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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Dan ir-Regolament huwa parti mill-pakkett Orizzont 2020 ippreżentat mill-Kummissjoni 
f'Novembru 2011. L-għan tal-pakkett hu li jistabbilixxi l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020.

Il-politika ta’ riċerka u innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija ta’ importanza partikolari għall-
kompetittività tal-Unjoni. L-għan hu li l-UE tadatta ruħha għad-dinja li qed tinbidel billi 
ssegwi politika ta’ riċerka li tpoġġiha fuq quddiem nett fit-teknoloġija, u b’hekk jinħolqu l-
impjiegi u tingħata spinta lill-ekonomija.

Ir-Regolament tal-Kunsill jistabbilixxi dik il-parti tal-pakkett Orizzont 2020 li tapplika għall-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika. Il-bażi legali għal dan ir-regolament hija l-
Artikolu 7 tat-Trattat Euratom. Dak l-Artikolu jipprovdi li l-programmi ta' riċerka tal-Euratom 
għandhom jitfasslu kull ħames snin, u huwa għalhekk li l-parti Euratom tal-pakkett Orizzont 
2020 tapplika biss għall-perjodu 2014-2018.

L-Artikolu 7 ma jagħti l-ebda lok lill-Parlament fl-istabbiliment tal-programmi ta' riċerka tal-
Euratom. Madankollu, b'ittra tas-6 ta' Jannar 2012, il-Kunsill iddeċieda li jikkonsulta lill-
Parlament dwar dan ir-regolament. F'isem il-Parlament, il-kumitat jixtieq jirringrazzja lill-
Kunsill talli kkoreġa din l-ommissjoni fit-Trattati u talli involva lill-Parlament fil-proċess.

L-interess tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali f'dan ir-regolament huwa ristrett fil-biċċa l-kbira 
għal kwestjonijiet etiċi, peress li r-responsabilità tiegħu tinkludi kwestjonijiet etiċi relatati 
mat-teknoloġiji ġodda.

L-enerġija nukleari tqajjem serje sħiħa ta' kwestjonijiet etiċi, li fil-parti l-kbira huma relatati 
mas-sikurezza tal-enerġija atomika u mal-kwestjoni tar-rimi.

F'dan il-kuntest, il-kumitat jixtieq jifraħ lill-Kummissjoni għall-abbozz ta' programm, li jagħti 
importanza konsiderevoli lit-titjib tas-sikurezza nukleari.

Il-kumitat jixtieq ukoll jiġbed l-attenzjoni għall-Artikolu 10 tal-abbozz ta' regolament, li 
jissottometti l-attivitajiet ta' riċerka ffinanzjata għal prinċipji etiċi. L-iktar prinċipju etiku 
importanti fost dawn huwa, mingħajr dubju, dak li l-iffokar tar-riċerka ffinanzjata mill-UE 
għandu jkun biss fuq l-applikazzjoni ċivili tax-xjenza nukleari.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għalhekk jistieden lill-Parlament japprova l-abbozz ta' 
regolament, partikolarment peress li l-proposta tagħmilha ċara li kull Stat Membru għandu 
jibqa’ liberu li jiddeċiedi jekk jagħmilx użu mill-enerġija nukleari jew le.

******

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi l-approvazzjoni tal-proposta tal-
Kummissjoni.
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