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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

O κανονισμός αυτός αποτελεί τμήμα της νομοθετικής δέσμης «Ορίζοντας 2020» που 
υποβλήθηκε από την Επιτροπή το Νοέμβριο του 2011. Ο σκοπός της εν λόγω δέσμης είναι να 
θεσπίσει ένα πρόγραμμα πλαίσιο όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 
2014-2020.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Ο σκοπός είναι να προσαρμοστεί η ΕΕ σε 
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο ακολουθώντας μία πολιτική έρευνας η οποία θα της δώσει 
ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας, θα δημιουργήσει με αυτό τον τρόπο θέσεις 
απασχόλησης και θα αναθερμάνει την οικονομία.

Ο παρών κανονισμός συνιστά το βασικό μέσο της δέσμης «Ορίζοντας 2020». Με αυτόν 
θεσπίζεται το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Ως κύριος κανονισμός, 
υπόκειται το μέσο αυτό στη διαδικασία συναπόφασης.

Το ενδιαφέρον της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για τον εν λόγω κανονισμό περιορίζεται 
κυρίως στα δεοντολογικά προβλήματα δεδομένου ότι στην αρμοδιότητά της υπάγονται 
ζητήματα δεοντολογίας που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες. Η επιτροπή περιόρισε για το 
λόγο αυτό τις τροπολογίες της σε δεοντολογικά ζητήματα που προκύπτουν από την πρόταση 
κανονισμού.

Το βασικό επίμαχο ζήτημα δεοντολογίας αφορά την χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων για ερευνητικούς σκοπούς. Το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2007-2013) 
εγκρίθηκε αφού επετεύχθη λεπτός συμβιβασμός σχετικά με το ζήτημα αυτό. Η παρούσα 
γνωμοδότηση αποβλέπει στην αντιμετώπιση του προβλήματος επιδιώκοντας ταυτόχρονα 
μεγαλύτερη νομική ασφάλεια.

Η επιτροπή προτείνει, ως εκ τούτου, η έρευνα που συνεπάγεται είτε την καταστροφή 
ανθρωπίνων εμβρύων είτε την χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων να 
αποκλειστεί πλήρως από χρηματοδότηση της Ένωσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα εναπόκειται 
στα επιμέρους κράτη μέλη να αποφασίζουν, αναλόγως με τους δεοντολογικούς τους κανόνες, 
κατά πόσο θα χρηματοδοτούν τέτοιες ερευνητικές δραστηριότητες από τον εθνικό τους 
προϋπολογισμό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η έρευνα και η καινοτομία 
βασίζονται συχνά στην ικανότητα των 
επιστημόνων, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών να έχουν πρόσβαση σε 
επιστημονικές πληροφορίες, να τις 
ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. 
Για να ενισχυθούν η διάδοση και η 
αξιοποίηση των γνώσεων, η βιώσιμη 
πρόσβαση σε επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, η οποία περιλαμβάνεται 
ήδη στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, θα 
πρέπει να αποτελέσει τη γενική αρχή για 
τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που 
λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». 
Επιπλέον, το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να 
πειραματιστεί με την επιγραμμική 
ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 
δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται 
στο πλαίσιο δημόσια χρηματοδοτούμενων 
ερευνών, ούτως ώστε η ανοικτή 
πρόσβαση σε ανάλογα δεδομένα να 
καταστεί ο γενικός κανόνας έως το 2020. 
Το κόστος της δημοσίευσης μπορεί, κατά 
περίπτωση, να καλύπτεται από τον 
προϋπολογισμό του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας. Θα ληφθούν υπόψη οι 
γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για 
τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες 

(24) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που υποστηρίζονται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές της 
δεοντολογίας. Θα ληφθούν υπόψη οι 
γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για 
τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες 
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τεχνολογίες. Κατά τις ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ 
και να μειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα 
και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την 
αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Όλες οι 
δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται 
διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

