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ĪSS PAMATOJUMS

Šī regula ir daļa no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” dokumentu kopuma, ko Komisija 
iesniedza 2011. gada novembrī. Tās mērķis ir izveidot Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam.

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas politika ir īpaši svarīga Savienības 
konkurētspējas nodrošināšanā. Mērķis ir veicināt Eiropas Savienības piemērošanos mainīgajai 
pasaulei, īstenojot pētniecības politiku, kas tehnoloģiju ziņā to izvirzītu priekšgalā, līdz ar to 
veidojot jaunas darba vietas un veicinot ekonomiku.

Ar šo Padomes regulu tiek izveidota daļa no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” dokumentu 
kopuma, kas piemērojama Eiropas Atomenerģijas kopienā. Šīs regulas juridiskais pamats ir 
Euratom līguma 7. pants. Šis pants paredz, ka Euratom pētniecības programma jāveido ik pēc 
pieciem gadiem, un tieši tādēļ Euratom daļa pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” dokumentu 
kopumā attiecas tikai uz 2014.–2018. gadu.

Minētā līguma 7. pants neparedz Parlamenta līdzdalību Euratom pētniecības programmu 
veidošanā. Tomēr 2012. gada 6. janvāra vēstulē Padome nolēma par šo regulu apspriesties ar 
Parlamentu. Parlamenta vārdā komiteja vēlas pateikties Padomei par šā sadarbības trūkuma 
labošanu līgumos un Parlamenta iesaistīšanu darba procesā.

Juridiskās komitejas līdzdalība šās regulas izstrādāšanā ietver tikai ētiskos jautājumus, jo tā ir 
atbildīga par šiem jautājumiem attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām.

Kodolenerģija izvirza virkni ētiska rakstura jautājumu, kas lielākoties saistās ar atomenerģijas 
drošību un radioaktīvo atkritumu apglabāšanu.

Šajā sakarībā komiteja vēlas apsveikt Komisiju ar programmas projektu, kam ir liela nozīme 
kodoldrošības uzlabošanā.

Komiteja vēlas pievērst uzmanību arī regulas projekta 10. pantam, kas paredz ētikas principu 
ievērošanu, veicot finansētas pētniecības darbības. Galvenais no šiem ētikas principiem, 
protams, ir tas, ka Eiropas Savienības finansētajām pētniecības darbībām jākoncentrējas tikai 
uz kodolzinātnes civilo pielietojumu.

Tālab komiteja aicina Parlamentu apstiprināt regulas projektu jo īpaši tādēļ, ka priekšlikums 
skaidri norāda, ka ikviena dalībvalsts brīvi lemj par atomelektrostaciju izmantošanu vai 
neizmantošanu.

******

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju nākt klajā ar priekšlikumu apstiprināt Padomes projektu.
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