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Om: Andragende 0901/2012 af Giulio Cossu, italiensk statsborger, om finansiering af 
stamcelleforskning i Europa

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at der under det kommende ottende rammeprogram for forskning 
sikres midler til forskning i embryonale stamceller og forskning i voksne stamceller og 
inducerede pluripotente stamceller (iPS-celler).

Efter andragerens opfattelse bør forskning vedrørende overførsel af cellekernen, som 
fejlagtigt kaldes terapeutisk kloning, også medtages.

Denne forskning, som allerede bliver finansieret af det syvende rammeprogram, giver håb og 
en fremtid for mange millioner europæiske borgere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013
Andragendet

I andragendet fremsættes der ønske om, at det næste rammeprogram (RP8) skal yde finansiel 
støtte til forskning i embryonale stamceller samt til forskning i voksne stamceller og 
inducerede pluripotente stamceller.
I andragendet fremsættes der dernæst ønske om, at den lovmæssige, videnskabelige og etiske 
evaluering af det syvende rammeprogram (RP7) videreføres, at ”den politiske evaluering, der 
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i øjeblikket foregår ved afstemning i Europa-Parlamentet" afskaffes, og at forskningen i 
somatisk cellekerneoverførsel tages under overvejelse.

"Kommissionens bemærkninger
Andragendet viser de berørte parters interesse for og opbakning til, at der fortsat ydes EU-
støtte til alle former for stamcelleforskning, herunder den forskning i embryonale stamceller, 
der er omtalt i andragendets titel.  Anmodningen er helt på linje med Kommissionens forslag 
til Horisont 2020, som hidtil har fået støtte i Rådet og på udvalgsstadiet i Europa-Parlamentet.
Det specifikke punkt om politisk evaluering i Europa-Parlamentet refererer formodentlig til 
den fælles beslutningsprocedure, som er fastsat i traktaten, men det er ikke klart, hvordan 
dette forskningsområde, som indgår i Horisont 2020 (artikel 16) kan udelukkes fra 
Parlamentets kontrol, sådan som det foreslås af andrageren.
Det specifikke punkt om somatisk cellekerneoverførsel refererer til et forskningsområde, som 
ikke foreslås finansieret under Horisont 2020 (artikel 16, stk. 3, litra c), og som ikke blev 
finansieret under RP7. Denne teknik er tilladt ved lov i visse medlemsstater, og med dette 
andragende er det første gang, at det foreslås at medtage den i Horisont 2020. Af hensyn til 
forskningsfriheden ville det være nyttigt at holde denne mulighed åben,  men dette område er 
i øjeblikket ikke nogen prioritet for stamcelleforskningen, og Kommissionens forslag tager 
snarere sigte på at bibeholde status quo.

Konklusion

Andragendet er udtryk for støtte til Kommissionens forslag om at behandle forskningen i 
menneskelige embryonale stamceller i Horisont 2020, men det går også videre end den 
foreslåede ramme under Horisont 2020. I betragtning af den holdning, som forskellige udvalg 
har givet udtryk for under de interinstitutionelle drøftelser (især den negative afstemning i 
JURI-udvalget), bør Europa-Parlamentets opmærksomhed henledes på dette aspekt i 
forbindelse med dets overvejelser vedrørende dette emne, navnlig via ITRE-udvalget og den 
kommende drøftelse på plenarmødet.


