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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0901/2012, внесена от Giulio Cossu, с италианско гражданство, 
относно финансирането на изследването на стволови клетки в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят иска в предстоящата осма рамкова програма за научни изследвания да 
бъдат осигурени средства за изследване на ембрионални стволови клетки, възрастни 
стволови клетки и индуцирани плурипотентни стволови клетки.

Вносителят е на мнение, че изследвания в областта на трансфера на клетъчното ядро, 
погрешно наричан терапевтично клониране, също следва да бъдат включени.

Тези изследвания, които вече биват финансирани от седмата рамкова програма, дават 
надежда и бъдеще на десетки милиони европейски граждани.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.
Петицията

Петицията призовава следващата рамкова програма (РП8) да отдели средства за 
изследване на ембрионални стволови клетки, възрастни стволови клетки и индуцирани 
плурипотентни стволови клетки.
Освен това петицията иска да бъде продължена правната, научната и етичната оценка 
на Седмата рамкова програма, да бъде премахната „политическата оценка, която в 
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момента се извършва посредством гласуване в Европейския парламент“ и да бъде взета 
предвид научноизследователската дейност в областта на трансфера на ядра на 
соматични клетки.
Наблюдения на Комисията

Петицията показва интерес и подкрепа от страна на заинтересованите страни за 
продължаване на подкрепата на ЕС за всички видове изследвания на стволови клетки, 
включително изследването на ембрионални стволови клетки, споменато в заглавието на 
петицията. Искането е в пълно съответствие с предложението на Комисията за 
„Хоризонт 2020“, което засега се радва на подкрепа в Съвета и на етап комисии в 
Европейския парламент.

Специфичната точка относно политическата оценка в Европейския парламент най-
вероятно се отнася до процедурата по съвместно вземане на решение, постановена от 
Договора, но не е ясно как тази област на изследване, която е част от „Хоризонт 2020“ 
(член 16), би могла да бъде изключена от контрола на Парламента съгласно 
предложението на автора на петицията.
Специфичната точка относно трансфера на ядра на соматични клетки се отнася до 
област на научни изследвания, за която не е предложено финансиране съгласно 
„Хоризонт 2020“ (член 16, параграф 3в) и която не се  финансира по Седмата рамкова 
програма. Тази техника е разрешена от закона в някои държави членки и с  настоящата 
петиция за пръв път се прави предложение тя да бъде включена в „Хоризонт 2020“ От 
гледна точка на свободата на научните изследвания би било полезно тази възможност 
да се запази; тази област обаче не е сред приоритетите на изследването на стволови 
клетки и предложението на Комисията е склонно да запази статуквото.

Заключение
Петицията изразява подкрепа за предложението на Комисията за уреждане на 
изследването на човешки ембрионални стволови клетки в „Хоризонт 2020“, но отива 
отвъд предложената рамка съгласно „Хоризонт 2020“. Предвид изразената от различни 
комисии позиция по време на междуинституционалните обсъждания (по-специално 
гласуването „против“ в комисията по правни въпроси) тя следва да се доведе до 
вниманието на Парламента  в обсъжданията по темата, по-специално посредством 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика и предстоящия дебат в 
пленарната зала.


