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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

O κανονισμός αυτός αποτελεί τμήμα της νομοθετικής δέσμης «Ορίζοντας 2020» που 
υποβλήθηκε από την Επιτροπή το Νοέμβριο του 2011. Ο σκοπός της εν λόγω δέσμης είναι να 
θεσπίσει ένα πρόγραμμα πλαίσιο όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 
2014-2020.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Ο σκοπός είναι να 
προσαρμοστεί η ΕΕ σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο ακολουθώντας μία πολιτική έρευνας η 
οποία θα της δώσει ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας, θα δημιουργήσει με αυτό τον 
τρόπο θέσεις απασχόλησης και θα αναθερμάνει την οικονομία.

Ο εν λόγω κανονισμός του Συμβουλίου θεσπίζει εκείνο το τμήμα της νομοθετικής δέσμης 
«Ορίζοντας 2020» που αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργείας. Η νομική 
βάση του παρόντος κανονισμού είναι το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ. Το εν λόγω άρθρο 
προβλέπει ότι τα προγράμματα έρευνας της Ευρατόμ καθορίζονται κάθε πέντε έτη, και για το 
λόγο αυτό το τμήμα της δέσμης «Ορίζοντας 2020» που αφορά την Ευρατόμ ισχύει μόνο για 
την περίοδο 2014-2018.

Το άρθρο 7 δεν αναφέρεται στο Κοινοβούλιο κατά τη θέσπιση των προγραμμάτων ερευνών 
της Ευρατόμ. Ωστόσο, με επιστολή της 6ης Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο αποφάσισε να 
ζητήσει τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου για τον εν λόγω κανονισμό. Εξ ονόματος του 
Κοινοβουλίου, η επιτροπή επιθυμεί να ευχαριστήσει το Συμβούλιο για την διόρθωση της εν 
λόγω παράλειψης των Συνθηκών και για την εξασφάλιση της συμμετοχής του Κοινοβουλίου 
στη διαδικασία.

Το ενδιαφέρον της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στον εν λόγω κανονισμό περιορίζεται 
κυρίως σε δεοντολογικής τάξεως προβλήματα, διότι στην αρμοδιότητά της υπάγονται 
ζητήματα δεοντολογίας που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες.

Η πυρηνική ενέργεια θέτει μία σειρά από δεοντολογικά προβλήματα, τα οποία σε μεγάλο 
βαθμό σχετίζονται με την ασφάλεια της ατομικής ενέργειας και το θέμα της διάθεσης των 
αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή επιθυμεί να συγχαρεί την Επιτροπή για το σχέδιο 
προγράμματος, το οποίο δίδει ιδιαίτερη σημασία στην βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας.

Η επιτροπή επιθυμεί επίσης να επιστήσει την προσοχή στο άρθρο 10 του σχεδίου 
κανονισμού, το οποίο προβλέπει ότι οι χρηματοδοτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές δεοντολογίας. Η πλέον σημαντική από τις εν λόγω 
αρχές συνίσταται ασφαλώς στο ότι οι έρευνες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να εστιάζονται αποκλειστικά σε εφαρμογές 
μη στρατιωτικού χαρακτήρα.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί ως εκ τούτου το Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο 
κανονισμού δεδομένου ότι η πρόταση διευκρινίζει ότι κάθε κράτος μέλος παραμένει 
ελεύθερο να αποφασίσει εάν θα χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια.
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Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.
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