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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Toto rozhodnutie je súčasťou balíka Horizont 2020, ktorý Komisia predstavila v novembri 
2011. Cieľom balíka je zriadiť rámcový program pre výskum a inovácie na obdobie 2014 –
2020.

Politika Európskej únie v oblasti výskumu a inovácií má z hľadiska konkurencieschopnosti 
Únie mimoriadny význam. Cieľom EÚ je prispôsobiť sa meniacemu sa svetu vykonávaním 
výskumnej politiky, ktorá ju v oblasti technológií postaví na popredné miesto, čo podporí 
tvorbu pracovných miest a oživenie hospodárstva.

Týmto rozhodnutím Rady sa zriaďuje samostatný špecifický program na vykonávanie 
programu Horizont 2020. Právnym základom tohto rozhodnutia je článok 182 ods. 4 ZFEÚ. 
V tomto článku sa stanovuje, že Rada prijme osobitný program na vykonávanie rámcového 
programu po konzultácii s Parlamentom.

Výbor pre právne veci sa v tomto rozhodnutí zaujíma prevažne o otázky etiky, keďže do jeho 
zodpovednosti patria etické otázky súvisiace s novými technológiami.

V odôvodnení 3 návrhu rozhodnutia sa jasne stanovuje, že ustanovenia o etických zásadách 
obsiahnuté v nariadení o programe Horizont 2020, na ktoré výbor takisto prihliada, sa v plnej 
miere vzťahujú na vykonávanie rozhodnutia, ktorým sa zriaďuje špecifický program.

Špecifický program pozostáva zo štyroch častí nazvaných excelentná veda, vedúce postavenie 
priemyslu, spoločenské výzvy a nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra. 
Zatiaľ čo pre zabezpečenie vedúceho postavenia EÚ v oblasti výskumu, a teda pre zvyšovanie 
jej konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest, sú veľmi dôležité všetky časti 
programu, Výbor pre právne veci prikladá mimoriadny význam tretej časti nazvanej 
spoločenské výzvy, a to vzhľadom na etický rozmer tohto aspektu výskumu.

Táto časť návrhu rozhodnutia sa vzťahuje napríklad na súbor špecifických výskumných 
aktivít, pri ktorých zohrávajú etické hľadiská významnú úlohu, vrátane zlepšenia vedeckých 
nástrojov, spoločenskej angažovanosti vo výskume, zaručenia bezpečnosti a ochrany 
súkromia a odolnosti voči kríze.

Výbor preto vyzýva Parlament, aby schválil návrh rozhodnutia, a to najmä z dôvodu, že 
v návrhu sa jasne stanovuje, že na vykonávanie špecifického programu sa budú vzťahovať 
etické zásady, ktoré sa stanovia v nariadení Horizont 2020.

******

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor navrhol schválenie návrhu Komisie.
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