
AD\913033SL.doc PE483.736v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

2011/0402(CNS)

18.9.2012

MNENJE
Odbora za pravne zadeve

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu sklepa Sveta o uvedbi posebnega programa za izvajanje okvirnega 
programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

Pripravljavec mnenja: Piotr Borys



PE483.736v02-00 2/4 AD\913033SL.doc

SL

PA_Legapp



AD\913033SL.doc 3/4 PE483.736v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta sklep je del svežnja Obzorje 2020, ki ga je Komisija predstavila novembra 2011. Cilj 
svežnja je uvedba okvirnega programa za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020.

Politika Evropske unije na področju raziskav in inovacij je izredno pomembna za 
konkurenčnost Unije. Njen cilj je prilagajanje EU spremembam v svetu z raziskovalno 
politiko, ki bo Uniji zagotavljala vodilno vlogo na področju tehnologije in tako ustvarjala 
delovna mesta ter krepila gospodarstvo.

Ta sklep Sveta določa enotni posebni program za izvajanje svežnja Obzorje 2020. Pravna 
podlaga za ta sklep je člen 182(4) PDEU, ki določa, da Svet po posvetovanju s Parlamentom 
sprejme poseben program za izvajanje okvirnega programa.

Interes Odbora za pravne zadeve pri tem sklepu je v veliki meri omejen na etično 
problematiko, saj je med drugim odgovoren za etična vprašanja, povezana z novimi 
tehnologijami.

V uvodni izjavi 3 osnutka tega sklepa je jasno navedeno, da se določbe o etičnih načelih iz 
uredbe o Obzorju 2020, ki jih je ta odbor prav tako obravnaval, v celoti uporabljajo pri 
izvajanju sklepa o ustanovitvi posebnega programa.

Posebni program je razdeljen na štiri dele: Odlična znanost, Vodilni položaj industrije, 
Družbeni izzivi in Nejedrski neposredni ukrepi Skupnega raziskovalnega središča. Čeprav so 
vsi deli zelo pomembni za zagotovitev vodilnega položaja EU na področju raziskav in s tem 
povečanja njene konkurenčnosti ter ustvarjanja delovnih mest, je za Odbor za pravne zadeve 
zaradi etične razsežnosti tega vidika raziskav zlasti pomemben tretji del programa (družbeni 
izzivi).

Tako se denimo ta del osnutka sklepa nanaša na vrsto konkretnih raziskovalnih dejavnosti, 
pomembnih z etičnega vidika, vključno z izboljšanjem znanstvenih orodij, družbeno udeležbo 
v raziskavah, varnostjo in zasebnostjo ter odpornostjo na krizo.

Zato odbor poziva Parlament, naj odobri osnutek sklepa, predvsem zato, ker je iz predloga 
očitno, da se bodo pri izvajanju posebnega programa uporabljala etnična načela, določena v 
uredbi o Obzorju 2020.

******

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da predlaga odobritev predloga Komisije.
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