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RÖVID INDOKOLÁS

E határozat a Bizottság által 2011 novemberében ismertetett „Horizont 2020” csomag részét 
képezi. A csomag célja a 2014–2020-as időszakra szóló kutatási és innovációs keretprogram 
létrehozása.

Az Európai Unió kutatási és innovációs politikája különös jelentőséggel bír az Unió 
versenyképessége szempontjából. A cél az, hogy az EU alkalmazkodjon a változó világhoz, 
olyan kutatási politikát folytatva, amely a technológia élvonalába emeli az Uniót, és ezáltal 
munkahelyeket teremt és élénkíti a gazdaságot.

A szóban forgó tanácsi határozat létrehozza a „Horizont 2020” csomag végrehajtását szolgáló 
egyedi programot. A határozat jogalapja az EUMSZ 182. cikkének (4) bekezdése. E cikk 
kimondja, hogy a keretprogram végrehajtását célzó egyedi programot a Tanács a Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően fogadja el.

A Jogi Bizottság érdekeltsége e határozat vonatkozásában nagyrészt az etikai kérdésekre 
korlátozódik, tekintettel arra, hogy a bizottság felelősségi körébe tartoznak az új 
technológiákkal kapcsolatos etikai kérdések.

A határozattervezet (3) preambulumbekezdése egyértelműsíti, hogy a „Horizont 2020” 
rendeletben foglalt, a bizottság által szintén vizsgált etikai elvek az egyedi program 
létrehozásáról szóló határozat végrehajtására is teljes körűen alkalmazandók.

Az egyedi program négy részre oszlik, melyek a „Kiváló tudomány”, az „Ipari vezető szerep”, 
a „Társadalmi kihívások” és „A Közös Kutatóközpont nem nukleáris tevékenységei” címet 
viselik. Miközben az összes rész nagy jelentőséggel bír az EU kutatás terén betöltendő vezető 
szerepének biztosítása, valamint ezáltal az uniós versenyképesség fokozása és a 
munkahelyteremtés szempontjából, a program „Társadalmi kihívások” című harmadik része –
az ilyen szempontú kutatás etikai dimenziója miatt – különösen fontos a Jogi Bizottság 
számára.

Így például a határozattervezet e része egy sor olyan egyedi kutatási tevékenységre utal, 
amelyek esetében különösen fontosak az etikai megfontolások, ideértve a tudományos 
eszközök fejlesztését, a kutatásban való társadalmi szerepvállalást, a biztonságot és az 
adatvédelmet, valamint a válsággal szembeni ellenálló képességet.

A bizottság ezért felhívja a Parlamentet, hogy hagyja jóvá a határozattervezetet, különös 
tekintettel arra, hogy a javaslat egyértelművé teszi, hogy a „Horizont 2020” rendeletben 
rögzítendő etikai elvek az egyedi program végrehajtására is alkalmazandók.

******

A Jogi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.
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