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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Decyzja ta jest częścią pakietu programu „Horyzont 2020” przedstawionego przez Komisję w 
listopadzie 2011 r. Celem tego pakietu jest ustanowienie programu ramowego w zakresie 
badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020.

Polityka Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji ma szczególne znaczenie 
dla konkurencyjności Unii. Celem jest przystosowanie UE do zmieniającego się świata 
poprzez prowadzenie takiej polityki w zakresie badań naukowych, która uczyni z Unii lidera 
zakresie technologii, a tym samym przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i ożywienia 
gospodarki.

Niniejsza decyzja Komisji ustanawia jednolity szczegółowy program wdrażający pakiet 
programu „Horyzont 2020”. Podstawę prawną niniejszej decyzji stanowi art. 182 ust. 4 
TFUE. Zgodnie z tym artykułem szczegółowy program wdrażający program ramowy 
powinien być przyjęty przez Komisję po zasięgnięciu opinii Parlamentu.

Zainteresowanie Komisji Prawnej niniejszą decyzją w dużej mierze ogranicza się do 
zagadnień etycznych, jako że ponosi ona odpowiedzialność za kwestie etyczne związane z 
nowymi technologiami.

Z punktu 3 preambuły projektu decyzji jasno wynika, że przepisy dotyczące zasad etycznych 
zawarte w rozporządzeniu dotyczącym programu „Horyzont 2020”, również rozpatrzonym 
przez tę komisję, w pełni stosują się do wykonania decyzji o ustanowieniu szczegółowego 
programu.

Program szczegółowy składa się z czterech części: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja 
w przemyśle, wyzwania społeczne i niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum 
Badawczego. Choć wszystkie części programu mają bardzo istotne znaczenie dla zapewnienia 
wiodącej roli UE w dziedzinie badań naukowych, a tym samym dla zwiększenia jej 
konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy, to trzecia część programu („wyzwania 
społeczne”) ma szczególne znaczenie dla Komisji Prawnej z uwagi na etyczny wymiar tego 
aspektu badań naukowych.

I tak na przykład ta część projektu decyzji odnosi się do szeregu konkretnych działań 
badawczych, w przypadku których kwestie etyczne mają szczególne znaczenie, 
uwzględniając udoskonalanie narzędzi naukowych, zaangażowanie społeczeństwa w badania 
naukowe, bezpieczeństwo i prywatność oraz odporność na kryzys.

Komisja Prawna zwraca się zatem do Parlamentu o zatwierdzenie projektu decyzji, zwłaszcza 
że z wniosku jasno wynika, iż zasady etyczne, które zostaną określone w rozporządzeniu 
dotyczącym programu „Horyzont 2020” będą miały zastosowanie do wykonania 
szczegółowego programu.

******

Komisja Prawna zaleca Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, zatwierdzenie wniosku Komisji.
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