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Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) De Europese Commissie vraagt niet 

uitdrukkelijk gebruik te maken van 

menselijke embryonale stamcellen. Het 

eventuele gebruik van, zowel volwassen 

als embryonale, menselijke stamcellen 

hangt af van het oordeel van de 

wetenschappers met het oog op de 

doelstellingen die zij willen bereiken en 

wordt onderworpen aan stringente 

ethische evaluatie. Projecten waarbij 

menselijke embryonale stamcellen worden 

gebruikt, mogen niet gefinancierd worden 

indien hiervoor niet de vereiste 

goedkeuringen van de lidstaten verkregen 

zijn. Er worden geen activiteiten 

gefinancierd die in alle lidstaten verboden 

zijn. Er mogen geen activiteiten worden 

gefinancierd in een lidstaat waar die 

activiteit verboden is. 

(25) De nationale wetgevingen met 

betrekking tot onderzoek waarbij 

menselijke embryo's en menselijke 

embryonale stamcellen worden gebruikt 

lopen sterk uiteen. De Unie moet met haar 

beleid niet streven naar een harmonisatie 

van nationale wetgevingen. Inzake het 

zevende kaderprogramma heeft de 

Commissie verklaard dat zij zou "blijven 

vasthouden aan de huidige praktijk en 

aan het regelgevend comité geen 

voorstellen [zou] voorleggen voor 

projecten die onderzoeksactiviteiten 

inhouden waarbij menselijke embryo's 

worden vernietigd, ook niet wanneer het 

daarbij gaat om het verkrijgen van 

stamcellen"
1
. Deze toezegging dient met 

het oog op de rechtszekerheid in 

onderhavige verordening te worden 

opgenomen. De Commissie moet 

onderzoek naar het ontwikkelen van 

alternatieven voor menselijke embryonale 

stamcellen actief ondersteunen. 

 __________________ 

 
1
 Punt 12 van de verklaringen van de Commissie 
ad artikel 6, gehecht aan Besluit nr. 1982/2006/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2006 betreffende het zevende 

kaderprogramma van de Europese Gemeenschap 

voor activiteiten op het gebied van onderzoek, 

technologische ontwikkeling en demonstratie 

(2007-2013) (PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1). 

Or. en 
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Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 

in het kader van Horizon 2020 verlopen in 

overeenstemming met de ethische 

beginselen en de toepasselijke nationale, 

internationale en Uniewetgeving, inclusief 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en de 

aanvullende protocollen. 

Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 

in het kader van Horizon 2020 zijn in 

overeenstemming met de ethische 

beginselen en de toepasselijke nationale, 

EU- en internationale wetgeving, inclusief 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens en de aanvullende 

protocollen, de Verklaring van Helsinki 

betreffende de ethische beginselen voor 

medisch onderzoek met mensen, 

vastgesteld door de algemene vergadering 

van de World Medical Association, het 

Verdrag van de Raad van Europa van 4 

april 1997 voor de bescherming van de 

rechten van de mens en de waardigheid 

van het menselijk wezen ten aanzien van 

toepassingen van biologie en geneeskunde 

en de aanvullende protocollen, en 

Resolutie nr. 59/280 van de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties van 

8 maart 2005 over het klonen van 

mensen. 

Or. en 
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Artikel 16 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) onderzoek bedoeld om menselijke 

embryo's te produceren enkel voor 

onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 

verkrijgen, onder meer door middel van 

somatische celkerntransplantatie. 

(c) activiteiten bedoeld om menselijke 

embryo's te produceren enkel voor 

onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 

verkrijgen, onder meer door middel van 

somatische celkerntransplantatie. 

Or. en 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) onderzoek waarbij menselijke 

embryo's vernietigd worden; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement sluit financiering van onderzoek waarbij menselijke embryo's vernietigd 

worden uit. 
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Artikel 16 – lid 3 – letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c ter) Onderzoek waarbij menselijke 

embryonale stamcellen worden gebruikt; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement sluit financiering van onderzoek waarbij menselijke embryonale stamcellen 

worden gebruikt uit. 
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Artikel 16 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Onderzoek naar menselijke stamcellen, 

zowel van volwassenen als van embryo's, 

mag worden gefinancierd, afhankelijk van 

zowel de inhoud van het wetenschappelijke 

voorstel als het wetgevingskader van de 

betrokken lidstaten. Er wordt geen 

financiering verstrekt voor 

onderzoekactiviteiten die in alle lidstaten 

zijn verboden. Geen activiteit wordt 

gefinancierd in een lidstaat waar een 

dergelijke activiteit is verboden. 

4. Onderzoek naar andere soorten 

menselijke stamcellen mag worden 

gefinancierd, afhankelijk van de inhoud 

van het wetenschappelijke voorstel en het 

wetgevingskader van de betreffende 

lidstaten. Er wordt geen financiering 

verstrekt voor onderzoekactiviteiten die in 

alle lidstaten zijn verboden. Geen activiteit 

wordt gefinancierd in een lidstaat waar een 

dergelijke activiteit is verboden. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement volgt logischerwijs uit het verbod op financiering van onderzoek waarbij 

menselijke embryonale stamcellen worden gebruikt. 

 

 

 


