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KORTFATTAD MOTIVERING

Denna förordning är en del av paketet Horisont 2020, som kommissionen presenterade i 
november 2011. Syftet med paketet är att inrätta ramprogrammet för forskning och innovation 
för perioden 2014–2020.

Europeiska unionens forsknings- och innovationspolitik är av särskild vikt för unionens 
konkurrenskraft. Målet för EU är att anpassa sig till sin föränderliga omvärld genom att 
bedriva en forskningspolitik som innebär att unionen leder den tekniska utvecklingen och 
därigenom skapar nya arbetstillfällen och stimulerar ekonomin.

Denna rådsförordning utgör den del av Horisont 2020-paketet som är tillämplig på 
Europeiska atomenergigemenskapen. Den rättsliga grunden för denna förordning är artikel 7 i 
Euratomfördraget. Enligt denna artikel ska Euratomforskningsprogrammen fastställas vart 
femte år, vilket är anledningen till att Euratomdelen av Horisont 2020-paketet är tillämplig 
enbart på perioden 2014–2018.

Artikel 7 medför emellertid inga möjligheter för parlamentet att medverka i fastställandet av 
Euratomforskningsprogrammen. Rådet beslutade dock, i form av en skrivelse av den 
6 januari 2012, att höra parlamentet i fråga om denna förordning. På parlamentets vägnar 
skulle utskottet vilja tacka rådet för att det rättade till denna miss i fördragen och involverade 
parlamentet i processen.

Utskottet för rättsliga frågor är främst intresserat av de etiska aspekterna av denna förordning, 
eftersom dess ansvarsområde omfattar etiska frågor i samband med ny teknik.

Kärnenergi ger upphov till ett stort antal etiska frågor, varav flertalet rör kärnenergisäkerheten 
och frågan om hanteringen av kärnavfall.

I detta sammanhang skulle utskottet vilja gratulera kommissionen till det föreslagna 
programmet, som i stor utsträckning tar hänsyn till vikten av att förbättra 
kärnenergisäkerheten.

Utskottet skulle också vilja fästa uppmärksamheten på artikel 10 i förslaget till förordning, där 
det klargörs att finansierad forskningsverksamhet ska uppfylla etiska principer. Den främsta 
av dessa etiska principer är naturligtvis att EU-finansierad forskning uteslutande ska vara 
inriktad på civila tillämpningar av kärnvetenskap.

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar därför parlamentet att godkänna förslaget till 
förordning, i synnerhet eftersom man i förslaget klargör att det är upp till varje medlemsstat 
att avgöra om den vill använda sig av kärnenergi eller inte.

******

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag godkänns.
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