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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul face parte din pachetul Orizont 2020 prezentat de către Comisie în noiembrie 
2011. Scopul pachetului este de a institui Programul-cadru pentru cercetare şi inovare pentru 
perioada 2014-2020.

Politica Uniunii Europene în domeniul cercetării şi inovării este de o importanţă deosebită 
pentru competitivitatea Uniunii. Scopul este ca UE să se adapteze la lumea în schimbare prin 
adoptarea unei politici privind cercetarea care să o plaseze în avangardă în domeniul 
tehnologiei, creând astfel locuri de muncă şi stimulând economia.

Prezentul regulament al Consiliului instituie acea parte din pachetul Orizont 2020 aplicabilă 
Comunităţii Europene a Energiei Atomice. Temeiul juridic al regulamentului este articolul 7 
din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice. Articolul respectiv 
prevede că programele de cercetare ale Euratom se elaborează o dată la cinci ani, iar din acest 
motiv partea privind Euratom din pachetul Orizont 2020 se aplică doar pentru perioada 2014-
2018.

Articolul 7 nu prevede participarea Parlamentului la instituirea programelor de cercetare ale 
Euratom. Cu toate acestea, prin scrisoarea din 6 ianuarie 2012, Consiliul a hotărât să consulte 
Parlamentul cu privire la acest regulament. În numele Parlamentului, Comisia JURI ar dori să 
mulţumească Consiliului pentru corectarea acestei omisiuni din tratate şi pentru implicarea 
Parlamentului în proces.

Interesul Comisiei pentru afaceri juridice faţă de prezentul regulament se limitează, în mare 
măsură, la probleme de etică, întrucât în responsabilitatea sa intră aspectele etice referitoare la 
noile tehnologii.

Energia nucleară ridică o întreagă serie de chestiuni de etică legate în mare măsură de 
siguranţa energiei atomice şi de problema eliminării.

În acest context, Comisia JURI ar dori să felicite Comisia pentru proiectul de program, care 
acordă o importanţă deosebită îmbunătăţirii securităţii nucleare.

Comisia pentru afaceri juridice ar dori, de asemenea, să atragă atenţia asupra articolului 10 
din proiectul de regulament, care supune activităţile de cercetare finanţate principiilor etice. 
Primul dintre aceste principii etice prevede, desigur, că cercetarea finanţată de UE trebuie să 
se concentreze doar pe aplicaţiile civile ale ştiinţei nucleare.

Prin urmare, Comisia pentru afaceri juridice recomandă Parlamentului să aprobe proiectul de 
regulament, mai ales întrucât propunerea precizează în mod clar că toate statele membre sunt 
libere să decidă dacă se vor folosi de energia nucleară sau nu.

******

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, 
competentă în fond, să propună aprobarea propunerii Comisiei.
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