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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis sprendimas yra 2011 m. lapkričio mėn. Komisijos pateikto programos „Horizontas 2020“ 
dokumentų rinkinio dalis. Dokumentų rinkiniu siekiama parengti 2014–2020 m. laikotarpio 
bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą.

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų politika yra ypač svarbi Sąjungos 
konkurencingumui. ES tikslas – prisitaikyti prie kintančio pasaulio vykdant mokslinių tyrimų 
politiką, kuri padės jai tapti technologinės pažangos lydere. Tai sudarys sąlygas kurti darbo 
vietas ir skatins ekonomikos augimą.

Šiuo Tarybos sprendimu sukuriama bendra specialioji programa, įgyvendinanti 
„Horizontas 2020“ dokumentų rinkinį. Teisinis šio sprendimo pagrindas – Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 182 straipsnio 4 dalis. Pagal šį straipsnį bendrąją 
programą įgyvendinančią specialiąją programą, pasikonsultavusi su Parlamentu, tvirtina 
Taryba.

Teisės reikalų komitetas atsakingas už etikos klausimus, susijusius su naujomis 
technologijomis, todėl jo domėjimasis šiuo sprendimu iš esmės apsiriboja etikos klausimais.

Nuomonės projekto 3 konstatuojamojoje dalyje aiškiai nurodyta, kad reglamente „Horizontas 
2020“, kurį šis komitetas taip pat svarstė, esančios nuostatos dėl etikos principų visiškai 
taikomos įgyvendinant sprendimą, sukuriantį specialiąją programą.

Specialiąją programą sudaro keturios dalys: „Pažangus mokslas“, „Pramonės lyderystė“, 
„Socialiniai uždaviniai“ ir „Jungtinio tyrimų centro tiesioginiai nebranduoliniai veiksmai“. 
Nors visos dalys yra labai svarbios užtikrinant ES lyderystę mokslinių tyrimų srityje, taigi ir 
didinant (jos/ES) konkurencingumą ir kuriant darbo vietas, trečioji programos dalis 
„Socialiniai uždaviniai“ yra ypatingai svarbi Teisės reikalų komitetui dėl šio mokslinio tyrimo 
etikos aspekto.

Pavyzdžiui, šioje nuomonės projekto dalyje pateikiamos nuorodos į konkrečią įvairaus 
pobūdžio veiklą mokslinių tyrimų srityje, kurioje ypač svarbūs etikos aspektai, įskaitant 
mokslinių priemonių tobulinimą, visuomenės dalyvavimą moksliniuose tyrimuose, saugumą 
ir privatumą, taip pat atsparumą krizei.

Todėl Komitetas prašo Parlamento patvirtinti nuomonės projektą be pakeitimų, ypač dėl to, 
kad pasiūlyme aiškiai nurodyta, jog etikos principai, kurie bus nustatyti reglamente 
„Horizontas 2020“, bus taikomi įgyvendinant specialiąją programą.

******

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
siūlyti pritarti Komisijos pasiūlymui.
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