
CM\925897LT.doc PE504.286v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

30.1.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0901/2012 dėl galimybės finansuoti kamieninių ląstelių tyrimus 
Europoje, kurią pateikė Italijos pilietis Giulio Cossu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo, kad rengiant būsimąją Aštuntąją mokslinių tyrimų bendrąją 
programą finansiniai ištekliai būtų skiriami ir embriono, ir suaugusių žmonių kamieninių 
ląstelių bei indukuotųjų daugiagalių kamieninių ląstelių (angl. IPSC) tyrimams.

Peticijos pateikėjo nuomone, į programą turėtų būti įtraukti ir tyrimai, susiję su ląstelės 
branduolio perkėlimu, klaidingai vadinamu gydomuoju klonavimu.

Šie tyrimai, jau finansuojami Septintosios bendrosios programos lėšomis, suteikia viltį ir 
perspektyvas dešimtims milijonų ES piliečių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.
„Peticija

Peticijoje prašoma, kad finansinė parama kitoje bendrojoje programoje (Aštuntojoje 
bendrojoje programoje) būtų skiriama ir embriono, ir suaugusių žmonių kamieninių ląstelių 
bei indukuotųjų daugiagalių kamieninių ląstelių tyrimams.
Toliau peticijoje prašoma tęsti Septintosios bendrosios programos teisinius, mokslinius ir 
etinius vertinimus, panaikinti „politinį vertinimą, kuris šiuo metu atliekamas balsuojant 
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Europos Parlamente“ ir atsižvelgti į somatinių ląstelių branduolių perkėlimo tyrimus.
Komisijos pastabos

Iš peticijos matyti, kad suinteresuotieji subjektai suinteresuoti tuo, kad ES ir toliau remtų visų 
rūšių kamieninių ląstelių tyrimus, įskaitant peticijos antraštėje nurodytus embriono 
kamieninių ląstelių tyrimus, ir tai remia. Šis prašymas visapusiškai atitinka Komisijos 
pasiūlymą dėl programos „Horizontas 2020“, kuriam iki šiol pritarta Taryboje ir Europos 
Parlamento komitetuose.
Konkrečiu klausimu dėl politinio vertinimo Europos Parlamente tikriausiai daroma nuoroda į 
Sutartyje numatytą bendro sprendimo procedūrą, tačiau neaišku, kaip šiai mokslinių tyrimų 
sričiai, kuri yra programos „Horizontas 2020“ dalis (16 straipsnis), galėtų nebebūti taikoma 
Parlamento kontrolė, kaip siūlo peticijos autorius.
Konkrečiu klausimu dėl somatinių ląstelių branduolių perkėlimo daroma nuoroda į mokslinių 
tyrimų sritį, kurios nesiūloma finansuoti pagal programą „Horizontas 2020“ (16 straipsnio 
3 dalies c punktas) ir kuri nėra finansuojama pagal Septintąją bendrąją programą. Somatinių 
ląstelių branduolių perkėlimo metodą pagal įstatymus leidžiama taikyti tam tikrose valstybėse 
narėse, o šioje peticijoje šį metodą pirmą kartą siūloma įtraukti į programą „Horizontas 2020“. 
Mokslinių tyrimų laisvės požiūriu būtų naudinga apsvarstyti šią galimybę, tačiau šiuo metu ši 
sritis nėra prioritetinė kamieninių ląstelių tyrimų sritis, todėl Komisija linkusi išlaikyti esamą 
padėtį.

Išvada
Peticijoje remiamas Komisijos pasiūlymas žmogaus embriono kamieninių ląstelių tyrimus 
vykdyti pagal programą „Horizontas 2020“, tačiau šioje peticijoje kalbama ne tik apie tai, kas 
numatyta siūlomoje programos „Horizontas 2020“ struktūroje. Parlamentas turėtų atsižvelgti į 
įvairių komitetų per tarpinstitucines diskusijas išreikštą poziciją (ypač neigiamą balsavimą 
JURI komitete) svarstydamas šį klausimą visų pirma ITRE komitete ir vykstant būsimoms 
diskusijoms per plenarinius posėdžius.“


