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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejsze rozporządzenie stanowi część pakietu „Horyzont 2020” przedstawionego przez 
Komisję w listopadzie 2011 r. Celem pakietu jest ustanowienie programu ramowego w 
zakresie badań naukowych i innowacji na okres 2014-2020.

Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych i innowacji ma szczególne 
znaczenie dla konkurencyjności Unii. Celem jest dostosowanie UE do zmieniającego się 
świata poprzez realizowanie polityki, która daje jej przodującą pozycję w dziedzinie 
technologii, tworząc tym samym miejsca pracy i pobudzając gospodarkę.

Przedmiotowe rozporządzenie Rady ustanawia tę część pakietu „Horyzont 2020”, która ma 
zastosowanie do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Podstawą prawną tego 
rozporządzenia jest art. 7 traktatu Euratom. Artykuł ten stanowi, że programy badawcze 
Euratom opracowuje się co pięć lat, dlatego część pakietu „Horyzont 2020” odnosząca się do 
Euratom ma zastosowanie tylko do okresu 2014-2018.

Art. 7 nie daje Parlamentowi żadnej roli w ustanawianiu programów badawczych Euratom. 
Jednakże w piśmie z dnia 6 stycznia 2012 r. Rada postanowiła skonsultować się z 
Parlamentem w sprawie tego rozporządzenia. W imieniu Parlamentu komisja pragnie 
podziękować Radzie za sprostowanie tego przeoczenia w traktatach i za włączenie 
Parlamentu w tę procedurę.

Zainteresowanie Komisji Prawnej rozporządzeniem ogranicza się w głównej mierze do 
kwestii etycznych, jako że jej uprawnienia obejmują kwestie etyczne związane z nowymi 
technologiami.

Z energią jądrową wiąże się cały szereg kwestii etycznych dotyczących głównie 
bezpieczeństwa energii atomowej i składowania.

W tym kontekście komisja chciałaby pogratulować Komisji Europejskiej projektu programu, 
w którym przywiązuje się znaczną wagę do poprawy bezpieczeństwa jądrowego.

Komisja chciałaby także zwrócić uwagę na art. 10 projektu rozporządzenia, w którym 
podporządkowuje się finansowane działania badawcze zasadom etycznym. Wśród nich 
naczelna zasada głosi oczywiście, że badania finansowane przez UE muszą skupiać się 
wyłącznie na cywilnych zastosowaniach nauki jądrowej.

W związku z tym Komisja Prawna zwraca się do Parlamentu o zatwierdzenie projektu 
rozporządzenia, zwłaszcza że we wniosku stwierdza się jasno, iż każde państwo członkowskie 
zachowa swobodę decydowania o korzystaniu z energii jądrowej.

******

Komisja Prawna zaleca Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, zatwierdzenie wniosku Komisji.
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