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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit besluit maakt deel uit van het Horizon 2020-pakket dat door de Commissie in november 
2011 werd gepresenteerd. De doelstelling van dit pakket is de vaststelling van het 
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020.

Het onderzoeks- en innovatiebeleid van de Europese Unie is van bijzonder belang voor het 
concurrentievermogen van de Unie. Beoogd wordt de EU aan de veranderende wereld aan te 
passen door een onderzoeksbeleid te realiseren dat de EU op technologisch gebied een 
toonaangevende rol kan laten spelen en dat nieuwe banen en economische groei kan 
scheppen. 

Met dit Raadsbesluit wordt één specifiek programma tot uitvoering van het Horizon 2020-
pakket vastgesteld. De rechtsgrondslag van dit besluit wordt gevormd door artikel 182, lid 4, 
VWEU. Uit dat artikel vloeit voort dat het specifieke programma tot uitvoering van het 
kaderprogramma door de Raad vastgesteld moet worden na raadpleging van het Parlement.

Dit besluit is voor de Commissie juridische zaken voornamelijk van belang wat betreft de 
ethische aspecten, aangezien haar bevoegdheid zich uitstrekt tot ethische kwesties in verband 
met nieuwe technologieën.

Uit overweging 3 van het voorstel voor een besluit blijkt dat de bepalingen inzake ethische 
beginselen, zoals vervat in de Horizon 2020-verordening die eveneens door deze commissie 
behandeld is, volledig van toepassing zijn op de tenuitvoerlegging van het besluit tot 
vaststelling van het specifieke programma.

Het specifieke programma is opgesplitst in vier delen, getiteld: "wetenschap op topniveau", 
"industrieel leiderschap", "maatschappelijke uitdagingen" en "niet-nucleaire eigen acties van 
het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek". Alle vier delen zijn cruciaal om te 
waarborgen dat de EU op onderzoeksgebied een leidende gaat spelen, waardoor het 
concurrentievermogen van de EU wordt vergroot en banen worden gecreëerd. De Commissie 
juridische zaken kent echter met name aan het derde deel van het programma, 
"maatschappelijke uitdagingen", veel gewicht toe vanwege de ethische dimensie van dit soort 
onderzoek.

Zo verwijst dit onderdeel van het voorstel voor een besluit bijvoorbeeld naar een reeks 
specifieke onderzoeksactiviteiten waarbij ethische overwegingen een belangrijke rol spelen, 
zoals de ontwikkeling van wetenschappelijke instrumenten, maatschappelijke betrokkenheid 
bij onderzoek, veiligheid en privacy, en crisisbestendigheid.

De commissie verzoekt het Parlement dan ook het voorstel voor een besluit goed te keuren, 
met name aangezien uit het voorstel blijkt dat ethische beginselen die opgenomen zullen 
worden in de Horizon 2020-verordening van toepassing zullen zijn op de tenuitvoerlegging 
van het specifieke programma.

******
De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie voor te stellen het voorstel van de Commissie goed te keuren.
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