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ĪSS PAMATOJUMS

Šis lēmums ir daļa no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” dokumentu kopuma, ko Komisija 
iesniedza 2011. gada novembrī. Tās mērķis ir izveidot Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam.

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas politika ir īpaši svarīga Savienības 
konkurētspējas nodrošināšanā. Mērķis ir veicināt Eiropas Savienības piemērošanos mainīgajai 
pasaulei, īstenojot pētniecības politiku, kas tehnoloģiju ziņā to izvirzītu priekšgalā, tādējādi 
veidojot jaunas darba vietas un veicinot ekonomiku.

Ar šo Padomes lēmumu tiek izveidota īpašā programma, ar kuru īsteno pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” dokumentu kopumu. Šā lēmuma juridiskais pamats ir LESD 182. panta 
4. punkts. Šis pants paredz, ka īpašo programmu, ar kuru īsteno pamatprogrammu, pēc 
konsultācijām ar Parlamentu pieņem Padome.

Juridiskās komitejas līdzdalība šā lēmuma pieņemšanā ietver tikai ētiskos jautājumus, jo tā ir 
atbildīga par šiem jautājumiem attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām.

Lēmuma projekta 3. apsvērumā skaidri norādīts, ka programmas „Apvārsnis 2020” regulā 
iekļautie noteikumi par ētiskajiem principiem, kurus komiteja arī ir apsvērusi, ir pilnībā 
piemērojami, īstenojot lēmumu, ar kuru izveido īpašo programmu.

Īpašā programma ir sadalīta četrās daļās, proti, „Zinātnes izcilība”, „Vadošā loma rūpniecībā”, 
„Sabiedrības problēmu risināšana” un „Kopīgā pētniecības centra tiešās darbības, kas nav 
saistītas ar kodolenerģiju”. Lai arī visas daļas ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu Eiropas 
Savienības vadošo lomu pētniecības jomā, tādējādi palielinot tās konkurētspēju un radot 
jaunas darba vietas, šās programmas trešā daļa „Sabiedrības problēmu risināšana” ir īpaši 
nozīmīga Juridiskajai komitejai, ņemot vērā šā pētniecības aspekta ētisko dimensiju.

Tā, piemēram, šā lēmuma projekta daļa attiecas uz vairākām konkrētām pētniecības darbībām, 
kurās ētiskie apsvērumi ir īpaši nozīmīgi, tostarp, zinātnisko instrumentu pilnveidošanu, 
sabiedrības iesaistīšanu pētniecībā, drošības un privātuma garantēšanu un pretestību krīzei.

Tālab komiteja aicina Parlamentu apstiprināt lēmuma projektu jo īpaši tādēļ, ka ar 
priekšlikumu skaidri norādīts, ka, īstenojot īpašo programmu, tiks piemēroti ētiskie principi, 
kurus pieņems ar pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” regulu.

******

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju nākt klajā ar priekšlikumu apstiprināt Padomes projektu.
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