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Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Европейската комисия не 

настоява изрично за използването на 

човешки ембрионални стволови клетки. 

Използването на човешки стволови 

клетки, били те от възрастни или от 

ембриони, е по усмотрение на учените 

с оглед на целите, които те желаят 

да постигнат, и подлежи на строго 

оценяване за съответствие с 

етичните стандарти. Не следва да се 

финансират включващи използването 

на човешки ембрионални стволови 

клетки проекти, които не са 

получили необходимите одобрения от 

държавите членки. Не следва да се 

финансират дейности, които са 

забранени във всички държави членки. 

Не следва да се финансира дейност в 

държава членка, в която тази 

дейност е забранена. 

(25) Съществуват значителни 

различия между националните 

законодателства по отношение на 

научните изследвания, използващи 

човешки ембриони и човешки 

ембрионални стволови клетки. 

Политиката на Съюза не следва да се 

стреми да хармонизира националните 

законодателства. Във връзка със 

Седмата рамкова програма 

Комисията обяви, че ще се придържа 

към настоящата практика и няма да 

представя на регулаторния комитет 

предложенията за проекти, които 

включват научноизследователски 

дейности, които унищожават 

човешки ембриони, включително за 

набавяне на стволови клетки
1
. Този 

ангажимент следва да се добави в 

настоящия регламент, с цел да се 

обезпечи правна сигурност. 

Комисията следва активно да 

подкрепя научните изследвания, 

насочени към разработването на 

алтернативи на ембрионалните 

стволови клетки. 

 __________________ 

 
1 
Точка 12 от декларацията на 

Комисията относно член 6, 

приложена към Решение 

№ 1982/2006/EO на Европейския 

парламент и на Съвета от 
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18 декември 2006 година относно 

Седмата рамкова програма на 

Европейската общност за научни 

изследвания, технологично развитие и 

демонстрационни дейности (2007—

2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1). 

Or. en 



AM\1009806BG.doc  PE519.318v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

13.11.2013 A7-0427/155 

Изменение  155 

Анна Заборска и други 

 

Доклад A7-0427/2012 

Тереса Риера Мадурей 

„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.) 

COM(2011)/0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всички изследователски и иновационни 

дейности по „Хоризонт 2020“ се 

извършват в съответствие с етичните 

принципи и съответното национално, 

съюзно и международно 

законодателство, включително Хартата 

на основните права на Европейския 

съюз и Европейската конвенция за 

защита на правата на човека и 

допълнителните протоколи към нея. 

Всички изследователски и иновационни 

дейности по „Хоризонт 2020“ се 

извършват в съответствие с етичните 

принципи и съответното национално, 

съюзно и международно 

законодателство, включително Хартата 

на основните права на Европейския 

съюз, Европейската конвенция за 

защита на правата на човека и 

допълнителните протоколи към нея, 

Декларацията от Хелзинки относно 

етичните принципи за медицинските 

изследвания, в които участват хора, 

на Световната медицинска 

асоциация, Конвенцията на Съвета 

на Европа от 4 април 1997 г. за 

защита на правата на човека и на 

човешкото достойнство във връзка с 

прилагането на постиженията на 

биологията и медицината и 

допълнителните протоколи към нея, 

както и Резолюция № 59/280 на 

Общото събрание на Организацията 

на обединените нации от 8 март 

2005 г. относно клонирането на хора. 

Or. en 
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Предложение за регламент 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) създаването на човешки ембриони 

единствено с цел научни изследвания 

или за набавяне на стволови клетки, 

включително посредством трансфер на 

ядра от соматични клетки. 

в) дейности, целящи създаването на 

човешки ембриони единствено с цел 

научни изследвания или за набавяне на 

стволови клетки, включително 

посредством трансфер на ядра от 

соматични клетки. 

Or. en 
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„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.) 

COM(2011)/0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3 – буква в а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) научни изследвания, които 

включват унищожаване на човешки 

ембриони; 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение изключва възможността за финансиране на научни 

изследвания, които включват унищожаване на човешки ембриони. 
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„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.) 

COM(2011)/0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3 – буква в б) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) научни изследвания, използващи 

човешки ембрионални стволови 

клетки. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение изключва възможността за финансиране на научни 

изследвания, използващи човешки ембрионални стволови клетки. 
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Предложение за регламент 

Член 16 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Могат да бъдат финансирани научни 

изследвания относно човешки стволови 

клетки, както на възрастни, така и на 

ембриони, в зависимост както от 

съдържанието на научното 

предложение, така и от правната рамка 

на съответните държави членки. Не се 

предоставя финансиране за 

научноизследователски дейности, които 

са забранени във всички държави 

членки. Не се финансира определена 

дейност в държава членка, в която тази 

дейност е забранена. 

4. Могат да бъдат финансирани научни 

изследвания относно други видове 

човешки стволови клетки в зависимост 

както от съдържанието на научното 

предложение, така и от правната рамка 

на съответните държави членки. Не се 

предоставя финансиране за 

научноизследователски дейности, които 

са забранени във всички държави 

членки. Не се финансира определена 

дейност в държава членка, в която тази 

дейност е забранена. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение е следствие от забраната за финансиране на научни 

изследвания, използващи човешки ембрионални стволови клетки. 


