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RÖVID INDOKOLÁS

E rendelet a Bizottság által 2011 novemberében ismertetett „Horizont 2020” csomag részét 
képezi. A csomag célja a 2014–2020-as időszakra szóló kutatási és innovációs keretprogram 
létrehozása.

Az Európai Unió kutatási és innovációs politikája különös jelentőséggel bír az Unió 
versenyképessége szempontjából. A cél az, hogy az EU alkalmazkodjon a változó világhoz, 
olyan kutatási politikát folytatva, amely a technológia élvonalába emeli az Uniót, és ezáltal 
munkahelyeket teremt és élénkíti a gazdaságot.

A szóban forgó tanácsi rendelet a „Horizont 2020” csomag Európai Atomenergia-közösségre 
alkalmazandó részét rögzíti. E rendelet jogalapja az Euratom-Szerződés 7. cikke. A cikk 
értelmében az Euratom kutatási programjait ötévente határozzák meg; ez az oka annak, hogy 
a „Horizont 2020” csomag Euratomra vonatkozó része csupán a 2014–2018-as időszakra 
alkalmazandó.

A 7. cikk nem ad semmilyen szerepet a Parlamentnek az Euratom kutatási programjainak 
meghatározása terén. A Tanács azonban 2012. január 6-i levelében úgy határozott, hogy 
konzultál a Parlamenttel a szóban forgó rendeletre vonatkozóan. A Parlament részéről a 
bizottság köszönetet kíván mondani a Tanácsnak, amiért az pótolja a Szerződések ezzel 
kapcsolatos mulasztását, és bevonja a Parlamentet a folyamatba.

A Jogi Bizottság érdekeltsége e rendelet vonatkozásában nagyrészt az etikai kérdésekre 
korlátozódik, tekintettel arra, hogy a bizottság felelősségi körébe tartoznak az új 
technológiákkal kapcsolatos etikai kérdések.

A nukleáris energia egy sor etikai kérdést vet fel, amelyek többnyire az atomenergia 
biztonságosságát és az ártalmatlanítás problémakörét érintik.

Ezzel összefüggésben a bizottság gratulál a Bizottságnak a program tervezetéhez, amely nagy 
jelentőséget tulajdonít a nukleáris biztonság javításának.

A bizottság emellett fel kívánja hívni a figyelmet a rendelettervezet 10. cikkére, amely a 
finanszírozott kutatási tevékenységeket etikai alapelveknek rendeli alá. A legfőbb ilyen etikai 
elv természetesen az, hogy az uniós finanszírozású kutatás kizárólag a nukleáris tudomány 
polgári alkalmazására összpontosulhat.

A Jogi Bizottság ezért felhívja a Parlamentet, hogy hagyja jóvá a rendelettervezetet, különös 
tekintettel arra, hogy a javaslat egyértelművé teszi, hogy minden tagállam továbbra is 
szabadon dönthet arról, hasznosítja-e a nukleáris energiát, vagy sem.

******

A Jogi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.
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