied van de 
nucleaire beveiliging, non-proliferatie en nucleaire veiligheid, evenals doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling, en het algehele EU-belang, wezenlijke elementen die moeten worden 
meegewogen bij de vaststelling van de acties op grond van deze verordening, overeenkomstig 
de beginselen van het extern optreden van de Unie, zoals vastgesteld in artikel 3, lid 5, 
artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. 

Het instrument moet de belangen blijven verdedigen en rekening blijven houden met de 
behoeften en prioriteiten op het gebied van het extern beleid van de Unie op basis van haar 
partnerschapsovereenkomsten of internationale verbintenissen, met steun van de 
Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) en de G7-groep voor nucleaire 
veiligheid en beveiliging (NSSG). 

De rapporteur benadrukt de voortdurende strategische rol van de EDEO bij de programmering 
en de beheerscyclus in termen van coördinatie, samenhang en verenigbaarheid van deze 
maatregelen met andere EU-acties (bv. het huidige instrument dat bijdraagt aan stabiliteit en 
vrede en de toekomstige NDICI-verordening) in de geest en de letter van internationale 
overeenkomsten en verdragen, waarbij rekening wordt gehouden met internationale 
ontwikkelingen (bv. Iran-JCPOA) en waarbij de politieke dialoog en diplomatieke 
inspanningen van de EU ten opzichte van haar partners, en in het bijzonder haar 
onmiddellijke buurlanden, worden ondersteund. 

De rapporteur benadrukt de toegevoegde waarde van de EU ten opzichte van mogelijke acties 
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van individuele lidstaten, en de politieke winst die zij hierbij kan boeken.

Het is van cruciaal belang dat in het ontwerpadvies bovendien wordt voorgesteld om 
bepalingen toe te voegen om de EU-capaciteiten te ontwikkelen om een doeltreffende 
nucleaire veiligheidscultuur te bevorderen en de hoogste normen voor nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming toe te passen, in het bijzonder in de directe nabijheid van de EU. 
Controle en toezicht op nucleaire terreinen vanaf de aanleg ervan moeten worden 
gewaarborgd door mechanismen van de EU of andere internationale organen op dit gebied, 
zoals de IAEA. De amendementen zijn gericht op het vaststellen en financieren van 
maatregelen voor de uitvoering van de aanbevelingen van de stresstests van kerncentrales. 
Ook voorzien zij in de nodige toezichtsmechanismen voor nieuwe kerncentrales die in de 
directe nabijheid van de EU worden gebouwd. Verder moet conditionaliteit worden 
ingevoerd. Dat betekent dat in het algemeen EU-steun afhankelijk wordt gemaakt van het 
niveau van samenwerking en openheid op het gebied van nucleaire veiligheid door het land in 
kwestie. Als concreet voorbeeld kan de kerncentrale in Ostrovets, in Belarus, worden 
genoemd. Deze centrale zou onder een dergelijk mechanisme moeten komen te vallen1.

Ten aanzien van bovengenoemde voorstellen voor nieuwe gebieden waarop ondersteuning 
wordt geboden, stelt de rapporteur voor om het bedrag van het geplande budget te verhogen 
van 300 miljoen EUR tot 350 miljoen EUR.

De rapporteur brengt in herinnering dat de voorziening van de garantie voor extern optreden 
voor leningen aan derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 2, van de EINS-verordening 
wordt gefinancierd uit de EINS-verordening, maar onder regels valt zoals vastgesteld in de 
NDICI-verordening, artikel 26, lid 2.

Op grond van artikel 203 van het Euratom-verdrag wordt het EP uitsluitend geraadpleegd. De 
gewone wetgevingsprocedure wordt dan ook niet gevolgd.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en 
energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Dientengevolge moeten 
verbintenissen op het gebied van 
nucleaire beveiliging, non-proliferatie en 
nucleaire veiligheid, evenals 
doelstellingen voor duurzame 

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 24 november 2016 over de situatie in Belarus (2016/2934(RSP)), 
paragraaf 15; PB C 224 van 27.6.2018, blz. 135-139; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX%3A52016IP0456
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ontwikkeling, en het algehele EU-belang, 
als wezenlijke elementen worden 
meegewogen bij de vaststelling van de 
acties op grond van deze verordening.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Secundaire doelstellingen van het 
programma moeten onder meer bestaan 
uit de financiering van een rechtvaardige 
transitie voor voormalige werknemers en 
gemeenschappen die worden 
geconfronteerd met werkloosheid als 
gevolg van de buitengebruikstelling van 
onveilige nucleaire terreinen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Gemeenschap moet, 
overeenkomstig hoofdstuk 10 van het 
Euratom-Verdrag, nauw blijven 
samenwerken met de Internationale 
Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) op 
het gebied van nucleaire veiligheid en 
nucleaire veiligheidscontroles, ter 
bevordering van de doelstellingen van de 
hoofdstukken 3 en 7 van titel II.

