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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящият регламент е част от представения през ноември 2011 г. от Комисията пакет 
„Хоризонт 2020“. Целта на пакета е да установи рамковата програма за научни 
изследвания и иновации за периода 2014-2020 г.

Политиката на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите е 
от особено значение за конкурентоспособността на Съюза. Целта е ЕС да се адаптира 
към променящия се свят като следва политика в областта на изследванията, която да го 
постави на челно място по отношение на технологията, като това ще създаде работни 
места и ще засили икономиката.

Регламентът на Съвета установява частта от пакета „Хоризонт 2020“, която се прилага 
по отношение на Европейската общност за атомна енергия. Правното основание за 
настоящия регламент е член 7 от Договора за Евратом. Посоченият член предвижда 
програмите на Евратом да се съставят на всеки пет години, поради което частта, 
отнасяща се за Евратом в пакета „Хоризонт 2020“ се прилага само за периода 2014-2018 
г.

Член 7 не предоставя никаква роля на Парламента при съставянето на програмите за 
изследвания на Евратом. Все пак с писмо от 6 януари 2012 г. Съветът реши да се 
консултира с Парламента относно настоящия регламент. Комисията би искала, от 
името на Парламента, да благодари на Съвета за това, че поправи посочения пропуск в 
Договорите и приобщи Парламента към процеса.

Интересът на комисията по правни въпроси по настоящия регламент е стриктно 
ограничен до етични въпроси, като отговорността му включва етични въпроси, 
свързани с новите технологии.

Атомната енергия повдига цяла серия етични въпроси, които в голяма степен засягат 
безопасността на атомната енергия и проблема със съхраняването.

В този контекст комисията би искала да поздрави Комисията във връзка с 
проектопрограмата, която отделя голямо внимание на подобряването на атомната 
безопасност.

Комисията би искала също да обърне внимание на член 10 от предложението за 
регламент, който обвързва финансирането на изследователските дейности с етични 
принципи. Най-важният от тези етични принципи, разбира се, е подчертаването, че 
финансираните от ЕС изследвания трябва да бъдат единствено за гражданското 
приложение на атомната наука.

Следователно комисията по правни въпроси призовава Парламента да одобри 
предложението за регламент, още повече като се има предвид, че предложението ясно 
посочва, че всяка държава членка запазва правото си да реши дали да използва атомна 
енергия или не.
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Комисията по правни въпроси приканва водещата комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика да предложи одобряването на предложението на Комисията.
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