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KORT BEGRUNDELSE

Denne forordning er en del af Horisont 2020-pakken, som Kommissionen fremlagde i 
november 2011. Formålet med pakken er at etablere rammeprogrammet for forskning og 
innovation for perioden 2014-2020.

Den Europæiske Unions forsknings- og innovationspolitik er af særlig betydning for 
Unionens konkurrenceevne. Målet er for EU at tilpasse sig en verden i forandring ved at føre 
en forskningspolitik, der bringer den på forkant med teknologien og dermed skaber 
arbejdspladser og sætter skub i økonomien.

Denne forordning fra Rådet fastslår, hvilken del af Horisont 2020-pakken, der gælder for Det 
Europæiske Atomenergifællesskab. Retsgrundlaget for denne forordning er Euratomtraktatens 
artikel 7. Denne artikel fastslår, at der skal udarbejdes Euratom-forskningsprogrammer hvert 
femte år, hvilket er grunden til, at Euratom-delen af Horisont 2020-pakken kun gælder for 
perioden 2014-2018.

Artikel 7 giver ikke mulighed for, at Parlamentet kan deltage i udformningen af Euratom-
forskningsprogrammerne. Men ved skrivelse af 6. januar 2012 besluttede Rådet imidlertid at 
høre Parlamentet om denne forordning. På vegne af Europa-Parlamentet vil udvalget gerne 
takke Rådet for at korrigere denne udeladelse i traktaterne og inddrage Parlamentet i 
processen.

Udvalget om Retlige Anliggenders interesse i denne forordning er stort set begrænset til etiske 
spørgsmål, da dets ansvar omfatter etiske spørgsmål i forbindelse med nye teknologier.

Atomkraft rejser en lang række etiske spørgsmål, som i vid udstrækning handler om 
sikkerheden ved atomkraft og spørgsmålet om bortskaffelse.

I denne forbindelse vil udvalget gerne lykønske Kommissionen med programudkastet, som 
lægger stor vægt på at forbedre den nukleare sikkerhed.

Udvalget vil også henlede opmærksomheden på artikel 10 i forslaget til forordning, hvori det 
bestemmes, at finansierede forskningsaktiviteter skal overholde visse etiske principper. Det 
vigtigste af disse etiske principper er naturligvis, at fokus i den EU-finansierede forskning 
udelukkende skal være på atomvidenskab til civile anvendelsesformål.

Retsudvalget opfordrer derfor Parlamentet til at godkende forslaget til forordning, især da 
forslaget gør det klart, at det står hver medlemsstat frit for at beslutte, om den vil gøre brug af 
atomkraft eller ej.

******

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.
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