(6) De Gemeenschap moet, 
overeenkomstig hoofdstuk 10 van het 
Euratom-Verdrag, nauw blijven 
samenwerken met de Internationale 
Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), de 
NAVO en de nationale instellingen van de 
lidstaten op het gebied van nucleaire 
veiligheid en nucleaire 
veiligheidscontroles, ter bevordering van 
de doelstellingen van de hoofdstukken 3 en 
7 van titel II. Het instrument moet ook de 
internationale samenwerking bevorderen 
op basis van overeenkomsten inzake 
nucleaire veiligheid en het beheer van 
radioactief afval.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Dit instrument moet voorzien in 
maatregelen ter ondersteuning van deze 
doelstellingen en voortbouwen op de 
maatregelen die voorheen werd gesteund 
uit hoofde van Verordening (Euratom) 
nr. 237/201424 betreffende nucleaire 
veiligheid en nucleaire veiligheidscontroles 
in derde landen, met name de toetredende 
landen, de kandidaat-lidstaten en de 
potentiële kandidaten.

(7) Dit instrument moet voorzien in 
maatregelen ter ondersteuning van deze 
doelstellingen en voortbouwen op de 
maatregelen die voorheen werden gesteund 
uit hoofde van Verordening (Euratom) nr.
237/201424 betreffende nucleaire 
veiligheid, veilig beheer van radioactief 
afval, veilige buitengebruikstelling en 
sanering van voormalige kerngerelateerde 
locaties en nucleaire veiligheidscontroles 
in derde landen, met name de toetredende 
landen, de kandidaat-lidstaten en de 
potentiële kandidaten, alsmede landen uit 
het nabuurschap in de zin van de [NDICI-
verordening] ("het nabuurschap"), en 
partnerlanden die een associatie-, 
partnerschap-of 
samenwerkingsovereenkomst met de Unie 
hebben.

__________________ __________________

24 Verordening (Euratom) nr. 237/2014 van 
de Raad van 13 maart 2013 tot vaststelling 
van een instrument voor samenwerking op 
het gebied van nucleaire veiligheid (PB L 
77 van 15.3.2014, blz. 109).

24 Verordening (Euratom) nr. 237/2014 van 
de Raad van 13 december 2013 tot 
vaststelling van een instrument voor 
samenwerking op het gebied van nucleaire 
veiligheid (PB L 77 van 15.3.2014, blz. 
109).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De uitvoering van deze verordening 
moet, in voorkomend geval, gebaseerd zijn 

(8) De uitvoering van deze verordening 
moet gebaseerd zijn op overleg met 
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op overleg met de relevante autoriteiten 
van de lidstaten, en op dialoog met de 
partnerlanden.

de relevante autoriteiten van de Unie en 
van de lidstaten, en op een doeltreffende 
en resultaatgerichte dialoog met de 
partnerlanden. Indien een dergelijke 
dialoog de bezorgdheid van de Unie over 
nucleaire veiligheid niet wegneemt, moet 
de externe financiering op grond van deze 
verordening, de [NDICI-verordening] of 
de [IPA III-verordening] tijdelijk worden 
opgeschort of mag deze niet worden 
verstrekt. De Unie moet bovendien 
voorbereid zijn om in te gaan op de 
legitieme bezorgdheden van de lidstaten 
wat de nucleaire veiligheid van nieuwe 
kerncentrales betreft, in het bijzonder 
kerncentrales die worden gebouwd in 
toetredende landen, kandidaat-lidstaten 
en potentiële kandidaten, evenals landen 
uit het nabuurschap.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Als onderdeel van dit instrument, 
kan de Unie regelgevende instanties op 
het gebied van kernenergie ondersteunen 
bij het uitvoeren van stresstests, op basis 
van het acquis van de Unie op het gebied 
van nucleaire veiligheid, evenals 
maatregelen voor de uitvoering van de 
aanbevelingen van stresstests, in het 
bijzonder in verband met kerncentrales 
die worden gebouwd in toetredende 
landen, kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaten, evenals landen uit het 
nabuurschap.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Indien mogelijk en relevant, moeten 
de resultaten van het externe optreden van 
de Gemeenschap worden gemonitord en 
geëvalueerd op basis van vooraf 
gedefinieerde, transparante, 
landenspecifieke en meetbare indicatoren, 
afgestemd op de kenmerken en 
doelstellingen van het instrument, bij 
voorkeur op basis van het resultatenkader 
van het partnerland.