τεχνολογίες. Κατά τις ερευνητικές 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ 
και να μειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα 
και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την 
αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει 
επίσης να τηρούν τις νομικές ή 
διοικητικές διατάξεις και τα ήθη των 
κρατών μελών. Όλες οι δραστηριότητες 
πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 
168 της ΣΛΕΕ και με το άρθρο 35 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
άσκηση του δικαιώματος ενός εκάστου 
να έχει πρόσβαση σε προληπτική ιατρική 
φροντίδα καθώς και σε ιατρική 
περίθαλψη υπό τους όρους που 
καθορίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες 
και πρακτικές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τονίζει ότι η έρευνα εξακολουθεί να υπάγεται στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση
ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων, εάν χρειαστεί, 
εξαρτάται από την κρίση των 
επιστημόνων με γνώμονα τους στόχους 
που θέλουν να επιτύχουν και υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα 
έργο που περιλαμβάνει τη χρήση 
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων 
δεν χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει 
τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη 

(25) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των εθνικών δικαίων ως προς την 
έρευνα που κάνει χρήση ανθρώπινων
εμβρύων και ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων. Η πολιτική της Ένωσης 
δεν πρέπει να επιδιώκει την εναρμόνιση 
των εθνικών νομοθεσιών. Στο πλαίσιο 
του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου, η 
Επιτροπή δήλωσε ότι "θα εξακολουθήσει 
να εφαρμόζει την τρέχουσα πρακτική και 
δεν θα υποβάλει στην κανονιστική 
επιτροπή προτάσεις έργων που θα 
περιλαμβάνουν ερευνητικές 
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μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν 
χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε 
όλα τα κράτη μέλη. Καμία 
δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε 
ένα κράτος μέλος εάν αυτή απαγορεύεται.

δραστηριότητες με τις οποίες 
καταστρέφονται ανθρώπινα έμβρυα, 
μεταξύ άλλων για την εξασφάλιση 
βλαστοκυττάρων"1. Η δέσμευση αυτή 
πρέπει να ενσωματωθεί στον παρόντα 
κανονισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βεβαιότητα δικαίου. Η Επιτροπή πρέπει 
να στηρίζει ενεργά την έρευνα που 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών 
λύσεων όσον αφορά την χρήση των
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.
__________________
1 Σημείο 12 των δηλώσεων της 
Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 6, που 
προσαρτήθηκε στην απόφαση αριθ. 
1982/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας(2007-2013) (ΕΕ L 412, 
30.12.2006, σ. 1.).

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της τροπολογίας είναι να προσδοθεί νομική ισχύς στη δέσμευση της Επιτροπής όσον 
αφορά την έρευνα στον τομέα βλαστοκυττάρων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 

1. Διασυνδέσεις και διεπαφές 
πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων 
γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών 
τεχνολογιών, στην γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και 
εφαρμογής στην αγορά, στη 
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διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
δύο φύλων, και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του επαγγέλματος του 
ερευνητή και στη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής και διατομεακής 
κινητικότητας των ερευνητών.

διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, 
στις κοινωνικές, οικονομικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση 
της επίτευξης και της λειτουργίας του 
ΕΧΕ, στην ανάπτυξη της έρευνας στον 
τομέα των νομικών συστημάτων των 
κρατών μελών, στη συνεργασία με τρίτες 
χώρες, στην υπεύθυνη έρευνα και 
καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 
ισότητας των δύο φύλων, και στην 
ενίσχυση της ελκυστικότητας του 
επαγγέλματος του ερευνητή και στη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής και 
διατομεακής κινητικότητας των 
ερευνητών.

