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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0901/2012, którą złożył Giulio Cossu (Włochy), w sprawie 
finansowania badań nad komórkami macierzystymi w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o zagwarantowanie środków na badania zarodkowych, 
dorosłych oraz indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych w ramach przyszłego 
ósmego programu ramowego w zakresie badań naukowych.

Jego zdaniem finansowaniem powinny zostać objęte również badania nad transferem jądra 
komórki somatycznej, błędnie określane jako klonowanie w celach leczniczych.

Badania te, aktualnie finansowane ze środków siódmego programu ramowego, to nadzieja i 
przyszłość dla dziesiątek milionów Europejczyków.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.
Petycja

Składający petycję apeluje o przyznanie środków na badania zarodkowych, dorosłych oraz 
indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych w ramach kolejnego, ósmego 
programu ramowego.
Ponadto domaga się, aby siódmy program ramowy w dalszym ciągu poddawano ocenie 
prawnej, naukowej i etycznej, aby zaniechano oceny politycznej dokonywanej obecnie w 
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formie głosowania w Parlamencie Europejskim, a także rozważono możliwość badań nad 
przeniesieniem jądra komórki somatycznej.

Uwagi Komisji
Petycja jest wyrazem poparcia zainteresowanych stron dla dalszego wspierania przez UE 
badań nad wszystkimi rodzajami komórek macierzystych, w tym badań nad zarodkowymi 
komórkami macierzystymi, o których mowa w przedmiocie petycji. Żądanie składającego 
petycję jest w pełni zgodne z wnioskiem Komisji w sprawie programu „Horyzont 2020”, 
który dotychczas spotkał się z przychylną oceną Rady, a także Parlamentu Europejskiego na 
etapie prac w komisjach.
Kwestia oceny politycznej dokonywanej w Parlamencie Europejskim odnosi się 
prawdopodobnie do określonej w traktacie procedury współdecyzji. Nie jest jednak jasne, w 
jaki sposób ta dziedzina badań, będąca częścią programu „Horyzont 2020” (art. 16), mogłaby 
zostać wyłączona spod kontroli Parlamentu Europejskiego, czego domaga się składający 
petycję.

Kwestia przeniesienia jądra komórki somatycznej odnosi się do dziedziny badań, której 
finansowania nie przewidziano w ramach programu „Horyzont 2020” (art. 16 3c) i która nie 
była objęta finansowaniem ze środków siódmego programu ramowego. Na stosowanie tej 
metody zezwala prawo w niektórych państwach członkowskich, a propozycja włączenia jej 
do programu „Horyzont 2020” pojawiła się po raz pierwszy w tej petycji. Mając na uwadze 
zasadę swobody prowadzenia badań, należałoby rozważyć taką możliwość. Z drugiej jednak 
strony dziedzina ta nie jest priorytetem w zakresie badań nad komórkami macierzystymi, w 
związku z czym Komisja w swoim wniosku opowiada się za obecnym stanem rzeczy.

Podsumowanie

Petycja jest wyrazem poparcia dla wniosku Komisji w sprawie włączenia badań nad ludzkimi 
zarodkowymi komórkami macierzystymi do programu „Horyzont 2020”, lecz żądania autora 
wychodzą poza ramy określone w tym programie. Biorąc pod uwagę stanowisko różnych 
komisji wyrażone podczas dyskusji międzyinstytucjonalnych (zwłaszcza głosowanie przeciw 
w komisji JURI), Parlament Europejski, zwłaszcza na poziomie komisji ITRE i podczas 
debaty na kolejnym posiedzeniu plenarnym, powinien uwzględnić przedmiot niniejszej 
petycji w rozważaniach na ten temat.