(9) Indien mogelijk en relevant, moeten 
de resultaten van het externe optreden van 
de Gemeenschap worden gemonitord en 
geëvalueerd op basis van vooraf 
gedefinieerde, transparante, 
landenspecifieke en meetbare indicatoren, 
afgestemd op de kenmerken en 
doelstellingen van het instrument, bij 
voorkeur op basis van het resultatenkader 
van het partnerland. De Unie moet de 
nodige mechanismen voor regelmatig 
toezicht invoeren en financieren (bv. 
deskundigenteams of werkbezoeken van 
de Unie) om te controleren of de 
stresstest-aanbevelingen voor nieuwe 
kerncentrales worden uitgevoerd, met 
name wanneer deze in de directe 
nabijheid van de EU worden gebouwd.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De verwijzingen naar 
instrumenten van de Unie in artikel 9 van 
Besluit 2010/427/EU32 van de Raad 
moeten worden gelezen als verwijzingen 
naar de onderhavige verordening en naar
de daarin genoemde verordeningen. De 
Commissie moet erop toezien dat
onderhavige verordening wordt uitgevoerd 
overeenkomstig de rol van de EDEO zoals 
bepaald in het genoemde besluit.

(18) De hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid zorgt voor de algemene 
politieke coördinatie van het extern 
optreden van de Unie en waarborgt de 
eenheid, samenhang en doeltreffendheid 
ervan, met name door middel van de
onderhavige verordening. De EDEO moet 
bijdragen aan de programmering en de 
beheercyclus voor deze verordening, op 
basis van de in artikel 2 uiteengezette 
beleidsdoelstellingen.

_________________

32 Besluit 2010/427/EU van de Raad van 
26 juli 2010 tot vaststelling van de 
organisatie en werking van de Europese 
Dienst voor extern optreden (PB L 201 
van 3.8.2010, blz. 30).
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening heeft tot doel de 
in het kader van de [NDICI-verordening] 
gefinancierde activiteiten inzake nucleaire 
samenwerking aan te vullen, in het 
bijzonder om een hoog niveau van 
nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming, alsmede de 
toepassing van efficiënte en effectieve 
veiligheidscontroles voor nucleair 
materiaal in derde landen te bevorderen, 
voortbouwend op de activiteiten binnen de 
Gemeenschap en overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening.

1. Deze verordening heeft tot doel de 
in het kader van de [NDICI-verordening] 
gefinancierde activiteiten inzake nucleaire 
samenwerking aan te vullen, in het 
bijzonder om een hoog niveau van 
nucleaire veiligheid, stralingsbescherming 
en transparantienormen, alsmede de 
toepassing van efficiënte en effectieve 
veiligheidscontroles voor nucleair 
materiaal in derde landen te bevorderen, 
voortbouwend op de activiteiten binnen de 
Gemeenschap en overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening. Door de 
Unie uit hoofde van deze verordening 
verstrekte medewerking op het gebied van 
nucleaire veiligheid en 
veiligheidscontroles heeft niet ten doel het 
gebruik van kernenergie te bevorderen en 
mag derhalve niet worden geïnterpreteerd 
als een maatregel om het gebruik van die 
energiebron in derde landen aan te 
moedigen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het bevorderen van een effectieve 
nucleaire veiligheidscultuur en de 
toepassing van de strengste normen inzake 
nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming, en het gestaag 
verbeteren van nucleaire veiligheid;

a) het bevorderen van een effectieve 
nucleaire veiligheids- en 
stralingsbeschermingscultuur en de 
toepassing van de strengste normen inzake 
nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming, en het gestaag 
verbeteren van nucleaire veiligheid; de 
vroege sluiting van nucleaire installaties 
wanneer deze niet kunnen worden 
gemoderniseerd om volledig te voldoen 
aan internationaal aanvaarde nucleaire 
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veiligheidsnormen;

