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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis reglamentas yra 2011 m. lapkričio mėn. Komisijos pateikto programos 
„Horizontas 2020“dokumentų rinkinio dalis. Dokumentų rinkiniu siekiama sukurti 2014–
2020 m. laikotarpio bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą.

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų politika yra ypač svarbi Sąjungos 
konkurencingumui. ES tikslas – prisitaikyti prie kintančio pasaulio vykdant mokslinių tyrimų 
politiką, kuri padės jai tapti technologinės pažangos lydere. Tai sudarys sąlygas kurti darbo 
vietas ir skatins ekonomikos augimą.

Šiuo Tarybos reglamentu sukuriama programos „Horizontas 2020“ dokumentų rinkinio dalis, 
kuri taikoma Europos atominės energijos bendrijai. Teisinis šio reglamento pagrindas –
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 7 straipsnis. Tame straipsnyje 
numatoma, kad Euratomo mokslinių tyrimų programa sudaroma kas penkeri metai, todėl 
programos „Horizontas 2020“ dokumentų rinkinio Euratomo dalis taikoma tik 2014–2018 m. 
laikotarpiu.

7 straipsnyje nenumatyta Parlamento galimybės kurti Euratomo mokslinių tyrimų programų. 
Tačiau 2012 m. sausio 6 d. laišku Taryba nusprendė konsultuotis su Parlamentu šio 
reglamento klausimais. Komitetas Parlamento vardu norėtų padėkoti Tarybai už sutartyse 
buvusių trūkumų pataisymą ir už Parlamento įtraukimą į procesą.

Teisės reikalų komitetas atsakingas už etikos klausimus, susijusius su naujomis 
technologijomis, todėl jo domėjimasis šiuo reglamentu iš esmės apsiriboja etikos klausimais.

Branduolinės energetikos srityje kyla daugybė etikos klausimų, kurie daugiausia susiję su 
atominės energetikos sauga ir su branduolinių atliekų šalinimo klausimu.

Atsižvelgdamas į tai, komitetas norėtų pasveikinti Komisiją pateikus programos projektą, 
kuris yra ypač svarbus gerinant branduolinę saugą.

Taip pat komitetas norėtų atkreipti dėmesį į reglamento projekto 10 straipsnį, kuriame 
nurodoma, kad finansuojama mokslinių tyrimų veikla turi atitikti etikos principus. Žinoma, 
svarbiausias iš šių etikos principų yra tas, kad atliekant ES finansuojamus mokslinius tyrimus 
pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas tik branduolinės srities mokslo pasiekimų taikymui 
civiliniais tikslais.

Todėl Teisės reikalų komitetas prašo, kad Parlamentas patvirtintų reglamento projektą be 
pakeitimų, ypač dėl to, kad pasiūlyme aiškiai nurodyta, jog kiekviena valstybė narė turi teisę 
nuspręsti, ar naudoti branduolinę energiją, ar ne.

******

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
siūlyti pritarti Komisijos pasiūlymui.
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