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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Toto rozhodnutí je součástí balíčku doplňujícího program Horizont 2020, který Komise 
předložila v listopadu 2011. Cílem balíčku je vytvořit rámcový program pro výzkum 
a inovace na období 2014–2020.

Politika Evropské unie zaměřená na výzkum a inovace má obzvláště velký význam pro 
konkurenceschopnost Unie. Jejím cílem je, aby se EU přizpůsobovala měnícímu se světu 
prováděním politiky v oblasti výzkumu, která jí zajistí místo v čele technologického rozvoje, 
čímž se vytvoří pracovní příležitosti a posílí ekonomika.

Tímto rozhodnutím Rady se zavádí jediný zvláštní program k provedení balíčku souvisejícího 
s programem Horizont 2020. Právním základem pro toto rozhodnutí je čl. 182 odst. 4 SFEU. 
V tomto článku je stanoveno, že zvláštní program k provedení rámcového programu přijímá 
Rada po konzultaci s Parlamentem.

Zájem Výboru pro právní záležitosti na tomto rozhodnutí je převážně omezen pouze na etické 
otázky, neboť do jeho působnosti patří etické otázky spojené s novými technologiemi.

Bod odůvodnění 3 návrhu rozhodnutí jednoznačně stanoví, že ustanovení týkající se etických 
zásad obsažená v nařízení o programu Horizont 2020, který tento výbor rovněž posuzoval, se 
plně vztahují na provádění rozhodnutí zavádějícího zvláštní program.

Zvláštní program je rozdělen na čtyři části nazvané „Vynikající věda“, „Vedoucí postavení 
v průmyslu“, „Společenské výzvy“ a „Nejaderné přímé akce Společného výzkumného 
střediska“.  Všechny tyto části mají velký význam pro zajištění vedoucího postavení EU 
v oblasti výzkumu, a tím i pro zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření pracovních 
příležitostí, avšak Výbor pro právní záležitosti zajímá obzvláště třetí část, „Společenské 
výzvy“, a to vzhledem k etickému rozměru tohoto aspektu výzkumu.

Tato část návrhu rozhodnutí se například zabývá řadou konkrétních výzkumných činností, 
u nichž je obzvláště důležité zvažovat etické otázky, včetně zlepšování vědeckých nástrojů, 
zapojení společnosti do výzkumu, bezpečnost a soukromí a odolnost vůči krizím.

Výbor proto Parlament žádá, aby návrh rozhodnutí schválil, a to zejména proto, že z návrhu 
jednoznačně vyplývá, že etické zásady, jež budou v nařízení o programu Horizont 2020 
stanoveny, budou platit i pro tento zvláštní program.

******

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.
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