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een verantwoord en veilig beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval en een verantwoorde en veilige 
ontmanteling en sanering van voormalige 
nucleaire terreinen en installaties;

b) een verantwoord en veilig beheer 
van radioactief afval, waaronder 
verbruikte splijtstof (d.w.z. 
voorbehandeling, behandeling, 
verwerking, opslag en afvoer), en een 
verantwoorde en veilige ontmanteling en 
sanering van voormalige nucleaire 
terreinen en installaties, evenals oudere 
terreinen waar uranium werd gewonnen 
of waar zich gezonken radioactieve 
voorwerpen en materialen bevinden;

Motivering

Aangezien de bijlage van de bestaande Verordening 237/2014 van de Raad waarin de criteria 
en prioriteiten werden beschreven wordt geschrapt, is het van belang om de doelstellingen die 
worden vastgesteld in artikel 2 van deze nieuwe verordening uit te werken. Dit amendement is 
slechts bedoeld voor de invoeging van enkele bepalingen die onderdeel uitmaakten van de 
bestaande Verordening 237/2014 van de Raad.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het waarborgen van efficiënte en 
effectieve veiligheidssystemen.

c) het waarborgen van efficiënte, 
effectieve en transparante
veiligheidssystemen, waarbij ook de 
nationale autoriteiten voor de bestrijding 
van proliferatie betrokken zijn, met 
inbegrip van de financiering van 
alomvattende risico- en 
veiligheidsbeoordelingen ("stresstests") 
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van kerncentrales, de uitvoering van 
aanbevelingen die voortvloeien uit 
dergelijke stresstests, op basis van het 
Unie-acquis, en hiermee samenhangende 
toezichtsmaatregelen, in het bijzonder in 
toetredende landen, kandidaat-lidstaten 
en potentiële kandidaten, evenals landen 
uit het nabuurschap.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het meedelen aan het publiek hoe 
het programma de nucleaire veiligheid 
heeft verbeterd en heeft geleid tot de 
succesvolle buitengebruikstelling van 
voormalige nucleaire terreinen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beschikbare financiële middelen voor 
de uitvoering van deze verordening voor de 
periode 2021-2027 bedragen 300 miljoen 
EUR in lopende prijzen.

De beschikbare financiële middelen voor 
de uitvoering van deze verordening voor de 
periode 2021-2027 bedragen 350 miljoen 
EUR in lopende prijzen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De associatieovereenkomsten, 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten, 
multilaterale overeenkomsten en andere 
overeenkomsten die een juridisch bindende 

De associatieovereenkomsten, 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten, 
multilaterale overeenkomsten en andere 
overeenkomsten die een juridisch bindende 
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relatie met de partnerlanden vaststellen, 
alsmede conclusies van de Europese Raad, 
conclusies van de Raad en verklaringen 
van topontmoetingen of conclusies van 
bijeenkomsten op hoog niveau met 
partnerlanden, mededelingen van de 
Commissie of de gezamenlijke 
mededelingen van de Commissie en de 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
vormen het algemene beleidskader voor de 
uitvoering van deze verordening.

relatie met de partnerlanden vaststellen, 
alsmede conclusies van de Europese Raad, 
conclusies van de Raad en verklaringen 
van topontmoetingen of conclusies van 
bijeenkomsten op hoog niveau met 
partnerlanden, mededelingen van de 
Commissie of de gezamenlijke 
mededelingen van de Commissie en de 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en 
het acquis van de Unie in verband met 
nucleaire veiligheid vormen het algemene 
beleidskader voor de uitvoering van deze 
verordening.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De meerjarige indicatieve 
programma’s hebben tot doel een 
samenhangend kader te scheppen voor de 
samenwerking tussen de Gemeenschap en 
de betrokken derde landen of regio's, dat in 
overeenstemming is met het 
overkoepelende doel en toepassingsgebied, 
de doelstellingen, de beginselen en het 
beleid van de Gemeenschap en gebaseerd 
is op het in artikel 5 bedoelde beleidskader.

