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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η απόφαση αυτή αποτελεί τμήμα της νομοθετικής δέσμης Ορίζοντας 2020 που 
παρουσιάσθηκε από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2011. Ο σκοπός της εν λόγω δέσμης 
είναι να θεσπίσει το πρόγραμμα πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 όσον αφορά την έρευνα 
και την καινοτομία.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Ο σκοπός είναι η ΕΕ να προσαρμοστεί σε 
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο ακολουθώντας μία πολιτική έρευνας η οποία θα την θέσει 
επικεφαλής στον τομέα της τεχνολογίας, δημιουργώντας τοιουτοτρόπως θέσεις απασχόλησης 
και ενισχύοντας την οικονομία.

Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου θεσπίζει το ενιαίο ειδικό πρόγραμμα εκτέλεσης της 
νομοθετικής δέσμης Ορίζοντας 2020. Νομική βάση της παρούσας πρότασης αποτελεί το 
άρθρο 182 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι το ειδικό πρόγραμμα 
εκτέλεσης του προγράμματος πλαίσιο θα εγκριθεί από το Συμβούλιο μετά την διαβούλευση 
του Κοινοβουλίου.

Το ενδιαφέρον της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για την εν λόγω απόφαση περιορίζεται 
κυρίως στα ηθικά προβλήματα, διότι η αρμοδιότητά της περιλαμβάνει ηθικά προβλήματα που 
συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες.

Η αιτιολογική σκέψη 3 του σχεδίου απόφασης καθιστά σαφές ότι οι διατάξεις σχετικά με 
δεοντολογικές αρχές που περιέχονται στον κανονισμό Ορίζοντας 2020, τον οποίο έχει επίσης 
εξετάσει αυτή η επιτροπή, ισχύουν πλήρως όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης που 
θεσπίζει το ειδικό πρόγραμμα.

Το ειδικό πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα, με τίτλους: «επιστήμη αριστείας», 
«βιομηχανική υπεροχή», «κοινωνιακές προκλήσεις» και «μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών". Παρά το γεγονός ότι όλα τα τμήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία 
για την εξασφάλιση της ηγεμονίας της ΕΕ στον τομέα της έρευνας και έτσι στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, το τρίτο μέρος του 
προγράμματος «κοινωνιακές προκλήσεις», έχει ιδιαίτερη σημασία για την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων λόγω της ηθικής διάστασης αυτής της πτυχής της έρευνας.

Έτσι, για παράδειγμα, αυτό το τμήμα του σχεδίου απόφασης αναφέρεται σε μία σειρά 
ερευνητικών δραστηριοτήτων όπου οι ηθικές προσεγγίσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των επιστημονικών εργαλείων, της εμπλοκής της 
κοινωνίας στην έρευνα, της ασφάλειας και ιδιωτικότητας, καθώς και της ανθεκτικότητας 
στην κρίση.

Η επιτροπή καλεί ως εκ τούτου το Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης, ιδιαίτερα 
καθόσον η πρόταση αυτή διευκρινίζει ότι οι ηθικές αρχές που θα καθοριστούν στον 
κανονισμό Ορίζοντας 2020 θα ισχύσουν για την εφαρμογή του ειδικού προγράμματος.
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Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.
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