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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A decisão em causa faz parte do pacote Horizonte 2020 apresentado pela Comissão em 
novembro de 2011. O objetivo deste pacote consiste em estabelecer o Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação para o período 2014-2020.

A política de investigação e inovação da União Europeia reveste-se de particular importância 
para a competitividade da União. O seu objetivo consiste na adaptação da UE a um mundo em 
constante mudança, através de uma política de investigação que a coloque na vanguarda da 
tecnologia, criando, assim, mais postos de trabalho e impulsionando a economia.

A decisão do Conselho em causa define o programa específico único de execução do pacote 
Horizonte 2020. A base jurídica desta decisão consiste no artigo 182.º, n.º 4, do TFUE. Este 
artigo prevê que o programa específico de execução do programa-quadro seja adotado pelo 
Conselho após consulta do Parlamento.

O interesse da Comissão dos Assuntos Jurídicos nesta decisão está fundamentalmente 
limitado às questões éticas, uma que vez que as suas responsabilidades incluem as questões 
éticas relacionadas com as novas tecnologias.

O considerando 3 da proposta de decisão indica claramente que as disposições relativas aos 
princípios éticos previstas no Regulamento do Horizonte 2020, também sob consideração 
desta comissão, são plenamente aplicáveis à execução da decisão que estabelece o programa 
específico.

O programa específico está dividido em quatro partes, intituladas "Excelência Científica", 
"Liderança Industrial", "Desafios Societais" e "Ações Diretas Não Nucleares do Centro 
Comum de Investigação". Não obstante todas as partes se revestirem de grande importância 
para a garantia da liderança da UE no domínio da investigação, aumentando assim a sua 
competitividade e a criação de emprego, a terceira parte do programa, "Desafios Societais", é 
particularmente importante para a Comissão dos Assuntos Jurídicos, dada a dimensão ética 
desta área de investigação.

Assim sendo, esta parte da proposta de decisão diz respeito a uma série de atividades 
específicas de investigação em que as considerações de caráter ético são particularmente 
importantes, nomeadamente a melhoria dos instrumentos científicos, o empenho da sociedade 
na investigação, a segurança e a privacidade e ainda a capacidade de resistência à crise.

Por conseguinte, a comissão insta o Parlamento a aprovar, sem alterações, a proposta de 
decisão, considerando, em particular, que a mesma indica claramente que os princípios éticos 
a consagrar no Regulamento do Horizonte 2020 serão aplicáveis à execução do programa 
específico.

******

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a propor que a proposta da Comissão seja 
aprovada.
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