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LYHYET PERUSTELUT

Tämä asetus on osa Horisontti 2020 -pakettia, jonka komissio esitteli marraskuussa 2011. 
Paketin tavoitteena on toteuttaa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014–2020.

Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiopolitiikalla on suuri merkitys unionin 
kilpailukyvylle. Tavoitteena on, että EU sopeutuu muuttuvaan maailmaan harjoittamalla 
tutkimuspolitiikkaa, joka asettaa sen teknologisen kehityksen kärkeen ja luo samalla 
työpaikkoja ja vauhdittaa talouskasvua.

Tämä asetus on Horisontti 2020 -paketin tärkein väline. Sillä vahvistetaan itse tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma. Keskeisimpänä asetuksena se kuuluu yhteispäätösmenettelyn 
piiriin.

Oikeudellisten asioiden valiokuntaa kiinnostavat tässä päätöksessä lähinnä eettiset 
kysymykset, koska uusiin teknologioihin liittyvät eettiset ongelmat kuuluvat sen vastuualaan. 
Valiokunta on siksi pitäytynyt tarkistuksissaan eettisissä kysymyksissä, joita asetusehdotus 
herättää.

Keskeisin ratkaistava eettinen kysymys on ihmisalkion kantasoluja käyttävä tutkimus. 
Seitsemäs puiteohjelma (2007–2013) hyväksyttiin sen jälkeen kun tässä eettisessä 
kysymyksessä oli saavutettu lopulta hauras kompromissi. Tällä lausuntoluonnoksella pyritään 
ratkaisemaan kyseinen ongelma ja lisäämään oikeusvarmuutta.

Valiokunta ehdottaa siksi, että tutkimus, johon liittyy joko ihmisalkioiden tuhoamista tai 
ihmisalkion kantasolujen käyttämistä, olisi jätettävä kokonaan EU:n rahoituksen ulkopuolelle. 
Jäsenvaltioiden pitäisi siis päättää omien eettisten sääntöjensä mukaisesti, rahoittavatko ne 
tällaista tutkimusta omista talousarvioistaan.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Tutkimus ja innovointi perustuvat 
usein siihen, että tutkijat, 
tutkimuslaitokset, yritykset ja kansalaiset 
voivat saada, jakaa ja käyttää tieteellistä 
tietoa. Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
julkista rahoitusta saavissa tieteellisissä 
julkaisuissa olisi yleisesti noudatettava jo 
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seitsemänteen puiteohjelmaan sisältynyttä 
periaatetta, jonka mukaan tieteelliset 
julkaisut ovat kestävästi käytettävissä 
tietämyksen levittämisen ja 
hyödyntämisen edistämiseksi. Lisäksi 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
kokeiltava julkisrahoitteisessa 
tutkimuksessa tuotetun tai kerätyn 
tieteellisen tiedon avointa saatavuutta 
verkossa, jotta tällaisen tiedon avoin 
saatavuus olisi säännönmukaista vuoteen 
2020 mennessä. Julkaisemisen 
kustannukset voidaan tarvittaessa kattaa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
talousarviosta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
otettava huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot.
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan.
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan mukaisesti.

(24) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
tuettavissa tutkimus- ja innovaatiotoimissa 
olisi kunnioitettava eettisiä 
perusperiaatteita. Toiminnassa olisi 
otettava huomioon luonnontieteiden ja 
uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän lausunnot.
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan.
Tutkimustoiminnassa olisi myös 
noudatettava jäsenvaltioiden lakeja tai 
hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja. 
Kaikki toimet olisi toteutettava siten, että 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu SEUT-sopimuksen 
168 artiklan ja EU:n perusoikeuskirjan 
35 artiklan mukaisesti, jotta voitaisiin 
helpommin taata kaikille kuuluva oikeus 
saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja 
sairaanhoitoa kansallisen lainsäädännön 
ja kansallisten käytäntöjen mukaisin 
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edellytyksin.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään painottamaan, että tutkimus on edelleen kansallisen lainsäädännön 
alaista.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euroopan komissio ei 
nimenomaisesti tue ihmisalkion
kantasolujen käyttöä. Ihmisalkion tai 
aikuisen kantasolujen mahdollisesta 
käytöstä päättävät tutkijat 
tutkimustavoitteidensa mukaan, ja 
päätökseen sovelletaan tiukkaa eettistä 
arviointia. Hanketta, johon liittyy
ihmisalkion kantasolujen käyttöä, ei 
pitäisi rahoittaa, jos jäsenvaltiot eivät ole 
antaneet sille tarvittavia hyväksyntöjä. 
Rahoitusta ei pitäisi antaa 
tutkimustoimille, jotka ovat kiellettyjä 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
pitäisi rahoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa.

