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LÜHISELGITUS

Otsus kuulub 2011. aasta novembris Euroopa Komisjoni esitatud raamprogrammi „Horisont 
2020” õigusaktide paketti. Nimetatud paketi eesmärk on luua teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm aastateks 2014–2020. 

Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika on liidu konkurentsivõime 
seisukohast erilise tähtsusega. Euroopa Liidu eesmärk on kohaneda muutuva maailmaga, 
püüdes jõuda teaduspoliitikas tasemele, mis asetab ELi tehnoloogias eesliinile ning loob 
seeläbi töökohti ja hoogustab majandust. 

Kõnealuse nõukogu otsusega luuakse raamprogrammi „Horisont 2020” rakendamise ühtne 
eriprogramm. Otsuse õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 182 lõige 4. 
Nimetatud artiklis on sätestatud, et nõukogu võtab raamprogrammi rakendamise 
eriprogrammi vastu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. 

Õiguskomisjoni huvi antud otsuse vastu on suures osas piiratud eetikaküsimuste valdkonnaga, 
kuna tema vastutus hõlmab uute tehnoloogiatega seotud eetikaküsimusi. 

Otsuse eelnõu põhjendusest 3 nähtub, et eriprogrammi loomist käsitleva otsuse rakendamisel 
kohaldatakse täielikult „Horisont 2020” määruses sisalduvaid sätteid eetiliste põhimõtete 
kohta, mida õiguskomisjon on samuti käsitlenud.

Eriprogramm koosneb neljast osast: „Tipptasemel teadus”, „Juhtpositsioon tööstuses”, 
„Ühiskonnaprobleemid” ja „Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmed väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda”. Kuigi kõik osad on Euroopa Liidu liidripositsiooni kindlustamisel 
teadusuuringute valdkonnas ja seega ELi konkurentsivõime tõstmisel ja töökohtade arvu 
suurendamisel olulise tähtsusega, on programmi kolmas osa „Ühiskonnaprobleemid” 
nimetatud uurimisvaldkonna eetilise külje tõttu õiguskomisjonile eriti oluline. 

Näiteks viitab see otsuse eelnõu osa hulgale konkreetsetele teadusuuringutele, kus eetilised 
kaalutlused on erilise tähtsusega, sealhulgas teadusvahendite täiustamine, ühiskonna osaluse 
tagamine teadustöös, turvalisus ja andmete puutumatus ning vastupanuvõime kriisidele.

Komisjon kutsub seetõttu parlamenti üles otsuse eelnõu vastu võtma, arvestades eriti seda, et 
ettepanekus on selgelt välja toodud, et eriprogrammi rakendamisel kohaldatakse „Horisont 
2020” määruses kehtestatavaid eetilisi põhimõtteid. 

******

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil teha 
ettepanek kiita komisjoni ettepanek heaks.
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