2. De meerjarige indicatieve 
programma’s hebben tot doel een 
samenhangend kader te scheppen voor de 
samenwerking tussen de Gemeenschap en 
de betrokken derde landen, regio's of 
internationale organisaties, dat in 
overeenstemming is met het 
overkoepelende doel en toepassingsgebied, 
de doelstellingen, de beginselen en het 
beleid van de Gemeenschap en gebaseerd 
is op het in artikel 5 bedoelde beleidskader.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De meerjarige indicatieve 
programma's vormen een afspiegeling 
van de doelen en doelstellingen van de 
Gemeenschap in internationale 
organisaties, zoals bedoeld in artikel 5, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
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kennis en ervaring van het programma op 
het gebied van nucleaire veiligheid in de 
betreffende internationale organisaties.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) actieplannen, individuele 
maatregelen en ondersteunende 
maatregelen, waarvoor de EU-financiering 
10 miljoen EUR niet overschrijdt;

a) individuele maatregelen en 
ondersteunende maatregelen, waarvoor de 
EU-financiering 10 miljoen EUR niet 
overschrijdt;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) uitgaven in verband met de 
waarborging van een rechtvaardige 
transitie voor voormalige werknemers en 
gemeenschappen bij de 
buitengebruikstelling van een nucleair 
terrein.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle in het kader van deze 
verordening gefinancierde leveringen en 
materialen kunnen van oorsprong zijn uit 
de in lid 1 beschreven landen en moeten 
voldoen aan de in dat lid vermelde 
voorwaarden.

2. Alle in het kader van deze 
verordening gefinancierde leveringen en 
materialen kunnen van oorsprong zijn uit 
de in lid 1 en in artikel 11 bis beschreven 
landen en moeten voldoen aan de in dat lid 
vermelde voorwaarden.



PE627.713v04-00 14/18 AD\1169245NL.docx

NL

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis

Conditionaliteit en opschorting van de 
bijstand

1. De bijstand van de Unie uit hoofde 
van deze verordening wordt afhankelijk 
gesteld van de naleving door het 
betrokken partnerland van:

a) de relevante internationale 
verdragen in het kader van de IAEA,

b) het Verdrag inzake 
milieueffectrapportage in 
grensoverschrijdend verband, 
aangenomen in Epsoo, Finland, op 
25 januari 1991, en het Verdrag 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden, 
aangenomen in Aarhus, Denemarken, op 
25 juni 1998, en de latere wijzigingen 
daarvan,

c) het Verdrag inzake de niet-
verspreiding van kernwapens en de 
aanvullende protocollen daarbij,

d) de verbintenissen in het kader van 
de partnerschaps- en 
associatieovereenkomsten met de Unie,

e) de toezeggingen met betrekking tot 
de uitvoering van stresstests en 
gerelateerde maatregelen.

2. Indien de in lid 1 vermelde 
voorwaarden niet worden nageleefd, 
wordt de financiële bijstand van de Unie 
uit hoofde van deze verordening, en [de 
NDICI-verordening] of [Verordening IPA 
III], indien van toepassing, opnieuw 
bekeken en kan deze worden beperkt of 
tijdelijk worden opgeschort.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het aantal opgestelde, aangenomen 
en/of herziene wettelijke en 
regelgevingshandelingen; en

a) opgestelde, aangenomen en/of 
herziene wettelijke en 
regelgevingshandelingen; en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aantal ontwerp-, plannings- of 
haalbaarheidsstudies voor de oprichting 
van structuren die aan de hoogste normen 
op het gebied van nucleaire veiligheid 
voldoen.

b) ontwerp-, plannings- of 
haalbaarheidsstudies voor de oprichting 
van structuren die aan de hoogste normen 
op het gebied van nucleaire veiligheid 
voldoen;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter verbetering van de 
nucleaire veiligheid en het beheer van 
radioactief afval op basis van de hoogste 
veiligheidsnormen, met inbegrip van 
aanbevelingen in het kader van 
internationale collegiale toetsing.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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b ter) de mate waarin het publiek in de 
partnerlanden is geïnformeerd over het 
programma.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing 
overeenkomstig Besluit 2010/427/EU.

De hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid zorgt voor de algemene 
politieke coördinatie van het extern 
optreden van de Unie en waarborgt de 
eenheid, samenhang en doeltreffendheid 
ervan, met name door middel van de 
onderhavige verordening. De EDEO 
draagt bij aan de programmering en de 
beheercyclus voor deze verordening, op 
basis van de in artikel 2 uiteengezette 
beleidsdoelstellingen.
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