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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Toto nariadenie je súčasťou balíka Horizont 2020, ktorý Komisia predstavila v novembri 
2011. Cieľom balíka je zriadiť rámcový program v oblasti výskumu a inovácií na obdobie 
2014 – 2020.

Politika Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií má z hľadiska konkurencieschopnosti 
Únie mimoriadny význam. Cieľom EÚ je prispôsobiť sa meniacemu sa svetu, aby bola 
schopná vykonávať politiku v oblasti výskumu, ktorá ju v oblasti technológií postaví na 
popredné miesto, čím sa podporí tvorba pracovných miest a oživenie hospodárstva.

V tomto nariadení Rady sa ustanovuje tá časť balíka Horizont 2020, ktorá sa vzťahuje 
na Európske spoločenstvo pre jadrovú energiu. Právnym základom tohto nariadenia je článok 
7 Zmluvy o Euratome. V tomto článku sa stanovuje, že výskumné programy Euratomu sa 
vypracúvajú každých päť rokov, a preto sa časť balíka Horizont 2020, ktorá sa týka 
Euratomu, vzťahuje len na obdobie 2014 – 2018.

Článok 7 neposkytuje Parlamentu pri zriaďovaní výskumných programov Euratomu žiaden 
priestor. V liste zo 6. januára 2012 sa však Rada rozhodla, že o tomto nariadení bude 
konzultovať s Parlamentom. V mene Parlamentu by chcel výbor poďakovať Rade za to, že 
toto vynechanie v zmluvách napravila a do postupu zapojila Parlament.

Výbor pre právne veci sa v tomto nariadení zaujíma prevažne o otázky etiky, keďže do jeho 
zodpovednosti patria etické otázky súvisiace s novými technológiami.

Jadrová energia vyvoláva celý rad etických otázok, ktoré z veľkej časti súvisia 
s bezpečnosťou atómovej energie a problematikou nakladania s jadrovým odpadom.

V tejto súvislosti výbor víta návrh programu Komisie, ktorý pripisuje značný význam 
zlepšeniu jadrovej bezpečnosti.

Výbor by tiež chcel upozorniť na článok 10 návrhu nariadenia, podľa ktorého financované 
výskumné činnosti podliehajú etickým zásadám. Najdôležitejšia z týchto etických zásad je 
samozrejme tá, že výskum financovaný z prostriedkov EÚ sa musí zameriavať na využívanie 
nukleárnej vedy len na civilné účely.

Výbor pre právne veci preto vyzýva Parlament, aby schválil návrh nariadenia najmä preto, že 
sa v ňom jasne stanovuje, že každý členský štát sa bude slobodne rozhodovať, či bude alebo 
nebude využívať jadrovú energiu.

******

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor navrhol, aby Európsky parlament prijal návrh Komisie.
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