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Cossu, par finansējumu cilmes šūnu pētniecībai Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz, lai nākamajā Astotajā pētniecības pamatprogrammā tiktu 
nodrošināts finansējums embrionālo cilmes šūnu, kā arī pieaugušu cilvēku cilmes šūnu un 
inducēto pluripotento cilmes šūnu (iPSC) pētniecībai.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka programmā būtu jāiekļauj arī pētniecība saistībā ar šūnas 
kodola pārnesi, ko nepareizi dēvē par terapeitisko klonēšanu.

Šāda pētniecība, ko pašreiz finansē ar Septīto pamatprogrammu, sniedz cerības un nākotnes 
perspektīvas desmitiem miljonu Eiropas iedzīvotāju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz, lai nākamajā pamatprogrammā (Astotajā pamatprogrammā) 
tiktu piešķirts finansiāls atbalsts embrionālo cilmes šūnu pētniecībai, kā arī pieaugušu cilvēku 
un inducēto pluripotento cilmes šūnu pētniecībai.
Lūgumrakstā arī lūgts turpināt izvērtēt Septīto pamatprogrammu no juridiskā, zinātniskā un 
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ētiskā viedokļa, atcelt „politisko izvērtējumu, kas pašlaik tiek veikts ar balsojumu Eiropas 
Parlamentā” un ņemt vērā pētniecību somatiskās šūnas kodola pārneses jomā.

Komisijas apsvērumi
Lūgumraksts liecina, ka attiecīgās ieinteresētās personas izrāda interesi un atbalstu, lai arī 
turpmāk ES atbalsts tiktu piešķirts visa veida cilmes šūnu pētniecībai, tostarp lūgumraksta 
virsrakstā minētajai embrionālo cilmes šūnu pētniecībai. Šis lūgums pilnībā saskan ar 
Komisijas priekšlikumu par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, kuram līdz šim ir pausts 
atbalsts Padomē un komitejas posmā Eiropas Parlamentā. 

Attiecīgais punkts par politisko izvērtēšanu Eiropas Parlamentā, iespējams, attiecas uz 
Līgumā noteikto koplēmuma procedūru, taču nav skaidrs, kā šai pētniecības jomai, kas ir 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” daļa (16. pants), varētu nepiemērot Parlamenta kontroli, 
kā to ierosinājis lūgumraksta iesniedzējs.

Konkrētais jautājums par somatiskās šūnas kodola pārnesi attiecas uz pētniecības jomu, ko 
nav ierosināts finansēt saskaņā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” (16. panta 3. punkta 
c) apakšpunkts) un nefinansēja Septītajā pamatprogrammā. Šī metode ir atļauta ar likumu 
dažās dalībvalstīs, un šis lūgumraksts ir pirmais gadījums, kad to rosināts iekļaut 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”. No pētniecības darba brīvības viedokļa jautājumu par 
šādu iespēju būtu lietderīgi atstāt atklātu; tomēr pašlaik šī joma nav cilmes šūnu pētniecības 
prioritāte, un Komisijas priekšlikums visticamāk saglabās status quo. 

Secinājums
Ar lūgumrakstu tiek pausts atbalsts Komisijas priekšlikumam par cilvēku embrionālo cilmes 
šūnu pētniecības iekļaušanu pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, taču lūgumrakstā ietvertie 
jautājumi aptver plašāku jomu nekā pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” ierosinātais 
regulējums. Ņemto vērā nostāju, ko dažādas komitejas paudušas iestāžu sarunās (jo īpaši 
negatīvo balsojumu JURI komitejā), šim jautājumam būtu jāpievērš uzmanība attiecīgajās 
Parlamenta apspriedēs, jo īpaši ITRE komitejā un nākamajās plenārsēdes debatēs.


