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LYHYET PERUSTELUT

Kyseessä oleva päätös on osa komission marraskuussa 2011 esittelemää Horisontti 2020 
-pakettia. Paketin tavoitteena on toteuttaa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 
2014–2020.

Euroopan unionin tutkimus- ja innovointipolitiikalla on suuri merkitys unionin 
kilpailukyvylle. Tavoitteena on, että EU sopeutuu muuttuvaan maailmaan harjoittamalla 
tutkimuspolitiikkaa, joka asettaa sen teknologisen kehityksen kärkeen ja luo samalla 
työpaikkoja ja vauhdittaa talouskasvua.

Tällä neuvoston päätöksellä perustetaan Horisontti 2020 -paketin täytäntöönpanon ainoa 
erityisohjelma. Päätöksen oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 182 artiklan 4 kohta. 
Artiklan mukaan neuvosto hyväksyy puiteohjelman täytäntöönpanoa varten erityisohjelman 
kuultuaan ensin parlamenttia.

Oikeudellisten asioiden valiokuntaa kiinnostavat tässä päätöksessä lähinnä eettiset asiat, 
koska uusiin teknologioihin liittyvät eettiset kysymykset kuuluvat sen vastuulle.

Päätösehdotuksen johdanto-osan 3 kappaleesta käy selvästi ilmi, että tämän valiokunnan 
käsittelyssä myös olleen Horisontti 2020 -ohjelmasta annetun asetuksen eettisiä periaatteita 
koskevia määräyksiä sovelletaan täysimääräisesti erityisohjelmaa koskevan päätöksen 
täytäntöönpanoon.

Erityisohjelma on jaettu neljään painopistealueeseen, jotka ovat "huipputason tiede", 
"teollisuuden johtoasema", "yhteiskunnalliset haasteet" ja "yhteisen tutkimuskeskuksen 
toteuttamat muut kuin ydinalaa koskevat suorat toimet". Kaikki painopistealueet ovat tärkeitä, 
kun halutaan säilyttää EU:n johtoasema tutkimuksen alalla, parantaa sen kilpailukykyä sekä 
luoda työpaikkoja. Kolmas painopistealue "yhteiskunnalliset haasteet" on kuitenkin erityisen 
tärkeä oikeudellisten asioiden valiokunnalle, joka vastaa tutkimuksen eettisistä 
ulottuvuuksista.

Niinpä tässä osassa päätösehdotusta muun muassa viitataan useisiin yksittäisiin 
tutkimustoimiin, joissa eettiset pohdinnat ovat erityisen tärkeitä, mukaan lukien tieteellisten 
välineiden kehittäminen, tutkimuksen yhteydet yhteiskuntaan, turvallisuus ja yksityisyys sekä 
kriiseihin vastaaminen.

Valiokunta kehottaa parlamenttia hyväksymään päätösehdotuksen erityisesti koska 
ehdotuksesta käy selvästi ilmi, että Horisontti 2020 -ohjelmasta annetussa asetuksessa 
määriteltyjä eettisiä periaatteita sovelletaan erityisohjelman täytäntöönpanossa.

******

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.
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