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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta beslut är en del av paketet Horisont 2020, som kommissionen presenterade i 
november 2011. Syftet med paketet är att inrätta ramprogrammet för forskning och innovation 
för perioden 2014–2020.

Europeiska unionens forsknings- och innovationspolitik är av särskild vikt för unionens 
konkurrenskraft. Målet för EU är att anpassa sig till sin föränderliga omvärld genom att 
bedriva en forskningspolitik som innebär att unionen leder den tekniska utvecklingen och 
därigenom skapar nya arbetstillfällen och stimulerar ekonomin.

Genom detta rådsbeslut inrättas det enda särskilda programmet för genomförande av 
Horisont 2020-paketet. Den rättsliga grunden för detta beslut är artikel 182.4 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Enligt denna artikel ska rådet anta det särskilda 
programmet för genomförande av ramprogrammet efter att ha hört Europaparlamentet.

Utskottet för rättsliga frågor är främst intresserat av de etiska aspekterna av detta beslut, 
eftersom dess ansvarsområde omfattar etiska frågor i samband med ny teknik.

I skäl 3 i förslaget till beslut klargörs att de bestämmelser som avser etiska principer i 
Horisont 2020-förordningen – som detta utskott också har behandlat – är fullt ut tillämpliga 
vid genomförandet av beslutet om inrättande av det särskilda programmet.

Det särskilda programmet år uppdelat i fyra delar, med rubrikerna ”Spetskompetens”, 
”Industriellt ledarskap”, ”Samhälleliga utmaningar” och ”Det gemensamma 
forskningscentrumets (JRC) icke-nukleära direkta åtgärder”. Samtidigt som samtliga delar är 
mycket viktiga när det gäller att säkerställa EU:s ledarskap inom forskningen och därigenom 
öka konkurrenskraften och skapa nya arbetstillfällen, är den tredje delen av programmet –
”Samhälleliga utmaningar” – särskilt viktig för utskottet för rättsliga frågor med tanke på den 
etiska dimensionen av denna forskningsaspekt.

I denna del av förslaget till beslut hänvisar man således, exempelvis, till ett antal specifika 
verksamheter inom forskningen där etiska överväganden är särskilt viktiga, däribland åtgärder 
för att förbättra de vetenskapliga verktygen, säkerställa samhällets delaktighet i forskning, 
uppnå säkerhet och integritet och bygga upp motståndskraft mot kriser.

Utskottet uppmanar därför parlamentet att godkänna förslaget till beslut, i synnerhet eftersom 
man i förslaget klargör att de etiska principer som kommer att fastställas i Horisont 2020-
förordningen kommer att tillämpas vid genomförandet av det särskilda programmet.

******

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag godkänns.
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