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LYHYET PERUSTELUT

Tämä asetus on osa Horisontti 2020 -pakettia, jonka komissio esitteli marraskuussa 2011.
Paketin tavoite on ottaa käyttöön tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosiksi 2014–
2020.

Unionin tutkimus- ja innovointipolitiikka on erityisen tärkeää sen kilpailukyvylle. Tavoitteena 
on, että EU sopeutuu muuttuvaan maailmaan harjoittamalla tutkimuspolitiikkaa, joka asettaa 
sen teknologisen kehityksen kärkeen ja luo samalla työpaikkoja ja vauhdittaa taloutta.

Tällä neuvoston asetuksella otetaan käyttöön Horisontti 2020 -paketin Euroopan 
atomienergiayhteisöä käsittelevä osa. Asetuksen oikeudellisena perustana on Euratomin 
perustamissopimuksen 7 artikla. Artiklassa säädetään, että Euratomin tutkimusohjelmat 
laaditaan joka viides vuosi, joten Horisontti 2020 -paketin Euratomia käsittelevä osa kattaa 
ainoastaan vuodet 2014–2018.

Parlamentille ei anneta 7 artiklassa mahdollisuutta vaikuttaa Euratomin tutkimusohjelmiin. 
Neuvosto päätti kuitenkin 6. tammikuuta 2012 päivätyllä kirjeellään kuulla parlamenttia tästä 
asetuksesta. Parlamentin puolesta valiokunta haluaa kiittää neuvostoa tämän sopimuksessa 
olleen puutteen korjaamisesta ja parlamentin ottamisesta mukaan päätöksentekoon.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan kiinnostus tähän asetukseen rajoittuu pitkälti eettisiin 
asioihin, sillä uusiin teknologioihin liittyvät eettiset kysymykset kuuluvat sen 
vastuualueeseen.

Ydinenergiaan liittyy useita eettisiä kysymyksiä, jotka koskevat ennen kaikkea ydinenergian 
turvallisuutta ja ydinjätteen käsittelyä.

Valiokunta haluaa onnitella komissiota ohjelmaluonnoksesta, jossa painotetaan erityisesti 
ydinturvallisuuden parantamisen tärkeyttä.

Valiokunta haluaa myös nostaa esille asetusluonnoksen 10 artiklan, jonka mukaan rahoituksen 
myöntäminen tutkimustoiminnalle edellyttää, että toiminnassa noudatetaan eettisiä 
periaatteita. Tärkein näistä eettisistä periaatteista on tietenkin se, että EU:n rahoittaman 
tutkimuksen on keskityttävä ainoastaan ydintutkimuksen siviilisovelluksiin.

Niinpä oikeudellisten asioiden valiokunta kehottaa parlamenttia hyväksymään 
asetusluonnoksen, erityisesti koska ehdotuksessa ilmaistaan selvästi, että kukin jäsenvaltio on 
yhä vapaa päättämään itse ydinvoiman käytöstä.

******

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.
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