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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta uredba je del svežnja Obzorje 2020, ki ga je Komisija predstavila v novembru 2011. Cilj 
svežnja je vzpostavitev okvirnega programa za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020.

Politika raziskav in inovacij je za konkurenčnost Evropske unije posebej pomembna. Njen cilj 
je prilagajanje EU spremembam v svetu z raziskovalno politiko, ki bo Uniji zagotavljala 
vodilno vlogo na področju tehnologije in tako ustvarjala delovna mesta ter krepila 
gospodarstvo.

Ta uredba Sveta vzpostavlja tisti del svežnja Obzorja 2020, ki se nanaša na Evropsko 
skupnost za atomsko energijo. Pravna podlaga za to uredbo je člen 7 Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom). Ta člen določa, da se Euratomovi 
raziskovalni programi pripravijo vsakih pet let, zato se v svežnju Obzorje 2020 del o 
Euratomu nanaša le na obdobje 2014–2018.

Člen 7 Parlamentu ne daje nobenih pristojnosti pri vzpostavljanju raziskovalnih programov v 
okviru Euratoma. Ne glede na to je Svet v pismu z dne 6. januarja 2012 sporočil sklep, da se o 
tej uredbi posvetuje s Parlamentom. Odbor se želi imenu Parlamenta zahvaliti Svetu za 
popravo te pomanjkljivosti v pogodbah in vključitev Parlamenta v postopek.

Interes Odbora za pravne zadeve pri tej uredbi je v veliki meri omejen na etično problematiko, 
saj je med drugim odgovoren za etična vprašanja, povezana z novimi tehnologijami.

Jedrska energija sproža celo vrsto etičnih vprašanj, ki so večinoma povezana z varnostjo 
atomske energije in s problemom odstranjevanja odpadkov.

Zato želi odbor čestitati Komisiji za osnutek programa, ki pripisuje velik pomen izboljšanju 
jedrske varnosti.

Želi tudi opozoriti na člen 10 osnutka uredbe, po katerem morajo biti financirane raziskovalne 
dejavnosti skladne z etičnimi načeli. Najpomembnejše med temi etičnimi načeli je seveda to, 
da mora biti raziskovanje, ki ga financira EU, osredotočeno izključno na uporabo jedrske 
znanosti v civilne namene.

Odbor za pravne zadeve zato poziva Parlament, naj odobri osnutek uredbe, predvsem zato, 
ker je v predlogu jasno navedeno, da bo vsaka država članica tudi v prihodnje svobodno 
odločala, ali bo uporabljala jedrsko energijo ali ne.

******

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da predlaga odobritev predloga Komisije.
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