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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Toto nařízení je součástí balíčku doplňujícího program Horizont 2020, který Komise 
předložila v listopadu 2011. Cílem balíčku je vytvořit rámcový program pro výzkum 
a inovace na období 2014–2020.

Politika Evropské unie zaměřená na výzkum a inovace má obzvláště velký význam pro 
konkurenceschopnost Unie. Jejím cílem je, aby se EU přizpůsobovala měnícímu se světu 
prováděním politiky v oblasti výzkumu, která jí zajistí místo v čele technologického rozvoje, 
čímž se vytvoří pracovní příležitosti a posílí ekonomika.

Toto nařízení Rady tvoří část balíčku doplňujícího program Horizont 2020, která se týká 
Evropského společenství pro atomovou energii. Právním základem tohoto nařízení je článek 7 
Smlouvy o Euratomu. Podle tohoto článku mají být výzkumné programy Euratomu 
připravovány každých pět let, a proto se daná část programu Horizont 2020 týkající se 
Euratomu vztahuje pouze na období 2014–2018.

Článek 7 nepřisuzuje Parlamentu žádnou úlohu při vytváření výzkumných programů 
Euratomu. Dopisem ze dne 6. ledna 2012 však Rada přijala rozhodnutí, že ve věci tohoto 
nařízení bude s Parlamentem konzultovat. Výbor by chtěl jménem Parlamentu poděkovat 
Radě za to, že napravila toto opomenutí, k němuž došlo ve Smlouvách, a Parlament do 
postupu zapojila.

Zájem Výboru pro právní záležitosti na tomto nařízení je převážně omezen pouze na etické 
otázky, neboť do jeho působnosti patří etické otázky spojené s novými technologiemi.

Jaderná energie vzbuzuje celou řadu etických otázek, které se týkají hlavně bezpečnosti 
atomové energie a problematiky jaderného odpadu.

V této souvislosti by výbor rád vyjádřil Komisi uznání za to, že připravila návrh programu, 
který klade velký důraz na zlepšení jaderné bezpečnosti.

Výbor by také rád upozornil na článek 10 návrhu nařízení, který váže financované výzkumné 
činnosti na etické zásady. Nejdůležitější z těchto etických zásad je samozřejmě ta, že výzkum 
financovaný EU musí být zaměřen pouze na civilní uplatnění oblasti jaderné vědy.

Výbor pro právní záležitosti proto Parlament žádá, aby návrh nařízení schválil, a to zejména 
proto, že z návrhu jednoznačně vyplývá, že každý členský stát bude svobodně i nadále 
rozhodovat o tom, zda bude využívat jadernou energii, či nikoli.

******

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.
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