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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din id-deċiżjoni hija parti mill-pakkett Orizzont 2020 ippreżentat mill-Kummissjoni 
f’Novembru 2011. L-għan tal-pakkett hu li jistabbilixxi l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020.

Il-politika ta’ riċerka u innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija ta’ importanza partikolari għall-
kompetittività tal-Unjoni. L-għan hu li l-UE tadatta ruħha għad-dinja li qed tinbidel billi 
ssegwi politika ta’ riċerka li tpoġġiha fuq quddiem nett fit-teknoloġija, u b’hekk jinħolqu l-
impjiegi u tingħata spinta lill-ekonomija.

Din id-deċiżjoni tal-Kunsill tistabbilixxi l-programm speċifiku uniku li jimplimenta l-pakkett 
Orizzont 2020. Il-bażi legali għal din id-deċiżjoni hija l-Artikolu 182(4) tat-TFUE. Dak l-
artikolu jipprovdi li l-programm speċifiku li jimplimenta l-programm qafas għandu jiġi 
adottat mill-Kunsill wara li jiġi kkonsultat il-Parlament.

L-interess tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali f’din id-deċiżjoni huwa fil-parti l-kbira ristrett 
għal kwestjonijiet etiċi, peress li r-responsabilità tiegħu tinkludi kwestjonijiet etiċi relatati ma’ 
teknoloġiji ġodda.

Il-Premessa 3 tal-abbozz ta’ deċiżjoni tagħmilha ċara li d-dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji 
etiċi li jinsabu fir-Regolament Orizzont 2020, li dan il-Kumitat ikkunsidra wkoll, japplikaw 
għalkollox għall-implimentazzjoni tad-deċiżjoni li tistabbilixxi l-programm speċifiku.

Il-programm speċifiku huwa maqsum f’erba' partijiet, li għandhom it-titolu ‘Xjenza 
eċċellenti’, ‘Tmexxija industrijali’, ‘Sfidi tas-soċjetà’ u ‘Azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-
Ċentru Konġunt għar-Riċerka (JRC)’ Filwaqt li l-partijiet kollha huma ta’ importanza kbira 
biex jiġi żgurat li l-UE tkun fuq quddiem nett fil-qasam tar-riċerka u b’hekk tiżdied il-
kompetittività tagħha u jinħolqu l-impjiegi, it-tielet parti tal-programm, ‘Sfidi tas-soċjetà’, 
hija ta’ importanza partikolari għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali minħabba d-dimensjoni 
etika ta’ dan l-aspett ta' riċerka.

B’hekk, pereżempju, din il-parti tal-abbozz ta’ deċiżjoni tirreferi għal serje ta’ attivitajiet ta’ 
riċerka speċifiċi fejn il-kunsiderazzjonijiet etiċi huma ta’ importanza partikolari, inkluż it-
titjib tal-għodod xjentifiċi, l-ingaġġ tas-soċjetà fir-riċerka, is-sigurtà u l-privatezza, u r-
reżiljenza fir-rigward tal-kriżijiet.

Il-Kumitat għalhekk jistieden lill-Parlament japprova l-abbozz ta’ deċiżjoni, b’mod partikolari 
peress li l-proposta tagħmilha ċara li l-prinċipji etiċi li se jiġu stabbiliti fir-Regolament 
Orizzont 2020 se jkunu japplikaw għall-implimentazzjoni tal-programm speċifiku.

******

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi l-approvazzjoni tal-proposta tal-
Kummissjoni.
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