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Θέμα: Αναφορά 0901/2012, του Giulio Cossu, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας για τα βλαστοκύτταρα στην 
Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να εξασφαλιστούν, στο πλαίσιο του μελλοντικού 8ου προγράμματος 
πλαισίου για την έρευνα, οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι για την έρευνα για τα εμβρυϊκά 
βλαστοκύτταρα, όπως και για εκείνα των ενηλίκων, καθώς και για τα πολυδύναμα 
βλαστοκύτταρα (IPSCs).

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι σχετικές έρευνες στον τομέα 
της μετάθεσης του πυρήνα του κυττάρου, που εσφαλμένα αποκαλείται θεραπευτική 
κλωνοποίηση.

Ανάλογες έρευνες που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο προσφέρουν 
ελπίδα και προοπτικές σε δεκάδες εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

Η αναφορά
Η αναφορά υποστηρίζει ότι το προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα (FP8) θα πρέπει
να χορηγήσει χρηματοδοτική ενίσχυση στην έρευνα για τα εμβρυακά βλαστοκύτταρα καθώς 
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και για εκείνα των ενηλίκων όπως επίσης και  για τα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα. 
Η αναφορά ζητεί περαιτέρω να συνεχισθούν οι νομικές, επιστημονικές και ηθικές 
αξιολογήσεις του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα να καταργηθεί η "πολιτική 
αξιολόγηση που πραγματοποιείται κατόπιν εντολής μετά από ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο" και να ληφθεί υπόψη η έρευνα σχετικά με την μεταφορά πυρήνων σωματικών 
κυττάρων. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Η αναφορά  καταδεικνύει το ενδιαφέρον και την υποστήριξη από τους ενεχόμενους φορείς 
για τη συνέχιση της ενίσχυσης της ΕΕ σε όλους τους τύπους έρευνας βλαστοκυττάρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας σε εμβρυακά βλαστοκύτταρα που αναφέρεται στον τίτλο 
της αναφοράς. Το αίτημα ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πρόταση της Επιτροπής για τον 
Ορίζοντα 2020, η οποία μέχρι στιγμής  χαίρει υποστήριξης τόσο  στο Συμβούλιο όσο  και σε 
επίπεδο επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το ειδικό σημείο της πολιτικής αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιθανώς 
αναφέρεται στη διαδικασία συναπόφασης η οποία καθορίζεται από τη Συνθήκη, αλλά δεν 
είναι σαφές με ποιό τρόπο αυτός ο τομέας έρευνας,  που αποτελεί τμήμα του Ορίζοντα 2020 
(άρθρο 16),  θα μπορούσε να εξαιρεθεί από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου όπως προτείνεται 
από τον συντάκτης της αναφοράς.

Το ειδικό θέμα σχετικά  με την μεταφορά πυρήνων σωματικών κυττάρων αναφέρεται σε ένα 
πεδίο έρευνας το οποίο δεν προτείνεται να χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με τον ορίζοντα 2020 
(άρθρο 16, παράγραφος 3γ) και δεν χρηματοδοτείται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την 
έρευνα. Η εν λόγω τεχνική επιτρέπεται με νόμο σε ορισμένα κράτη μέλη και η αναφορά αυτή 
προτείνει για πρώτη φορά να συμπεριληφθεί στον ορίζοντα 2020. Από την άποψη της 
ελευθερίας της έρευνας θα ήταν χρήσιμο να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα·  όμως, το εν 
λόγω πεδίο δεν αποτελεί επί του παρόντος προτεραιότητα για την έρευνα βλαστοκυττάρων 
και η πρόταση της Επιτροπής τείνει μάλλον στη διατήρηση του status-quo. 

Συμπέρασμα:
Η αναφορά υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη συμπερίληψη της έρευνας 
εμβρυακών βλαστοκυττάρων στα πλαίσια του Ορίζοντα 2020, αλλά προχωρεί πέραν του  
προτεινόμενου πλαισίου του Ορίζοντα 2020. Δεδομένης της θέσεως που έχει εκφραστεί από 
διάφορες επιτροπές κατά τη διάρκεια των διοργανικών συζητήσεων (ιδιαίτερα την αρνητική 
ψήφο στην επιτροπή JURI) θα πρέπει να επισταθεί η προσοχή του Κοινοβουλίου στο γεγονός 
αυτό όσον αφορά τις συζητήσεις επί του εν λόγω θέματος, κυρίως μέσω της επιτροπής ITRE
και της προσεχούς συζητήσεως στην Ολομέλεια. 


