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13. 11. 2013 A7-0427/154 

Pozměňovací návrh  154 
Anna Záborská a další 
 

Zpráva A7-0427/2012 
Teresa Riera Madurell 
Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)  

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

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 25 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Evropská komise výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk. 
Případné použití lidských kmenových 
buněk, ať už se jedná o buňky dospělých 
jedinců nebo o buňky embryonální, závisí 
na posouzení vědců s ohledem na cíle, 
kterých chtějí dosáhnout, a podléhá 
přísnému etickému přezkumu. Projekty 
zahrnující použití lidských embryonálních 
kmenových buněk, které nezískaly 
nezbytná schválení od členských států, by 
neměly být financovány. Neměla by být 
financována žádná činnost, která je 
zakázána ve všech členských státech. 
Činnost, která je zakázána v některém 
členském státě, by neměla být v tomto 
členském státě financována. 

(25) Mezi vnitrostátními právními 
předpisy existují značné rozdíly, pokud jde 
o výzkum využívající lidská embrya a 
lidské embryonální kmenové buňky. 
Politika Unie by neměla usilovat 
o harmonizaci vnitrostátních právních 
předpisů. V souvislosti se sedmým 
rámcovým programem Komise uvedla, že 
bude pokračovat v současném postupu 
a nebude regulativnímu výboru 
předkládat návrhy projektů zahrnujících 
výzkumné činnosti, při kterých dochází ke 
zničení lidských embryí, včetně zadávání 
zakázek v oblasti kmenových buněk1. 
Tento závazek by měl být do tohoto 
nařízení vložen za účelem zaručení právní 
jistoty. Komise by měla aktivně podpořit 
výzkum zaměřený na vývoj alternativ 
k embryonálním kmenovým buňkám. 

 __________________ 

 1 Bod 12 prohlášení Komise k článku 6, 
přiloženého k rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze 
dne 18. prosince 2006 o sedmém 
rámcovém programu Evropského 
společenství pro výzkum, technologický 
rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Úř. 
věst. L 412, 30.12.2006, s.1). 

Or. en 
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13. 11. 2013 A7-0427/155 

Pozměňovací návrh  155 
Anna Záborská a další 
 

Zpráva A7-0427/2012 
Teresa Riera Madurell 
Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)  

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

Návrh nařízení 
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 jsou v souladu s etickými 

zásadami a s příslušnými vnitrostátními 

právními předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 

Listiny základních práv Evropské unie a 
Evropské úmluvy o lidských právech a 
jejích dodatkových protokolů. 

Veškeré výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu Horizont 
2020 jsou v souladu s etickými zásadami a 

s příslušnými vnitrostátními právními 

předpisy, právními předpisy Unie 
a mezinárodními právními předpisy, včetně 

Listiny základních práv Evropské unie, 
Evropské úmluvy o lidských právech 
a jejích dodatkových protokolů, helsinské 
deklarace Světové lékařské asociace 
o etických zásadách pro lékařský výzkum 
za účasti lidských subjektů, Úmluvy Rady 
Evropy na ochranu lidských práv 
a důstojnosti lidské bytosti s ohledem na 
použití v biologii a v lékařství ze dne 
4. dubna 1997 a jejích dodatkových 
protokolů a usnesení Valného 
shromáždění Organizace spojených 
národů č. 59/280 o klonování lidí ze dne 
8. března 2005. 
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13. 11. 2013 A7-0427/156 

Pozměňovací návrh  156 
Anna Záborská a další 
 

Zpráva A7-0427/2012 
Teresa Riera Madurell 
Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)  

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

Návrh nařízení 
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) výzkumné činnosti zaměřené na 

vytvoření lidských embryí výlučně za 

účelem výzkumu nebo za účelem získání 

kmenových buněk, mimo jiné 

prostřednictvím přenosu jádra somatické 

buňky. 

c) činnosti zaměřené na vytvoření lidských 

embryí výlučně za účelem výzkumu nebo 

za účelem získání kmenových buněk, 

mimo jiné prostřednictvím přenosu jádra 

somatické buňky. 

Or. en 
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13. 11. 2013 A7-0427/157 

Pozměňovací návrh  157 
Anna Záborská a další 
 

Zpráva A7-0427/2012 
Teresa Riera Madurell 
Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)  

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

Návrh nařízení 
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) výzkum, při němž dochází ke zničení 
lidských embryí; 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vylučuje financování takového výzkumu, který zahrnuje likvidaci 

lidských embryí. 
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13. 11. 2013 A7-0427/158 

Pozměňovací návrh  158 
Anna Záborská a další 
 

Zpráva A7-0427/2012 
Teresa Riera Madurell 
Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)  

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

Návrh nařízení 
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c b (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) výzkum, jenž využívá lidské 
embryonální kmenové buňky. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vylučuje financování takového výzkumu, jenž využívá lidské 

embryonální kmenové buňky. 
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13. 11. 2013 A7-0427/159 

Pozměňovací návrh  159 
Anna Záborská a další 
 

Zpráva A7-0427/2012 
Teresa Riera Madurell 
Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)  

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

Návrh nařízení 
Čl. 16 – odst. 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk může 

být financován, a to v závislosti na obsahu 
vědeckého návrhu i na právním rámci 

daných členských států. Financování se 
neposkytne na výzkumné činnosti, které 

jsou zakázané ve všech členských státech. 
V členském státě se nefinancuje žádná 

činnost, která je v něm zakázána. 

4. Výzkum ostatních typů lidských 
kmenových buněk může být financován, 
a to v závislosti na obsahu vědeckého 

návrhu i na právním rámci daných 

členských států. Financování se neposkytne 
na výzkumné činnosti, které jsou zakázané 

ve všech členských státech. V členském 

státě se nefinancuje žádná činnost, která je 

v něm zakázána. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je důsledkem zákazu financování výzkumu, jenž využívá lidské 

embryonální kmenové buňky. 

 

 


