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Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud. 

(25) Seadused, mis reguleerivad 
teadusuuringuid inimese embrüote ja 
inimese embrüonaalsete tüvirakkude 
kasutamise kohta, on riigiti väga 
erinevad. Liidu poliitika ei peaks püüdma 
liikmesriikide seadusi ühtlustada. 
Euroopa Komisjon teatas seoses 
seitsmenda raamprogrammiga, et ta 
„jätkab senist praktikat ega esita 
regulatiivkomiteele selliste projektide 
ettepanekuid, mis sisaldavad 
teadustegevusi, millega hävitatakse 
inimembrüoid, sealhulgas tüvirakkude 
saamiseks”1. See kohustus tuleks 
õiguskindluse tagamiseks lisada 
käesolevasse määrusesse. Komisjon peaks 
aktiivselt toetama teadusuuringuid, mis 
on suunatud embrüonaalsetele 
tüvirakkudele alternatiivide 
väljatöötamisele. 

 __________________ 

 1 Komisjoni avalduse (artikli 6 kohta) 
punkt 12, mis on lisatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. aasta otsusele nr 1982/2006/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013) (ELT L 
412/1, 30.12.2006, lk 1). 

Or. en 
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Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 

teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 

järgida eetilisi põhimõtteid ning 

asjaomaseid riiklikke, liidu ja 

rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle. 

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 

teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 

järgida eetilisi põhimõtteid ning 

asjaomaseid riiklikke, liidu ja 

rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle, 

Maailma Arstide Liidu inimestega 
läbiviidavate meditsiiniliste uuringute 
eetiliste põhimõtete Helsinki 
deklaratsiooni, Euroopa Nõukogu 4. 
aprilli 1997. aasta inimõiguste ja 
inimväärikuse konventsiooni seoses 
bioloogia ja meditsiini rakendamisega ja 
selle lisaprotokolle ning ÜRO 
Peaassamblee 8. märtsi 2005. aasta 
resolutsiooni nr 59/280 inimese 
kloonimise kohta. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) teadusuuringud, mis on suunatud 

inimese embrüote loomisele üksnes 

teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 

saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma 

siirdamise abil. 

(c) tegevus, mis on suunatud inimese 

embrüote loomisele üksnes teadustöö 

eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, 

sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise 

abil. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) teadusuuringud, mis hõlmavad 
inimembrüote hävitamist; 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga takistatakse niisuguste teadusuuringute rahastamist, mis 

hõlmavad inimembrüote hävitamist. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) teadusuuringud, milles kasutatakse 
inimese embrüonaalseid tüvirakke. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga takistatakse niisuguste teadusuuringute rahastamist, milles 

kasutatakse inimembrüote tüvirakke. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 

liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 

võib rahastada nii täiskasvanud inimese 
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 

kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 

Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 

need on keelatud. 

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 

liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 

võib rahastada muude inimese tüvirakkude 

alaseid teadusuuringuid. Tegevust, mis on 

keelatud kõikides liikmesriikides, ei 

rahastata. Tegevust ei rahastata 

liikmesriikides, kus need on keelatud. 

Or. en 

Selgitus 

See muudatusettepanek tuleneb inimese embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise keelust. 

 

 


