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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Decizia face parte din pachetul Orizont 2020 prezentat de către Comisie în noiembrie 2011. 
Obiectivul pachetului este de a institui Programul-cadru pentru cercetare și inovare pentru 
perioada 2014-2020.

Politica Uniunii Europene în domeniul cercetării și inovării este de o importanță deosebită 
pentru competitivitatea Uniunii. Scopul este ca UE să se adapteze la lumea în schimbare prin 
adoptarea unei politici privind cercetarea care să o plaseze în avangardă în domeniul 
tehnologiei, creând astfel locuri de muncă și stimulând economia.

Prezenta decizie a Consiliului instituie programul specific unic de punere în aplicare a 
pachetului Orizont 2020. Temeiul juridic pentru prezenta decizie este articolul 182 alineatul 
(4) din TFUE. Articolul prevede că programul specific de punere în aplicare a programului-
cadru se adoptă de către Consiliu după consultarea Parlamentului.

Interesul Comisiei pentru afaceri juridice față de această decizie se limitează, în mare măsură, 
la probleme de etică, întrucât în responsabilitatea sa intră aspectele etice referitoare la noile 
tehnologii.

Considerentul 3 din proiectul de decizie specifică în mod clar că dispozițiile referitoare la 
principiile etice cuprinse în Regulamentul privind Orizont 2020, pe care l-a examinat, de 
asemenea, această comisie, se aplică în totalitate punerii în aplicare a deciziei de instituire a 
programului specific.

Programul specific este împărțit în patru părți intitulate „Excelența științifică”, „Poziția de 
lider în sectorul industrial”, „Provocări societale” și „Acțiuni directe nenucleare ale Centrului 
Comun de Cercetare”. Deși toate părțile sunt foarte importante pentru a asigura poziția de 
lider a UE în domeniul cercetării, sporind astfel competitivitatea sa și creând locuri de muncă, 
partea a treia a programului, „provocări societale”, este de o importanță deosebită pentru 
Comisia pentru afaceri juridice datorită dimensiunii etice a acestui aspect al cercetării.

Astfel, de exemplu, această parte a proiectului de decizie se referă la o serie de activități 
specifice de cercetare în care considerentele etice sunt de o importanță deosebită, incluzând 
îmbunătățirea instrumentelor științifice, participarea societății la cercetare, securitatea și viața 
privată și capacitatea de a rezista la criză.

Prin urmare, Comisia JURI recomandă Parlamentului să aprobe proiectul de decizie, mai ales 
întrucât propunerea precizează în mod clar că principiile etice care vor fi prevăzute în 
Regulamentul privind Orizont 2020 vor fi valabile pentru punerea în aplicare a programului 
specific.

******

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să propună aprobarea propunerii Comisiei.
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