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LÜHISELGITUS

Käesolev määrus kuulub 2011. aasta novembris Euroopa Komisjoni poolt esitatud 
raamprogrammi „Horisont 2020” õigusaktide paketti. Paketi eesmärk on kehtestada 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2014–2020.

Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni poliitika on liidu konkurentsivõimele olulise 
tähtsusega. ELi eesmärk on kohaneda muutuva maailmaga, püüdes jõuda teaduspoliitikas 
tasemele, mis seab ELi tehnoloogias juhtpositsioonile ning loob seeläbi töökohti ja elavdab 
majandust.

Käesoleva nõukogu määrusega kehtestatakse see raamprogrammi „Horisont 2020” osa, mis 
käsitleb Euroopa Aatomienergiaühendust. Määruse õiguslik alus on Euratomi asutamislepingu 
artikkel 7. Artiklis sätestatakse Euratomi teadusprogrammide koostamine iga viie aasta tagant, 
mille tõttu raamprogrammi „Horisont 2020” Euratomi programmi osa kehtib ainult aastateks 
2014–2018.

Artikli 7 kohaselt ei ole parlament kaasatud Euratomi teadusprogrammide koostamisse. 6. 
jaanuari 2012. aasta kirjaga otsustas nõukogu siiski parlamendiga käesoleva määruse teemal 
konsulteerida. Komisjon soovib parlamendi nimel tänada nõukogu asutamislepingutes esineva 
puuduse kõrvaldamise ja parlamendi protsessi kaasamise eest.

Õiguskomisjoni huvi antud määruse vastu piirdub suures osas eetikaküsimustega, kuna 
komisjon vastutab uute tehnoloogiatega seotud eetikaküsimuste eest.

Tuumaenergia valdkond tõstatab terve rea uusi eetikaküsimusi, mis on põhiliselt seotud 
aatomienergia turvalisuse ja lõppladustamisega.

Parlamendikomisjon soovib sellega seoses tunnustada Euroopa Komisjoni programmi eelnõu 
puhul, milles on tuumaohutusele suurt tähelepanu pööratud.

Parlamendikomisjon juhib tähelepanu ka määruse eelnõu artiklile 10, mis käsitleb 
rahastatavate teadustegevuste allutamist eetikapõhimõtetele. Kõige tähtsam nendest 
eetikapõhimõtetest on muidugi see, et ELi rahastatavates teadusuuringutes tuleb keskenduda 
ainult tuumateaduse tsiviilrakendustele.

Õiguskomisjon kutsub Euroopa Parlamenti üles võtma vastu määruse eelnõu, arvestades 
eelkõige seda, et ettepanekus on selgelt välja toodud, et igal liikmesriigil on õigus otsustada, 
kas ta kasutab tuumaenergiat või mitte.

******

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil teha 
ettepanek kiita komisjoni ettepanek heaks.
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