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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt om in het kader van het aanstaande achtste kaderprogramma Onderzoek de 
nodige financiële middelen te verzekeren voor het onderzoek naar zowel embryonale 
stamcellen als naar volwassen stamcellen en geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC's).

Voor de indiener moet ook het onderzoek naar celkerntransplantatie – dat verkeerdelijk 
therapeutisch klonen wordt genoemd – hierin worden opgenomen.

Dit onderzoek dat al door het zevende kaderprogramma worden gefinancierd, biedt hoop en 
toekomstperspectieven aan tientallen miljoenen Europese burgers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013
Het verzoekschrift

De indiener pleit voor de toewijzing van middelen uit het aanstaande kaderprogramma (KP8) 
aan onderzoek van embryonale stamcellen alsook volwassen stamcellen en geïnduceerde 
pluripotente stamcellen.
In het verzoekschrift wordt gevraagd de juridische, wetenschappelijke en ethische evaluatie 
zoals deze plaatsvindt in het kader van KP7, voort te zetten, de huidige, met een stemming af 
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te ronden politieke beoordeling van het Europese Parlement af te schaffen, en het onderzoek 
naar somatische kernceltransplantie te overwegen.

Opmerkingen van de Commissie
Uit het verzoekschrift blijkt de interesse en de steun onder de betrokken partijen voor de 
voortzetting van EU-steun aan alle soorten stamcelonderzoek, waaronder het embryonale 
stamcelonderzoek zoals vermeld in de titel van het verzoekschrift. Het verzoek komt overeen 
met het Commissievoorstel voor Horizon 2020 dat tot dusverre gesteund is door de Raad en 
het Europese Parlement op commissieniveau. 

Het specifieke punt over de politieke beoordeling in het Europees Parlement heeft 
vermoedelijk betrekking op de medebeslissingsprocedure zoals opgenomen in het Verdrag, 
het is echter niet duidelijk hoe dit onderzoeksgebied, dat deel uitmaakt van Horizon 2020 
(artikel 16), kan worden uitgezonderd van de controle van het Parlement, zoals indiener 
verzoekt.
Het specifieke punt over somatische celkerntransplantatie verwijst naar een onderzoeksgebied 
dat niet in aanmerking komt voor financiering op grond van Horizon 2020 (artikel 16, lid 3, 
onder c)) en dat ook niet wordt gefinancierd door KP7. Deze techniek is in bepaalde lidstaten 
wettelijk toegestaan en met dit verzoekschrift wordt voor het eerst voorgesteld om dit 
onderzoek in het programma Horizon 2020 op te nemen. Vanuit het oogpunt van vrijheid van 
onderzoek zou het een goed idee zijn om deze mogelijkheid open te houden; dit gebied is 
momenteel echter geen prioriteit binnen het stamcelonderzoek en het voorstel van de 
Commissie is erop gericht de bestaande situatie te handhaven. 

Conclusie
Het verzoekschrift steunt het Commissievoorstel om menselijk embryonaal stamcelonderzoek 
in Horizon 2020 op te nemen, maar gaat ook verder dan het voorgestelde kader van Horizon 
2020. Gezien de standpunten van de verschillende commissies tijdens het interinstitutionele 
overleg (met name de negatieve stemuitslag in de commissie JURI), zal dit thema met name 
via de commissie ITRE en het komende plenaire debat onder de aandacht van het Parlement 
moeten worden gebracht.