Αιτιολόγηση

Υπό το φως των νομικών και δεοντολογικών προβλημάτων που παρουσιάζουν ορισμένα είδη 
έρευνας, η νομική έρευνα πρέπει επίσης να χρηματοδοτηθεί βάσει της πρότασης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε ερευνητικά έργα με τη συμμετοχή 
ανθρώπων ως αντικειμένων της έρευνας 
ή ως τελικών χρηστών, το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» διασφαλίζει 
την ίση μεταχείριση όλων των 
συμμετεχόντων και κοινωνικών ομάδων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Ανοικτή πρόσβαση

Για να προωθηθούν η αξιοποίηση και η 
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διάδοση των αποτελεσμάτων και να 
τονωθεί, κατά συνέπεια, η ευρωπαϊκή 
καινοτομία, προωθείται η βιώσιμη 
ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις που 
πηγάζουν από έρευνες 
χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»  ενώ 
ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα για να 
διασφαλίζεται ότι οι ευρωπαίοι 
επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να 
δημοσιεύουν το έργο τους στα πλέον 
έγκυρα περιοδικά και άλλα φόρα. 
Ταυτόχρονα μπορεί να προαχθεί η 
ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά 
δεδομένα που παράγονται ή συλλέγονται 
στο πλαίσιο ερευνών που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».
Οσάκις οι δημοσιεύσεις που προκύπτουν 
από το «Ορίζοντας 2020» πρόκειται να 
δημοσιευθούν σε μορφότυπο ανοικτής 
πρόσβασης, ελεύθερο προς ανάγνωση, η 
δαπάνη δημοσίευσης καλύπτεται από τον 
προϋπολογισμό του «Ορίζοντας 2020».

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 
δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 
ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 
πρωτοκόλλων της.

1. Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» συμμορφώνονται με τις αρχές 
δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, 
ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και των συμπληρωματικών 
πρωτοκόλλων της, της δήλωσης του 
Ελσίνκι σχετικά με τους κανόνες 
δεοντολογίας για την ιατρική έρευνα στην 
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οποία συμμετέχουν άνθρωποι της 
Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης, της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
της 4ης Απριλίου 1997 για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας του ανθρώπου σε σχέση με 
τις εφαρμογές της βιολογίας και της 
ιατρικής και των πρόσθετων 
πρωτοκόλλων της, και του ψηφίσματος 
αριθ. 59/280 της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών της 8ης Μαρτίου 2005 
σχετικά με την κλωνοποίηση του 
ανθρώπου.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ερευνητικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων 
εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς 
σκοπούς ή για τον σκοπό της εξασφάλισης 
βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω 
μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων·

(γ) δραστηριότητες που αποβλέπουν στη 
δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων 
αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή 
για τον σκοπό της εξασφάλισης 
βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω 
μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων·

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) έρευνα που συνεπάγεται την 
καταστροφή ανθρωπίνων εμβρύων·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποκλείει την χρηματοδότηση της έρευνας που συνεπάγεται την καταστροφή 
ανθρωπίνων εμβρύων.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) έρευνα με την χρήση ανθρώπινων 
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποκλείει την χρηματοδότηση της έρευνας με την χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών 
βλαστοκυττάρων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και 
εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να 
χρηματοδοτείται αναλόγως του 
περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης 
και του νομικού πλαισίου των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία 
χρηματοδότηση δεν χορηγείται για 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη.
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

4. Η έρευνα σε ανθρώπινα βλαστοκύτταρα
άλλων τύπων μπορεί να χρηματοδοτείται 
αναλόγως του περιεχομένου της 
επιστημονικής πρότασης και του νομικού 
πλαισίου των συμμετεχόντων κρατών 
μελών. Καμία χρηματοδότηση δεν 
χορηγείται για ερευνητικές δραστηριότητες 
που απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη.
Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται 
σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει 
απαγορευθεί.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροπολογία που απορρέει από την απαγόρευση της χρηματοδότησης της έρευνας 
με την χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 
ευρήματα·

(γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
αποτελέσματα μιας σειράς έργων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές 
προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και 
εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια 
ευρήματα, καθώς και, κατά περίπτωση, η 
κοινοποίηση και διάδοσή τους στην 
επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ 
κοινό·
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