(25) Kansallisissa lainsäädännöissä on 
huomattavia eroja suhtautumisessa 
tutkimukseen, jossa käytetään 
ihmisalkioita ja ihmisalkion kantasoluja. 
Unionin politiikan ei pitäisi pyrkiä 
yhdenmukaistamaan kansallista 
lainsäädäntöä. Seitsemännen 
puiteohjelman yhteydessä komissio 
ilmoitti, että se "jatkaa nykyistä 
käytäntöä, jonka mukaan 
sääntelykomitean hyväksyttäväksi ei 
esitetä ehdotuksia, joihin sisältyvissä 
tutkimustoimissa ihmisalkioita tuhotaan 
esimerkiksi kantasolujen tuottamiseksi"1. 
Tämä sitoumus olisi lisättävä tähän 
asetukseen oikeusvarmuuden 
takaamiseksi. Komission olisi tuettava 
aktiivisesti tutkimusta, jossa pyritään 
kehittämään vaihtoehtoja ihmisalkion 
kantasoluja koskevalle tutkimukselle.
__________________
1 12 kohta 6 artiklaa koskevassa 
komission lausumassa, joka on liitetty 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehtyyn 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseen N:o 1982/2006/EY Euroopan 
yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta 
(2007-2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, 
s. 1).
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan lainvoima komission antamalle kantasolututkimusta 
koskevalle sitoumukselle.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan, yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, vastuulliseen 
tutkimukseen ja innovointiin, mukaan 
lukien sukupuolinäkökohdat, sekä tutkijan 
ammatin houkuttelevuuden lisäämiseen ja 
tutkijoiden alojen välisen ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden helpottamiseen.

1. Sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden välille että niiden sisällä 
muodostetaan yhteyksiä ja rajapintoja.
Tässä suhteessa erityistä huomiota 
kiinnitetään keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden ja teollisuusteknologioiden 
kehittämiseen ja soveltamiseen, 
tutkimustulosten ja markkinasovellusten 
välimatkan lyhentämiseen, monitieteiseen 
tutkimukseen ja innovointiin, yhteiskunta-, 
talous- ja humanistisiin tieteisiin, 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamiseen ja toimintaan,
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä 
koskevan tutkimuksen kehittämiseen,
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa, 
vastuulliseen tutkimukseen ja innovointiin, 
mukaan lukien sukupuolinäkökohdat, sekä 
tutkijan ammatin houkuttelevuuden 
lisäämiseen ja tutkijoiden alojen välisen ja 
rajat ylittävän liikkuvuuden 
helpottamiseen.

Perustelu

Tietynlaiseen tutkimukseen liittyvien laillisten ja eettisten ongelmien takia ehdotukseen pitäisi 
sisältyä myös oikeustieteellisen tutkimuksen rahoittaminen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on 
varmistettava, että tutkimushankkeissa, 
joissa tutkimuskohteina tai 
loppukäyttäjinä on ihmisiä, kaikkia 
osallistujia ja yhteiskuntaryhmiä 
kohdellaan yhdenvertaisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Avoin saatavuus

Tulosten hyödyntämisen ja levittämisen 
tehostamiseksi ja tätä kautta 
eurooppalaisen innovoinnin 
vauhdittamiseksi on rohkaistava 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettujen tutkimusten tuloksena 
tuotettujen julkaisujen vapaata 
saatavuutta ja varmistettava, että unionin 
tutkijat voivat julkaista arvostetuimmissa 
tieteellisissä julkaisuissa ja muilla 
foorumeilla. Horisontti 2020 
-puiteohjelmalla voidaan edistää 
ohjelmasta rahoitetussa tutkimuksessa 
tuotetun tai kerätyn tieteellisen tiedon 
avointa saatavuutta.
Tapauksissa, joissa Horisontti 2020 
-ohjelman tuloksena saadut julkaisut 
julkaistaan avoimessa ja vapaasti 
luettavassa muodossa, 
julkaisukustannukset katetaan Horisontti 
2020 -puiteohjelman talousarviosta.

Tarkistus 7
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikissa Horisontti 2020
-puiteohjelmaan kuuluvissa tutkimus- ja 
innovointitoimissa on noudatettava eettisiä 
periaatteita ja asiaankuuluvaa kansallista, 
unionin ja kansainvälistä lainsäädäntöä, 
joihin sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja, Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat, 
Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus 
ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen 
tutkimustyön eettisistä periaatteista, 
4 päivänä huhtikuuta 1997 allekirjoitettu 
Euroopan neuvoston yleissopimus 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
suojaamiseksi biologian ja lääketieteen 
alalla sekä sen lisäpöytäkirjat ja YK:n 
yleiskokouksen 8 päivänä maaliskuuta 
2005 antama päätöslauselma 59/280 
ihmisten kloonauksesta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkimus, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita ainoastaan 
tutkimustarkoituksiin tai kantasolujen 
tuottamista varten, esimerkiksi 
somaattisten solujen tuman siirron avulla.

c) toiminta, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita ainoastaan 
tutkimustarkoituksiin tai kantasolujen 
tuottamista varten, esimerkiksi 
somaattisten solujen tuman siirron avulla.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus, joka edellyttää 
ihmisalkioiden tuhoamista;

Perustelu

Tarkistuksella kielletään ihmisalkioiden tuhoamista edellyttävien tutkimusten rahoittaminen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) ihmisalkion kantasoluja käyttävä 
tutkimus.

Perustelu

Tarkistuksella kielletään ihmisalkion kantasoluja käyttävän tutkimuksen rahoittaminen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. Muun tyyppisiä ihmisen kantasoluja 
koskevaa tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.
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Perustelu

Tarkistus johtuu ihmisalkion kantasoluja käyttävän tutkimuksen rahoittamisen kieltämisestä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä tietokantoja ja 
raportteja, joissa keskeiset löydökset 
esitetään tiivistetysti;

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä tietokantoja ja 
raportteja, joissa keskeiset löydökset 
esitetään tiivistetysti, ja joilla tulokset 
tarvittaessa saatetaan tiedeyhteisön ja 
suuren yleisön tietoisuuteen;
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