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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящият регламент е част от представения през ноември 2011 г. от Комисията пакет 
„Хоризонт 2020“. Целта на пакета е да установи рамковата програма за научни 
изследвания и иновации за периода 2014-2020 г.

Политиката на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите е 
от особено значение за конкурентоспособността на Съюза. Целта е ЕС да се адаптира 
към променящия се свят като следва политика в областта на изследванията, която да го 
постави на челно място по отношение на технологията, като това ще създаде работни 
места и ще засили икономиката.

Решението на Съвета установява единна специфична програма за прилагането на 
пакета „Хоризонт 2020“. Правното основание за това решение е член 182, параграф 4 от 
ДФЕС. Посоченият член предвижда специфичната програма в изпълнение на рамковата 
програма да се приема от Съвета след консултация с Европейския парламент.

Интересът на комисията по правни въпроси по настоящето решение е стриктно 
ограничен до етични въпроси, като отговорността му включва етични въпроси, 
свързани с новите технологии.

Съображение 3 от предложението за решение ясно посочва, че отнасящите се до етични 
принципи разпоредби, които се съдържат в регламента „Хоризонт 2020“, които 
комисията също разгледа, се прилагат изцяло към тази специфична програма.

Специфичната програма е разделена на четири части, озаглавени „високи постижения в 
научната област“, „водещи позиции в промишлеността“, „обществени 
предизвикателства“ и „преки дейности на Съвместния изследователски център извън 
ядрената област“. Докато всички части са от голямо значение за осигуряването на 
водещата роля на ЕС в областта на изследванията и повишаването по този начин на 
конкурентоспособността и създаването на работни места, третата част от програмата, 
„обществени предизвикателства“ е от особено значение за комисията по правни 
въпроси поради етичното измерение на този аспект от изследванията.

Така например тази част от предложението за решение се отнася до редица специфични 
изследователски дейности, при които етичните измерения са от особено значение, 
включително подобряването на научните методи, участието на обществото в 
изследванията, сигурността и защитата на неприкосновеността на личността и 
разрешаването на кризи.

Следователно комисията призовава Парламента да одобри предложението за решение, 
още повече като се има предвид, че предложението ясно посочва, че етичните 
принципи, които ще бъдат установени в регламента „Хоризонт 2020“ ще се прилагат 
спрямо прилагането на специфичната програма. 

******

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисията по промишленост, 
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изследвания и енергетика да предложи за одобрение предложението на Комисията.
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