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Tárgy: Giulio Cossu olasz állampolgár által benyújtott 0901/2012. számú petíció az 
európai őssejtkutatás finanszírozási lehetőségeiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy a nyolcadik kutatási keretprogramon belül biztosítsák a 
szükséges pénzügyi forrásokat mind az embrionális és a felnőtt őssejtekkel, mind az indukált 
pluripotens őssejtekkel kapcsolatos kutatásokhoz.
A petíció benyújtója szerint a – helytelenül terápiás klónozásnak nevezett – ősmagátültetéssel 
kapcsolatos kutatásokat is támogatni kellene.

Ezek a – már a hetedik keretprogram által is finanszírozott – kutatások több tízmillió európai 
polgárnak nyújtanak reményt és jövőbeni kilátásokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A petíció
A petíció azt kéri, hogy a nyolcadik kutatási keretprogramon belül irányozzanak elő pénzügyi 
forrásokat mind az embrionális és a felnőtt őssejtekkel, mind az indukált pluripotens 
őssejtekkel kapcsolatos kutatásokra.

A petíció ezt követően azt kéri, hogy folytassák a hetedik keretprogram jogi, tudományos és 
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etikai értékelését, hogy töröljék el a jelenleg az Európai Parlamenten belüli szavazással 
végzett politikai értékelést, valamint hogy vegyék figyelembe a szomatikus sejtek 
maganyagának átviteléhez kapcsolódó kutatást.
A Bizottság észrevételei

A petíció bizonyítja az érintett felek érdeklődését és támogatását az összes őssejtekkel –
többek között a petíció címében említett embrionális őssejtekkel – kapcsolatos kutatás 
folyamatos uniós támogatása iránt. A kérés teljes mértékben összhangban van a Horizont 
2020 programra irányuló bizottsági javaslattal, amely jelenleg támogatást élvez a Tanácson, 
illetve a bizottsági szakaszban az Európai Parlamenten belül.
A konkrétan az Európai Parlamenten belüli politikai értékelésről szóló rész feltehetően a 
Szerződésben meghatározott együttdöntési eljárásra utal, de nem egyértelmű, hogy a kutatás 
Horizont 2020 programhoz tartozó e területét (16. cikk) hogyan lehetne a petíció szerzőjének 
javaslatát követve kivonni a Parlament ellenőrzése alól.
A konkrétan a szomatikus sejtek maganyagának átviteléről szóló rész olyan kutatási területre 
utal, amellyel kapcsolatban nem volt a Horizont 2020 program keretében való finanszírozásra 
irányuló javaslat (16. cikk, 3c. pont), és amelyet a hetedik keretprogram nem finanszíroz. Ezt 
az eljárást bizonyos tagállamokban engedélyezik a jogszabályok, és a petíció javasolja 
először, hogy foglalják bele a Horizont 2020 programba. A kutatás szabadságának 
szempontjából hasznos lenne fenntartani ezt a lehetőséget; ez a terület azonban az őssejtekkel 
kapcsolatos kutatásban nem élvez prioritást, és a bizottsági javaslat hajlik a status quo 
megőrzésére.

Következtetés
A petíció támogatja az emberi embrionális őssejtekkel kapcsolatos kutatás Horizont 2020 
programon belüli folytatására irányuló bizottsági javaslatot, ugyanakkor túlmutat a Horizont 
2020 program keretében javasolt kereten. Tekintettel a különböző bizottságok által az 
intézményközi viták során kifejtett álláspontokra – különösen a Jogi Bizottságban leadott 
ellenző szavazatokra –, ezt a petíciót a Parlament figyelmébe kell ajánlani, amikor az üggyel 
kapcsolatban tanácskozik, nevezetesen az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságán keresztül 
és a soron következő plenáris vita során.


