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BEKNOPTE MOTIVERING

Deze verordening maakt deel uit van het Horizon 2020-pakket dat door de Commissie in 
november 2011 werd gepresenteerd. De doelstelling van dit pakket is de vaststelling van het 
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020.

Het onderzoeks- en innovatiebeleid van de Europese Unie is van bijzonder belang voor het 
concurrentievermogen van de Unie. Beoogd wordt de EU aan de veranderende wereld aan te 
passen door een onderzoeksbeleid te realiseren dat de EU op technologisch gebied een 
toonaangevende rol kan laten spelen en dat nieuwe banen en economische groei kan 
scheppen. 

Met deze Raadsverordening wordt het gedeelte van het Horizon 2020-pakket vastgesteld dat 
betrekking heeft op de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De rechtsgrondslag voor 
deze verordening wordt gevormd door artikel 7 van het Euratom-Verdrag. In dat artikel wordt 
bepaald dat iedere vijf jaar Euratom-onderzoeksprogramma's moeten worden vastgesteld. Het 
gedeelte van het Horizon 2020-pakket dat gaat over Euratom heeft dan ook uitsluitend 
betrekking op de periode 2014-2018.

Artikel 7 kent bij de vaststelling van Euratom-onderzoeksprogramma's geen rol toe aan het 
Parlement. De Raad heeft echter bij brief van 6 januari 2012 meegedeeld het Parlement inzake 
deze verordening wel te willen raadplegen. Namens het Parlement wil de Commissie 
juridische zaken de Raad bedanken dat hij besloten heeft deze omissie in de Verdragen te 
corrigeren en het Parlement bij deze procedure te betrekken.

Deze verordening is voor de Commissie juridische zaken voornamelijk van belang wat betreft 
de ethische aspecten, aangezien haar bevoegdheid zich uitstrekt tot ethische kwesties in 
verband met nieuwe technologieën.

De kwestie kernenergie werpt een aantal ethische vraagstukken op, voornamelijk met 
betrekking tot veiligheid en kernafval.

De commissie wil in dit verband de Commissie complimenteren met haar 
ontwerpprogramma, waarin veel aandacht wordt besteed aan de verbetering van nucleaire 
veiligheid.

De commissie wijst verder op artikel 10 van het voorstel voor een verordening, waarin wordt 
bepaald dat ondersteunde onderzoeksactiviteiten in overeenstemming dienen te zijn met 
ethische beginselen. Het belangrijkst is daarbij natuurlijk het ethische beginsel dat door de EU 
te financieren onderzoeksactiviteiten uitsluitend gericht mogen zijn op civiele toepassingen.

De Commissie juridische zaken dringt er bij het Parlement dan ook op aan het voorstel voor 
een verordening goed te keuren, met name aangezien uit het voorstel blijkt dat het iedere 
lidstaat vrij blijft staan te beslissen al dan niet gebruik te maken van kernenergie.

******

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
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onderzoek en energie voor te stellen het voorstel van de Commissie goed te keuren.
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Bij de eindstemming aanwezige leden Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-
Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar 
Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-
Behrendt, József Szájer

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Jacek Włosowicz


