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KORT BEGRUNDELSE

Denne afgørelse er en del af Horisont 2020-pakken, som Kommissionen fremlagde i 
november 2011. Formålet med pakken er at etablere rammeprogrammet for forskning og 
innovation for perioden 2014-2020.

Den Europæiske Unions forsknings- og innovationspolitik er af særlig betydning for 
Unionens konkurrenceevne. Målet er for EU at tilpasse sig en verden i forandring ved at føre 
en forskningspolitik, der bringer Unionen på forkant med teknologien og dermed skaber 
arbejdspladser og sætter skub i økonomien.

Denne rådsafgørelse etablerer det eneste særprogram for gennemførelse af Horisont 2020-
pakken. Retsgrundlaget for denne afgørelse er EUF-traktatens artikel 182, stk. 4. Denne 
artikel fastslår, at Rådet vedtager særprogrammet om gennemførelse af rammeprogrammet 
efter høring af Parlamentet.

Retsudvalgets interesse i denne beslutning er stort set begrænset til etiske spørgsmål, da dets 
ansvar omfatter etiske spørgsmål i forbindelse med nye teknologier.

Betragtning 3 i forslaget til afgørelse gør det klart, at bestemmelserne om etiske principper i 
Horisont 2020- forordningen, som dette udvalg også har behandlet, gælder fuldt ud for 
gennemførelsen af afgørelsen om at etablere særprogrammet.

Særprogrammet er opdelt i fire dele, der har overskrifterne "videnskabelig topkvalitet", 
"industrielt lederskab", "samfundsmæssige udfordringer" og "Det Fælles Forskningscenters 
ikke-nukleare direkte aktioner". Mens alle dele er af stor betydning for at sikre EU's lederskab 
på forskningsområdet og dermed øge Unionens konkurrenceevne og skabe arbejdspladser, er 
den tredje del af programmet "samfundsmæssige udfordringer" af særlig betydning for 
Retsudvalget på grund af de etiske dimensioner af dette forskningsaspekt.

Således henviser denne del af forslaget til afgørelse f.eks. til en række konkrete 
forskningsaktiviteter, hvor etiske overvejelser er af særlig betydning, herunder forbedring af 
de videnskabelige værktøjer, det samfundsmæssige engagement inden for forskning, 
sikkerheden og privatlivets fred samt modstandsdygtigheden over for kriser.

Udvalget opfordrer derfor Parlamentet til at godkende forslaget til afgørelse, især da forslaget 
gør det klart, at de etiske principper, der vil blive fastsat i Horisont 2020 forordningen skal 
gælde for gennemførelsen af særprogrammet.

******

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.
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